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zdarma do všech domácností

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

foto: Jakub Urbanec

Do nového roku 2014 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
redakce Dobřanských listů

SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
na přelomu roku se zpravidla snažíme
shrnout a vystihnout rok minulý a prodchnout se nadějí pro ten příští. Na první
pohled jde o jasné zadání a sloupkař má
hned od počátku půl práce hotovo.
Na druhou stranu není tak snadné
ohlížet se za rokem, který byl tak přeplněný jako ten loňský. Ne že bychom se
snad dočkali roku klidného, ale 2013 byl
přece jen o chlup naditější výjimečnými
událostmi.
Pověrčivost kázala čekat od něj špatné časy a této své pošramocené pověsti
dostál hned na začátku, kdy řady naší
redakční rady opustil kolega Míra, v červnu pak krátce po svém výročním ocenění
navždy odešel i další hybatel místního
dění Václav Lecjaks. Osobních ztrát bylo
v šesti tisících životních příběhů našeho
města daleko více. Jenže nemoc číhá na
svou oběť nepřetržitě, vinit z toho č. 13 by
asi nebylo spravedlivé.
Kdyby totiž byla třináctka skutečně tak
čertovsky zákeřná, nepovedlo by se nic.
A tak jsem tedy rok 2013 rozhodně neviděl. Vydařily se májové slavnosti, opravy
ve školách i na ulicích, pravidelné i nepravidelné trachtace na náměstí ......... Zkrátka vše dopadlo nakonec nad očekávání
dobře.
Výraz „nad očekávání“ je asi tím, který loňský rok vystihuje nejlépe. Všechno
v něm zpočátku vypadalo hůře, než to
nakonec dopadlo. Byla řada okamžiků,
kdy byl na spadnutí obří průšvih, a zčistajasna se zadařilo. Téměř nic nebylo na
první pohled růžové, skoro vše na konci
ano. Pár příkladů za všechny. Rosničky
věštily, že nebude žádné léto, a koupaliště nakonec utržilo nejvyšší částku ve
svých krátkých dějinách, protože bylo
vedro k umdlení. Jiní sýčci věštili, že je
na tom město špatně s penězi, a rozpočet
končí jako obvykle s přebytkem. Jen je
díky rozpočtové odpovědnosti, až opatrnosti tento polštářek kromobyčejně nadýchaný až na 20 milionů.
Takhle to bylo se vším a je dost dobře
možné, že to ve všech z nás poněkud posílilo největší lidskou zbraň, víru v to, že se
vyškrábeme i ze zdánlivě bezvýchodných
pastí. V cizích krajích tomu říkají optimismus a já vám přeju, ať ho máte na konci
roku 2014 více než teď. Pokud se to povede, znamená to, že prožijete úspěšný rok
a nebudete se u toho rozhodně nudit. A co
jiného si přát, že?
Martin Sobotka
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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 19-725295379/0800
Pro identifikaci platby je vždy nutné uvést:
1)	pro fyzické osoby, které mají
v obci trvalý pobyt
 ariabilní symbol - 13371, specifický
v
symbol - rodné číslo poplatníka

2)	pro fyzické osoby, které mají
ve vlastnictví stavbu určenou
k rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba
	variabilní symbol - 13372, specifický
symbol - rodné číslo poplatníka

3)	pro platbu místního poplatku ze
psa
 ariabilní symbol - 1341, specificv
ký symbol - rodné číslo poplatníka
(držitele psa)

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

Výše místního
poplatku za odpad
se nemění
Odpovědné třídění odpadů a trvalé
vyjednávání se svozovými firmami umožnilo zachovat výši místního poplatku
na stejné hodnotě jako v loňském roce.
Za celoroční poskytování služby svozu
a likvidace odpadu zaplatí občané Dobřan 500 Kč.
Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů se stanovuje dle konkrétních
nákladů fakturovaných svozovými společnostmi. Na území města fungují Západočeské komunální služby, a.s. a Becker
Bohemia, s.r.o. (převážně sídlištní zástavba). Do fakturačních hodnot se promítají
změny v cenách energií, pohonných hmot
nebo v dani z přidané hodnoty. Přesto se
podařilo na letošní rok zajistit ceny shodné jako v roce loňském, v případě tříděného odpadu došlo dokonce k mírnému
snížení, které by se v následujících letech
mohlo projevit i případným snížením
poplatku. Zde však opět záleží na celkových nákladech.
Na rozdíl od většiny obcí v České
republice se cena pro Dobřany nenavyšuje o stále rostoucí náklady související
s ukládáním odpadu na skládku. Naopak
přítomnost skládky představuje pro město finanční zdroj.
Již druhým rokem platí nová zákonná úprava, která umožňuje zpoplatnění
nezletilých dětí prostřednictvím sdílené
daňové povinnosti zákonného zástupce.
Místní poplatek lze tedy vyměřit rodičům
a na nich jej také vymáhat. Ze zákona
se rovněž poplatníky stali majitelé bytů,
v nichž není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba. V této souvislosti provedl městský úřad v letošním roce
rozsáhlou úpravu databáze a dotyčné
majitele obeslal informací o poplatkové
povinnosti.
Na základě reakcí od občanů, kteří sice
mají v Dobřanech trvalé bydliště, ale již
řadu let bydlí jinde, bylo již v loňském
roce do vyhlášky začleněno podmíněné osvobození. Občané, kteří nevlastní
v obci žádnou nemovitost a doloží, že se
dlouhodobě zdržují na území jiné obce,
kde se prokazatelně podílí na úhradě
nákladů systému nakládání s komunálním odpadem, nemusí v Dobřanech místní poplatek hradit. Správci poplatku je
proto třeba předložit např. rozpis plateb
nájemného a služeb nebo smlouvu s pronajímatelem.

ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE

Daňová exekuce
je rychlá
Každý občan produkuje komunální odpad a místní poplatek představuje
jen zlomek úhrady skutečných nákladů. Zároveň je místní poplatek daňovým
příjmem města a má veškeré parametry
daní, včetně vymáhání. Na základě součinnosti s Českou správou sociálního
zabezpečení a zdravotními pojišťovnami
správce poplatku v letošním roce oslovil několik zaměstnavatelů s exekučním
titulem a výzvou k provedení srážek ze
mzdy. Daňová pohledávka v hodnotě jednotek tisíc korun bývá u zaměstnanců
uspokojena z jednoho či dvou měsíčních
příjmů. Ale v účtárně zaměstnavatele se
už ví, že něco dlužíte… Stojí to za to?
Prostřednictvím daňové exekuce lze
postihnout také např. stavební spoření, penzijní připojištění, peníze na bankovním účtu. Součinnost bankovních
institucí je již prakticky automatická.
A samozřejmě platí, že neexistence dluhu vůči městu je podmínkou pro jednání o přidělení městského bytu či nákup
dřeva. Správce poplatku také přihlašuje dluh do probíhajících insolvenčních

řízení, čímž v některých případech může
ovlivnit poměr úhrady závazků potřebný
pro povolení oddlužení.
Doporučujeme proto nevyhýbat se
povinnosti úhrady místního poplatku,
který je třeba zaplatit nejpozději do 30.
dubna 2014. V případě vyšších částek lze
hradit za jednotlivé členy rodiny postupně každý měsíc. Potvrzení o úhradě rovněž slouží jako vstupenka do sběrného
dvora, kde lze odpad, který se nevejde
nebo nepatří do koše, odložit zdarma.

Upravená pravidla
sběrného dvora
Stále více občanů Dobřan využívá
možnosti odložit odpad ve sběrném dvoře v Plzeňské ulici. Pokud se prokáží
potvrzením o úhradě místního poplatku, mohou zde vyhodit téměř všechny
myslitelné odpady. A zdarma. Stejně tak
mohou učinit i podnikatelé zapojení do
systému města, tedy ti, kteří mají s městem podepsánu příslušnou smlouvu.
Obsluha sběrného dvora má povinnost kontrolovat místo trvalého bydliště,
zaplacení poplatku, typ a váhu odevzdá-

vaného odpadu. Vše zapisuje do výkazů, které pak tvoří přílohu k faktuře za
provoz a vývoz dvora. V rámci systému
kontroly městský úřad poskytnuté údaje
prověřuje.
Z měsíčních přehledů je zřejmé, že
v některých případech začal být sběrný
dvůr využíván jako způsob neoprávněného snížení podnikatelských nákladů u stavebních prací. Problém se týká
zejména suti, kde bylo zaznamenáno
i 5 tun měsíčně. Necháváme stranou
otázku, zda není uložení na skládku dále
fakturováno zákazníkovi v ceně dodávky.
Z pohledu města však jde o odpad, který
v tomto objemu nemá ve sběrném dvoře
místo. Vzhledem k tomu, že dosud měsíční limit platil pouze pro objemný odpad,
neměla obsluha možnost návozy odmítnout. Od ledna 2014 došlo k úpravě
ceníku, který stanoví omezení také
pro suť, bezplatně lze uložit pouze
400 kg na osobu a měsíc.
Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D.
Bližší informace k místnímu poplatku
lze získat na tel. 377 195 845 nebo na
emailu: benediktyova@dobrany.cz, nebo na
webové stránce www.odpady-dobrany.cz

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.

Vzpomínka
6. ledna 2014 to byly 3 roky, co jsme
se rozloučili s panem Václavem KLESNILEM. Moc a často na něj vzpomínám.
Touto cestou chci manželův odchod připomenout všem, kdo ho znali a rovněž
nezapomněli.
Manželka Slávka s rodinou.

9. 12. 2013 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech slavnostně otevřela nový pavilon
č. 31, který vznikl celkovou rekonstrukcí původního bytového domu čp. 496 a jeho
adaptací na pavilon léčebné péče.
Rekonstrukci prováděla Západočeská stavební společnost s.r.o. se sídlem v Holýšově. Práce byly zahájeny v lednu 2013. Náklady na rekonstrukci činily necelých
15 mil. Kč + DPH, ze státního rozpočtu byly čerpány prostředky ve výši 12 mil. Kč.
Kapacita pavilonu je 32 lůžek, pokoje jsou maximálně čtyřlůžkové.
Jana Písařová, vedoucí sekretariátu ředitele PN v Dobřanech
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JAK TO VIDÍ OPOZICE

Jak probíhala kontrola veřejných zakázek
Na listopadovém zastupitelstvu jsem
stručně referoval o usnesení kontrolního
výboru. Tím výbor více než po roce a půl
konečně uzavřel kontrolu veřejných
zakázek na stavební práce nad 5 mil.
Kč, které byly vypsány městem od roku
2008. Předmětem kontroly bylo především ověřit, zda některý z uchazečů
nebyl vyloučen neoprávněně a zda byla
vybrána nejvhodnější nabídka. Zkontrolovali jsme dokumentaci celkem 16
zakázek a zjistili, že zakázky jsou z tohoto pohledu v pořádku.
Při kontrole jsme však zjistili některé jiné nesrovnalosti. Při výstavbě kina
„Káčko“ nám byl nápadný velký objem
tzv. víceprací, který dosáhl téměř 20
% z původní vysoutěžené částky. Při
podrobnějším zkoumání těchto víceprací jsme zjistili, že se výrazně zvyšovaly
některé položky tzv. výkazu výměr. Ale
tento nárůst nebyl způsoben zvýšeným
objemem, či změnou kvality, ale nikterak neodůvodněným zvýšením tzv. jednotkových cen. Například pro obklady se
zvětšila obložená plocha jen např. o 10%,
ale s tím se jakoby mimochodem zvýšila
i cena za jeden běžný metr obkladu, a to
i více než 2krát. A právě navyšování jednotkových cen za běžný metr je v rozporu
se smlouvou, kterou město s dodavatelem stavby podepsalo. V této smlouvě se
totiž praví, že veškeré vícepráce musí být
realizovány za stejných podmínek, tj. za
stejné jednotkové ceny, které uchazeč
uvedl, když vstupoval do soutěže.
Protože kontrolní výbor musí zprávu
projednat s kontrolovaným, předložili
jsme nález panu starostovi. Pan starosta odpověděl dlouhým rozkladem,
ve kterém sice potvrdil, že při vícepracích došlo k navýšení jednotkových cen,
ale zdaleka ne o částky, které uvádíme,
a proto jsou naše závěry chybné. Kontrolní výbor své závěry ještě jednou ověřil,
došel však ke stejným výsledkům. Pan
starosta ale dále trvá na svém stanovisku, což opakovaně potvrdil i na veřejném
jednání zastupitelstva.
A proč se zde snažím krkolomně
popsat tuto zdánlivě nekončící kauzu?
Protože primární rolí kontrolního výboru
je upozorňovat město na možná porušení
zákona, v tomto případě vlastní smlouvy
s dodavatelem, minimálně s cílem, aby
se podobné problémy již v budoucnu
neopakovaly.
Není jistě v pořádku, když se kontrolní výbor jako nejvyšší kontrolní autorita
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zastupitelstva usnese, že něco bylo špatně a vedení města řekne: ano, děkujeme za vaši práci, ale my si myslíme, že
jste to popletli a vaše závěry jsou chybné. A zastupitelstvo ve své většině opět
mlčí jako v minulosti. Popřením výsledků kontroly ze strany vedení města jistě
neskýtá dostatečnou záruku, že by se
podobné problémy nemohly opakovat
i v budoucnu.
Uvízli jsme ve spletité síti zákonů
a jejich novelizací, na jejichž výkladu
se pomalu neshodnou ani dva právníci. Díky své nynější práci jsem poměrně
dobře obeznámen se zákonem o veřejných zakázkách a s jeho poslední tzv.
transparentní novelou. Dle mého soudu jsme se dostali do slepé uličky, kde
vítězí účelový výklad nad duchem zákona a kde díky ztrátě důvěry a odpovědnosti nelze rozumě investovat veřejné
peníze. Příkladem může být i nedávná
rekonstrukce mateřské školky v našem
městě. Neúměrný tlak na cenu ve veřejné soutěži vede uchazeče k tomu, že
„podrážejí“ cenu a při realizaci zakázky
se pak všemožně snaží získat „své“ peníze zpět (mnohdy na úkor kvality). Ale co
je příčinou tohoto absurdního stavu, do
kterého jsme dospěli? Jsou to bezuzdné
podvody a zlodějny, které v minulosti
doprovázely veřejné zakázky, a na které
všechny možné kontrolní výbory a orgány včas nereagovaly.
Josef Weinreb,
toho času předseda kontrolního výboru

PF 2014
Milí čtenáři Dobřanských listů,
dovolte mi, abych Vám jménem našeho sdružení Otevřené město Dobřany
nejdřív poděkovala za přízeň, kterou jste
nám v minulém roce projevovali- jednak
tím, že jste četli naše články a reagovali
na ně, nebo i tím, že jste nám k článkům
přímo dávali podněty. I v letošním roce se
budeme snažit si Vaši přízeň udržet.
Různých přání do nového roku 2014
jste jistě všichni již obdrželi mnoho – přání
pevného zdraví, štěstí, úspěchů ve všem
Vašem konání, hodně lásky a pochopení,
optimismu a životního elánu. Dovolte mi,
abych ke všem těmto obvyklým přáním
připojila ještě jedno navíc. Letošní rok je
mimo jiné také rokem volebním – a přesto, že volby do městského zastupitelstva
budou až na podzim, už během roku bychom měli rozvažovat, komu svůj hlas
odevzdáme (za samozřejmé považuji, že
k volbám nás půjde velká většina). Přeju
Vám tedy, abyste při své volbě měli šťastnou ruku a nově zvolené zastupitelstvo
splňovalo Vaše představy.
Tak příjemný a radostný rok 2014!
Olga Kapitánová
Obsah a jazykovou korekturu opozičních příspěvků zajišťuje: Otevřené
město Dobřany, o.s., www.otevrene.
dobrany.eu
Případné dotazy a připomínky nám
můžete posílat na e-mailovou adresu:
otevrene@dobrany.eu

ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA MARKEM SÝKOROU
Když řeknu „oslavy 770 let města Dobřany“, která akce se Ti vybaví
jako první?
Jsou dvě. První jsou Májové slavnosti,
skvělý nápad Honzy Vozára a Michala
Šaška, ty byly perfektní, měly úžasnou
atmosféru. A druhé pak oceňování sedmnácti osobností za práci pro město v rámci slavnostního zastupitelstva v Káčku.
To bylo pro mě hluboké, protože jsem si
až na místě plně uvědomil, že jsou to lidé,
kteří opravdu pro město vykonali mnoho.
A navrhli je sami občané!
Jakub Urbanec:
Jako manžel učitelky a člen opozice
se ptám, jaký byl Váš největší průšvih
na základce? ;-)
I když jsem byl, co se týká známek
Mirka Palkosková:
Co je pro Tebe při výkonu funkce
starosty nejtěžší?

Neřekl bych, že žiji úplně nezdravě.

a prospěchu, žákem nadprůměrným,

Ale také ne, že žiji zdravě. Ono to v této

nemůžu říci, že bych byl ten ušlápnu-

funkci, tedy v permanentním stresu jde

tý, sedící mlčky v lavici, včetně přestá-

opravdu dost těžko, žít zdravě, a kdo to

vek. Spíše naopak, klasicky jsme s klu-

Vše stíhat! Rozptyl oborů a oblastí je

nezažil či si to nedokáže alespoň předsta-

kama zlobili, a to jak holky, tak učitele.

neuvěřitelně velký, neznám jiné povolání,

vit, tak to nemůže vědět. Nicméně chci

A konkrétní průšvih? Vzpomínám si, že

kde by byl větší. I ministr má jen ten jeden

zapracovat na lepší životosprávě, a pokud

ještě na prvním stupni jsem se účastnil

svůj rezort, tedy obor, kterému se věnuje

to půjde, tak se aktivně hýbat. Uvidíme,

na toaletě známé klukovské soutěže „...

a o který se stará. Starosta, jak už z názvu

jak se mi to povede. Ale, prosím, neberme

kdo výš...“ a umístil jsem se na předním

vyplývá, se stará prakticky o všechno,

to jako nějaké předsevzetí, nejsem jejich

místě, obklady tam ještě nebyly tak vyso-

mnohdy bez zázemí, možností, nástrojů,

příznivcem.

ké a paní učitelka to zjistila. Ale přiznali jsme se a bylo to oceněno „jen“ velkou

dokonce i dostatečné kompetence či opory v zákonech. Tým mých spolupracovní-

Co Tě letos mezi všemi těmi starost-

ků na městě je skvělý, ale práce je fakt

mi nejvíce pobavilo či potěšilo (kromě

hodně a často se zkrátka nedá stihnout

syna)?

ani dávno po pracovní době.

Tak kromě našeho malého syna mě velmi pobaví a potěší v tom nejlepším slova

poznámkou!
Jste starosta Dobřan a krajský
zastupitel. Čeho byste ještě rád dosáhl ve svém profesním životě?

Být starostou a zároveň krajským

smyslu každé vystoupení našeho Vozem-

Já nemám žádné velké politické ambi-

zastupitelem je jistě velmi nároč-

bachu. To se mně opravdu moc líbí a vře-

ce, kdybych je měl, tak jsem dneska čle-

né, a to nejen časově. Jak relaxuješ

le doporučuji jejich nové CD. Potěšila mě

nem nějaké velké politické strany a mož-

a jakým aktivitám se věnuješ ve vol-

také velmi dobře fungující školní jídelna

ná už někde třeba v Praze .... Myslím si,

ném čase?

a celý systém školního stravování, který

že kdo chce do velké politiky, musí mít

Ano, potvrzuji, že čas je největší veliči-

se zaběhl opravdu dobře. Těší mě každý

jednoznačně zkušenosti s tou naší malou

nou, které se mi permanentně nedostá-

úspěch Dobřaňáka či Dobřaňáků, ať už

obecní politikou, a to na vedoucí pozici

vá, která mi chybí. A času volného mám

doma, či za hranicemi našeho města.

s největší odpovědností. Dělám ve veřejné

poskrovnu, pokud možno, celý se jej
snažím věnovat rodině. Relaxuji, když si

správě v území obcí čtrnáct let a nemůžu
Jarka Umnerová:

hraji se synem či vůbec když jsem s rodi-

říci, že mám dokonalé znalosti o jejím
fungování, řešení problémů nebo nalé-

nou, relax je pro mě kino, kniha, časopis

Na co se nejvíc těšíš v roce 2014?

zání cest, jak tyto problémy řešit, či se

či fotbal jednou týdně.

Na další vystoupení Vozembachu, na

jich dopředu vyvarovat. Takže mým pro-

oslavy 10 let Dobřanských bábinek, na

fesním cílem je zůstat v sektoru veřejné

novou premiéru Rozmarýnu, na řadu

správy a pomáhat ke zlepšení v jakékoli

kulturních akcí, které město bude pořá-

pozici, ať už je volená, jmenovaná nebo

Žiješ strašně nezdravě, pouštíš si

dat. Na to, že stále budeme ukazovat, že

je to klasická pracovní pozice zaměstnan-

k tělu všechen stres, kouříš... Plánu-

jsme město velmi aktivní, živé a že se náš

ce firmy, tak jak jsem v ní byl deset let

ješ svůj život nějak ozdravit?

velký rozvoj nezastavuje, spíše naopak.

před tím, než jsem byl zvolen starostou.

Martin Sobotka:
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KULTURA
Tato kniha vám poskytne inspiraci
k tomu, jak vytvořit s vašimi dětmi originální maškarní kostýmy z dostupných
materiálů nebo z toho, co můžete zrovna
vyndat ze skříně.

KNIHY PRO DĚTI

Válková Veronika: Terezínské ghetto
Tajemný
vlak
do
neznáma
Historička Veronika
Válková ve svých knihách přenáší čtenáře
do skutečné, reálné
historie, kde spolu
s hrdinkou knihy zažívají napínavé chvilky,
zároveň se toho ale
také hodně dozvědí.
Einwohlt Ilona: Můj cucflek a já
Sina slaví dvanácté
narozeniny, a protože
na party je nuda, kluci navrhnou zahrát si
flašku. Hned v prvním
kole dostane Yannis
za úkol dát Sině pusu.
Stydí se líbat ji na rty,
a tak ji políbí na krk.
Ráno při pohledu do
zrcadla se Sina zhrozí, na krku se jí totiž
červená cucflek…
Schwabiková Kateřina:
Cesty dětí do staletí
aneb
Jak
Běla
a Kuba poznávali
naši historii
Seznam se s Bělou
a Kubou, nasedni s nimi do stroje
času a vydej se na cestu do minulosti naší země. Nech se inspirovat tipy na
výlet, pobav se řadou úkolů i her.
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Brabenec Jan: Ostrovní příběhy
Tento pohádkový Ostrovní příběh je podnět
k zamyšlení nad „civilizací“, ve které žijeme.
Jestliže Vás po přečtení
této útlé knížky napadne pošetilá myšlenka, že by svět šel ještě
zachránit, tak potom tento Ostrovní příběh smysl splnil.
Koubská Patricie: Převleky a masky
Blíží se doba karnevalů, dětských besídek.
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Dostálová Iva; Dougles, Stephan:
Angličtina pro aktivní seniory
Nikdy není pozdě začít!
Cizí jazyk se můžete učit
v každém věku. S Angličtinou pro seniory zvládnete základní témata
a gramatiku, získáte
jistotu ve vyjadřování
a hravě se domluvíte na
cestách, v obchodě nebo
třeba v restauraci.
Součástí je CD ve formátu MP3.

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.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Juniorfest v Dobřanech

Chtěl jsem být lesníkem, vojákem a takhle to skončilo
pokračování z minulého čísla
Jak jistě víte, Viktor Preiss je „Pan herec“. Možná ho znáte z filmu S čerty nejsou žerty. A my, jako ti správní redaktoři, jsme měli možnost vidět ho osobně, ale
i si s ním povídat o jeho herecké kariéře
a trochu i o jeho osobním životě. Dne 11.
listopadu jsme se sešli v hotelu Modrá
hvězda. Byl to opravdu nezapomenutelný
zážitek. Sešli jsme se, probrali ještě předem otázky mezi sebou a šlo se na věc.
Za malou chvíli už jsme seděli s panem
Preissem u malého stolku a bombardovali ho otázkami. Je to velmi milý člověk
a bylo moc příjemné si s ním povídat. Jelikož to byl můj první rozhovor, řekla jsem
1 otázku dvakrát, ale to vůbec nevadilo.
Naštěstí tam s námi byla paní učitelka
a moji nepříjemnou situaci zachránila.
Nakonec jsme se s ním i vyfotili. Dlouho po rozhovoru jsem stále myslela na
jeho medový hlas a na to, jaký je to nejen
úžasný herec, ale i úžasný člověk.
Klárka, 7.B

Co vás bavilo v herectví a kdo Vás
nejvíce podporoval? Asi zájem o poezii
a nějak ji pochopit, něco sdělit. Pak jsem
začínal s ochotníky. A kdo mě podporoval? Třeba pan profesor z gymplu a můj
kamarád z gymplu. Vedli vás k tomu
rodiče? Ne, nevedli. Jeden z vašich
synů je hercem. Podporoval jste ho,
nebo jste ho odrazoval? Herecké rodiny
mají tendenci své potomky spíše odrazovat, ale ti se odradit nedají. Syn se na
tuto dráhu vydal, a teď už mu ručičku
člověk nepodá. Jako Vaši roli máte nejraději a proč? Žádnou nemám nejraději
a nevím proč. Máte radši roli záporáka
nebo klaďase? Každý herec vám odpoví,
že ta záporná role má více barev a je lepší než ta kladná. Najdete na ní víc kladů
a záporů. A hraje se líp. V jakých divadlech jste hrál, kde se vám hrálo nejlépe? Vystřídal jsem za svůj život jenom
dvě divadla, kde jsem měl stálé angažmá.

Městská divadla pražská a pak jsem 30
let v Divadle na Vinohradech. Prý umíte
malovat. Co nejraději malujete? Já si
čmárám a čmárám si leta letoucí. A teď
jsem zjistil, když mám chvíli klidu a něco
si čmárám, že mě to velmi uklidňuje.
Maluju, co mě napadne. Čím jste chtěl
být, když jste byl malý? Vším možným.
Lesníkem, vojákem, ... a takhle to skončilo. Dostal jste cenu TÝTÝ. Překvapilo vás
to, co jste cítil v tu dobu? Je to příjemné, protože je to volba diváků. A ten rok
se to nějak sešlo, že se člověk objevoval
v televizi víckrát. A bohužel je to o tom,
jak často má divák možnost vás vidět, jak
se s vámi setkává. Zabýval jste se někdy
svým rodokmenem? Ano, zabýval. Byl
o tom natočený pořad, který se jmenoval
Tajemství rodu. Vím tak, kde mám kořeny a co dělali moji předkové. Mé kořeny
jsou různě rozeseté. Jaké je vaše životní motto? Já žádné nemám. Ale jednou
jsem si v šestnácti letech přečetl: Umění
je věc, která má dělat člověka lidštějším,
což znamená méně osamělým. (A.Miller).
A když si za to umění dosadíte cokoli, ať je
to medicína, hudba... tak vám to dá určitě zase ten stejný smysl. Dočetli jsme se,
že jste psal do školního časopisu. Jaká
byla vaše nejmilejší rubrika? Já jsem
si ten časopis vydával sám. Psal jsem to
na stroji. Časopis se jmenoval Trubač.
Rozdávali jsme ho ve škole. Psal jsem na
základní i na střední škole. Byl ten časopis oblíbený? Měl tak 50 výtisků, takže
byl asi oblíbený. To je na tu dobu poměrně dost. Jste pověrčivý a v čem? Skoro
ve všem. To patří k herectví. U herců se
třeba říká, že když si herec dá nohu na
stůl, takže bude breptat. Když si nechá
na sobě zašít kus oděvu, tak zapomene
text.☺ Máte nějaké rituály před premiérou? Myslím si, že je to otázka soustředění. Zachováváte nějaké tradice?
Tradice by se zachovávat měly. Snažím
se, jsem dědeček od čtyř vnoučat, tak už
je dodržovat musím. Jaká role byla pro
vás osudová? Kde jste se prosadil? Bez
skromnosti to nemůžu odhadnout. Jsou
role, na které je víc vidět, které se vám víc
či míň povedou. Hrál jsem třeba Cyrana
z Bergeracu. Hrál jste ve filmu Probudím se včera. Proč jste si vybral zrovna
tuhle roli? Bylo to na chvilku, nemám
rád dlouhé natáčení. Byl to učitel, bylo to
úsměvné. Máte něco společného s rolí
ve hře Probudím se včera? Ano, protože jsem učil na divadelní škole, doká-

zal jsem se vžít do role
učitele, který chce žákovi pomoct. Jak se učíte texty? Těžce. Čím
dál tím mnohem hůř.
Dřív to bylo lepší, měl
jsem vizuální paměť.
Jsem schopný vidět tu
stránku před sebou. Učím se to těžce
a říkám, že by měla být premiéra až po
třicáté repríze. Který film se vám dělal
nejlépe, proč? Zas tak moc filmů jsem
nenatočil, ale vždycky se mi dělají dobře
komedie, kde si člověk může vymýšlet.
Máte nějaký herecký vzor? Je jich hodně. Hodně jsem jich zažil, mnoho jsem
jich potkal. Co děláte ve volném čase?
Relativně si ho umím udělat, umím si ho
užít. Jsme takový Ferda Mravenec - práce všeho druhu. Rád pracuji na zahradě.
Při čem se nejvíce odreagujete? Právě při tom, když myslíte na úplně něco
jiného, že musíte posekat trávu, shrabat
listí, že to musíte někam odvézt. Myslíte
úporně na tu jednu věc, vyčistíte si tak
hlavu. Hrát v divadle a hrát ve filmu
je úplně něco jiného. Co máte radši?
Určitě v divadle. Já to natáčení docela
špatně snáším, je to dlouhé, rozvleklé,
často se spěchá, aby se to stihlo. Práce
je na ten den je čím dál tím víc. Budete v blízké době natáčet nějaký film?
Ano, jsou nějaké vyhlídky, ale nevím to
jistě. Dneska je taková doba, že dokud
ten film netočíte, tak nevíte, jestli vůbec
bude. Je to o penězích, ekonomice. Máte
před premiérou strašně velkou trému?
Strašně velkou ne, ale má třeba trému
z vás, protože nevím, co na mě máte připravené. Máte něco, co vám přináší
štěstí? Něco, o čem bych věděl, že mi
přináší štěstí, nemám. Myslím si ale, že
v životě štěstí mám. Co je vaše životní
výhra? Setkání s mojí ženou, která je
z Rokycan, že jsem s ní měl rodinu a že
jsem s ní doteď. Máte nějako vysněnou
roli? Nemám. Na jakou pohádku vzpomínáte nejraději? Nemám nejoblíbenější věci. Jste v Dobřanech poprvé, co se
vám tu líbí? Všechno a lidi jsou tu hrozně hodní a náměstí je krásné. A vy jste
milí. Třeba se ještě uvidíme, chtěl bych
přijet i příští rok.
Oli, Vali, Filip, Barča, Klárka,
Martin, Viliam, ZŠ Dobřany
Odkazy: www.juniorfest.cz, facebook MFF
JUNIORFEST, youtube MFF JUNIORFEST
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Náměstí plné hvězd

První prosincovou neděli, a tím pádem
i první adventní neděli, se na dobřanském náměstí konal Mikulášský jarmark.
K vidění byla spousta pěkných výrobků
s vánoční tematikou, vyrobených nejen
žáky naší školy. Koupí těchto výrobků
mohl každý přispět, jako každoročně,
Nadačnímu fondu Klíček. K zakoupení
bylo mnoho tradičních českých pokrmů, např. bramborové placky nebo staročeské trdlo. Náladu navozovalo Rádio
Blaník. Myslím, že všechny potěšilo tradiční vystoupení pěveckého sboru při
ZŠ Dobřany – Hvězdičky pod vedením
paní učitelky Miroslavy Palkoskové, který letos nevystupoval před rozsvícením
vánočního stromečku, jak jsme zvyklí, ale uprostřed adventního odpoledne.
Další hudební vystoupení zajistilo Rádio
Blaník v podání dvou zpěváků – Magdy Hrnčířové a Martina Maxy (rozhovor
níže). Příjemná atmosféra panovala až do
večerního rozsvícení stromečku, který je
po několika letech přímo z Dobřan.
Filip, 4.B

Zpívající kulturista

První adventní neděli jsme měli možnost se zaposlouchat do písní Martina
Maxy, ale také jsme si s ním mohli popovídat.☺ Dočetli jsme se, že jste ve znamení ryba. Jste typická ryba? Já jsem
naprosto typická ryba, jsem člověk, který
má právě díky tomu znamení tu melan-
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cholii, když už ne přímo deprese a smutek, tak toho alespoň využiji v práci, proto
mám takové lehce posmutnělé písničky.
Jaké je vaše životní motto, řídíte se
jím? Se vším, co v životě získáš, zároveň
něco ztratíš, a platí to i naopak. Máte
čas na nějaké koníčky? Jaké to jsou?
Mám hodně málo času, protože hodně
jezdím s kytarou a s písničkami po celé
republice, nicméně jedním z mých největších koníčků je malování. Na webové
stránce www.martinmaxa.cz si můžete
všechny obrázky prohlídnout. Jak jste
se k malování vůbec dostal? Já už jsem
maloval „na nočníku“ jako malé miminko.
Už tehdy jsem čmáral. A poté jsem se svůj
talent snažil rozvíjet, takže maluji už od
raného dětství. Co malujete nejraději?
Nejraději maluji lidi, ten styl, který maluji, se jmenuje hyperrealismus, jsou to
skoro až fotografické záležitosti, maluju
olejem na plátno, takže jsou to zajímavé
kompozice, ale špatně se to popisuje, nej-

lepší je, když si to prohlídnete. Hrál jste
pana učitele v Kameňáku, co se vám
na té roli nejvíce líbilo a co naopak ne?
V tomto filmu jsem hrál velice krátkou
dobu a za tuto krátkou chvíli, kdy jsem se
tím filmem jenom mihnul, tak vlastně ani
netuším, co se mi tam líbilo nejvíc, možná
to, že jsem se po ránu tak hezky proběhl.
Jak jste se vlastně dostal ke zpívání?
Měl jsem vždycky moc rád básničky, už
na gymnáziu jsem měl rád poezii, takže
jsem si začal psát první texty k básničkám a poté jsem k tomu začal přidávat
kytaru a začal to kombinovat dohromady. A dneska ta moje tvorba vlastně
není tak úplně o tom zpívání, jako spíše
o skládání, vymýšlení veršíků. A nechybí vám to zpívání? Vy jste říkal, že
více skládáte. Abych to uvedl na pravou
míru, já jsem vlastně jediným interpretem mých básniček a písniček, takže mi
nemůže ani to zpívání chybět, musím to
zazpívat, když už to napíšu.(smích) Jste
z Litvínova, bydlíte tam pořád? Vidíte
nějaký rozdíl oproti předchozím letům
a současnosti? Jsem z Litvínova, pořád
tam bydlím. Mám tam rodinu, děti, rodiče, takže už nepřekořením. Posun k lepšímu od dob minulých, pokud máte na
mysli předrevoluční dobu, tak tam vidím,

bohužel, posun spíš k horšímu. A není to,
myslím, jen výsadou Litvínova, ale mám
pocit, že v celé naší republice se lidé začali mít míň vzájemně rádi. Je tu spousta
závisti a nešvaru, který nám sem zavítal
společně s demokracií, kterou jsme jako
národ ještě tak úplně nezvládli, podle
mě. Hrál jste v muzikálu Naháči, tu
roli jste si vybíral, nebo vám ji někdo
dal? V Naháčích jsem hrál, ale jen velice krátce, tenhle muzikál už zkrachoval.
Takže to nebyla žádná velká díra do světa,
nicméně hrál jsem i v jiných muzikálech,
například v Kleopatře, ve Třech mušketýrech. Nemyslím si, že jsem nějaký typický
muzikálový zpěvák, ale jako zkušenost
je to velmi dobré. Teď v současné době
nacvičuji jednu roli v činohře. Kde berete náměty ke skládání písniček? To je
velice těžké, protože ta inspirace je taková
dáma, která nepřiletí na lusknutí prstů.
Musí to vždycky nějak přijít, a kdybych
já věděl, kde mám přesně kápnout na tu
inspiraci, tak těch písniček napíšu víc.
Skladatel musí chodit, dívat se, mít oči
a uši nastraženy, aby ten okamžik nepropásl. Stalo se vám někdy, že jste měl
nějaké šílené fanynky? Šílené fanynky
se tam také určitě mihly. Teď v televizi
probíhá nová řada Stardance, kdybyste
dostal nabídku, abyste tam tancoval,
přijal byste ji? Určitě bych to přijal, je to
zase nová zkušenost. U čeho se nejvíce
odreagujete? Chodím pravidelně cvičit,
ne teda to posilovny, cvičím jenom tak
doma. Dělám si kliky, dřepy a jezdím na
kole. Snažím se, aby se ta moje tělesná
schránka nerozpadla. Máte radši hraní
nebo zpívání? Obojí má něco do sebe. Od
zpívání máš zpětnou vazbu hned, kdežto ve filmu se jí nedočkáte skoro nikdy
a v divadle to je docela legrace. Nevím,
co mám radši, ale asi to bude to zpívání,
tím se přece jenom prezentuji. Měl jste
dvouletou pauzu, čím to bylo? Bylo to
tím, že jsem dělal na nové desce, kterou
jsem tady dneska představoval, jenom
rok jsem strávil natáčením ve studiu.
A před tím jsem ty písničky psal. Kdo vás
takhle celkově vedl k umění? Já jsem
se k němu vedl sám, už jsem se narodil
s tím, že jsem měl moc rád obrazy, fotografie, vůbec umělecké předměty, mně se
to líbilo. Postupem času jsem přišel na
to, co chci dělat, a tak jsem z učitelského
řemesla přešel vlastně na umění. Vedete
vaše děti také k umění? Moc dobře to
nejde, mám tři děti a zatím nepozoruji,
že by jablko spadlo nějak blízko stromu.
Můj syn, tomu je 15, je pořád na počítači.
Snažím se nikomu nic nevnucovat, nějak
si ten život zařídí. Kdybyste chtěl něco
změnit, co by to bylo? Hromadu věcí
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a zároveň nic. Nic měnit nejde, všechno,
co jsme si už prožili, a všechno, co jsme
udělali, jsme udělali, a zpět to vzít nelze. Máte ještě něco, čeho byste chtěl
v životě docílit? Nějaký sen, kterého
jste ještě nedosáhl? Myslím si, že vedu
hezký život, že se mi podařilo uplatnit se
v oboru, který mám rád a který se mi moc
líbí. A chtít ještě něco víc mi přijde jako
rouhání, takže jsem šťastný, tak jak to je,
když budu zdráv a všichni okolo mě také
a pokud možno šťastni. Nepřemýšlím
nad žádnými metami většími, takhle to
je fajn. A nějaký vzkaz čtenářům? Jako
bývalý učitel můžu popřát hodně studijních úspěchů, aby sílu vzdělání nepodceňovali. Aby do konce života nezůstali
u facebooku.(smích) A aby si každý stále
uměl vytvořit svůj vlastní názor!
redakční tým Martin, Vilda, Domča,
Barča, Oli, Kačka

Badatelská exkurze do libereckého
IQ parku

V rámci dvouletého projektu Populár, v němž je dobřanská Základní škola jedním
z partnerů příjemce grantu z ESF dobřanské firmy Comtes FHT, a.s., jsme realizovali
první z řady připravovaných badatelských exkurzí pro žáky 2. stupně.
Tato exkurze byla určena žákům 8. ročníku a cílem byl liberecký IQ park, jehož
desítky interaktivních exponátů na čtyřech podlažích si žáci mohli během 3 hodin
prohlédnout a vyzkoušet. Zpracovávali přitom odpovědi na zvídavé otázky pracovního
listu a sbírali další informace pro svůj vlastní pracovní list, jejž budou zpracovávat po
návratu. Po přestávce na oběd je čekala devadesátiminutová zábavná Science show,
kde často pomáhali jako asistenti či přímo demonstrátoři.
Exkurze splnila svůj záměr, rozšířila praktické znalosti žáků v oblasti fyziky, chemie
a biologie a určitě některé více posunula k hlubšímu zájmu o technické povolání. To
je také hlavním cílem zmiňovaného projektu.
Mgr. Jaroslav Šedivý
ředitel školy
Exkurze byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.3.00/35.0048 „Popularizace výzkumu
a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR)“.

„Ulejvárna“ v knihovně

V pátek 13. prosince 2013 vyrazily obě
šesté třídy do dobřanské knihovny, aby
se blíže seznámily s historií Číny, Indie
a Mezopotámie. Přeložili jsme si to tak, že
se konečně trošku ulejeme, když je pátek
13. tak náročný den.
Poté, co jsme se srdnatě probojovali
z malé knihovnické šatny, jsme si hned
a bez varování vyslechli svůj úkol. Měli
jsme během daného časového limitu
vyhledat odpovědi na tři vylosované otázky s tím, že na pomoc byly připravené
dostatečně odborné knihy. Brnkačka?
Omyl! Nejdříve jsem si myslela, že to
opravdu bude jednoduché, ale to, že jsme
s Majdou ani ve čtvrté knize nenašly vznik
Mezopotámie, mě poměrně rychle přesvědčilo o opaku. Když jsem se zoufale rozhlédla okolo, uklidnilo mě, že ostatní na tom
nejsou o moc lépe. Nicméně nakonec se
nám všechny odpovědi přeci jen podařilo
včas najít a mohly jsme je veřejně přečíst.
A proč ty nervy? Na úspěšné z nás totiž
čekala odměna v podobě dějepisných
plusíků – a těch není nikdy dost!!! :o)
Míša P., 6. B

Dominový efekt

Fakírské lože

Omývání balónku tekutým dusíkem

strana 9

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Lidový soubor Vozembach v předvánočním čase nezahálel.
Vystoupil na benefičním koncertu ve Staňkově a na adventním
podvečeru v Teplicích. Pro milovníky koled a vánočních písní připravil CD „Nesem vám noviny“, které slavnostně pokřtil pan starosta Bc. Marek Sýkora 21. 12. 2013.

Na tradičním Vánočním koncertě v kostele sv. Mikuláše zahrál,
kromě jiných komorních souborů, orchestr školy, který funguje
na ZUŠ od začátku školního roku.

Teplice - sál Zahradního domu

Benefiční koncert ve Staňkově

Křest CD
Nesem vám noviny
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Setkání seniorů v Káčku bylo jednou z dalších akcí oslav 770 let
našeho města. Seniory bavily děti z dobřanské Mateřské školy,
Základní školy a Základní umělecké školy. Proběhla zde prezentace uplynulých deseti let našeho města, slovem provázel starosta města pan Marek Sýkora. V závěru téměř dvouhodinového
programu představila paní Markéta Čekanová svoji novou knihu
„Hříšníci, lumpové a nešťastníci“, kterou si každý z účastníků
odnesl do svého domova.
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Betlém již podruhé
Na Štědrý den jsme, stejně jako loni, připravili pro všechny Dobřaňáky Živý Betlém
- příběh o narození Ježíška. Představení, k jehož nácviku se schází naše speciální dobrovolná herecká a hudební společnost jen jednou do roka. (Pomineme-li dvě zkoušky.)
Spolu s Marií a Josefem přišli do Betléma (na dvůr naší ZUŠ) na „soupis lidu“ dobřanští obyvatelé, kteří zaplnili „hlediště“ do posledního místečka, takže zde byla doslova
hlava na hlavě. Diváky neodradil ani tiskařský šotek, který v plakátku nechal loňský
rok. Oproti prvnímu ročníku se nám podařilo rozšířit soubor herců, Ježíšek byl letos
opravdu kluk a pozorným návštěvníkům jistě neuniklo, že jsme pro Betlém vyrobili
„dobřanské kulisy“. Jako předloha nám posloužil nový kalendář s obrázky ze starých
Dobřan. Stejně jako loni jsme měli nachystáno něco na zahřátí a zakousnutí a opět
stejně jako loni se po občerstvení jen zaprášilo. Kromě kulturního zážitku si návštěvníci mohli do svých domovů odnést Betlémské světlo od dobřanských skautů.
Na závěr nám dovolte poděkovat těm, bez kterých by akci nebylo možné uskutečnit. Děkujeme Šíše za kostýmy, vánočky a Betlémské světlo, Šíšovi za fotky, Simoně
Kordíkové za chutnou vánoční kubu, L. Duchkovi za jednohubky, Vaškovi Kordíkovi
za technickou pomoc, panu V. Kubcovi za přípravu punče a samozřejmě všem hercům, muzikantům a malířům, kteří našli trošku volného času v předvánočním shonu
a nacvičili představení. Všichni, kterým se Betlém líbil, si mohou udělat poznámku
do nových diářů k datu 24. prosinec od jedenácti. A pro všechny nastávající maminky
vyhlašujeme konkurz na Ježíška 2014!
Za hlavní pořadatele
Klára Vlahačová-Kartáková a Lukáš Palkoska

Pionýr Dobřany
a Městské kulturní středisko Dobřany
vás srdečně zvou na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
26. 1. 2014 od 14 hodin v kulturním
domě Psychiatrické nemocnice
v Dobřanech

vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč
Dětské vstupenky jsou slosovatelné!!!
Akce částečně finančně zajištěna MŠMT

ŘÁDKOVÁ INZERCE
►	Prodám cihlový byt 2+1 v 2. patře

v Chlumčanech. Cena dohodou.
Tel.: 602 697 596
►	Prodám

garáž

v

Chlumčanech

u hřiště. Cena: 62 tisíc Kč.
Tel.: 728 045 965.
►	Pronajmu garáž v Hornické ulici.
Tel.: 721 107 309

Činnost Klubu
důchodců
v roce2013
Pro naše členy připravujeme zájezdy,
návštěvy divadel, přednášky. Čtyřikrát do
roka se scházíme na posezení s občerstvením, na němž Bábinky zazpívají a pan
F. Bouček s panem E. Jírovcem zahrají.
Každý měsíc mezi nás přijdou děti
z družiny ZŠ pod vedením pí Věry Malé
se svým pásmem písní a básní. Také děti
ze ZUŠ J. S. Bacha se svými učiteli nám
chodí do Klubu zahrát a zazpívat.
Během roku jsme uspořádali pro členy
několik zájezdů - do Kutné hory, Poděbrad, na Svatou Horu, do Dobříše a do
Příbrami, zhlédli jsme divadelní představení souboru z Kolovče v Káčku (16. 3.),
v Plzni pak Pygmalion a Adéla ještě nevečeřela (duben a prosinec).
28. 11. se konalo v Káčku tradiční
setkání seniorů, pro starší členy jsme
zajistili odvoz.
5. prosince jsme v klubu připravili překvapení, přišel Mikuláš s několika
čerty a andělem. Za básničku byly odměnou bonbony, jablka, ale také brambory
a uhlí. I ti nejstarší se zapojili do zábavy,
bylo plno radosti, smíchu a moc se nám
to líbilo.
12. 12. přišly Bábinky zazpívat koledy,
pan F. Bouček je doprovázel na heligonku. Pak zazněly starší melodie k poslechu
a zpěvu za doprovodu p. Jírovce.
19. 12. jsme na naši poslední předvánoční schůzku pozvali pana starostu
Marka Sýkoru a paní místostarostku
a senátorku Dagmar Terelmešovou. Děti
ze ZUŠ J. S. Bacha nám přišly zahrát
a zazpívat. Vždy se na ně těšíme, je to velký zážitek. Na závěr zazpívaly Dobřanské
Bábinky koledy pod vedením pí Magdy
Vozárové. Byl to krásný závěr roku.
Děkujeme dětem i učitelům, že si najdou čas nás potěšit, a městskému úřadu
za finanční příspěvek.
Samozřejmě velké díky patří i panu řediteli Janu Vozárovi za vše, co pro nás dělá,
a za čas, který nám věnuje, a paní Věře
Malé. Vážíme si toho a děkujeme Vám.
15. února 2014 pořádáme Babský bál
v kulturním domě PN, na který vás všechny zveme a na kterém vystoupí tradičně
Dobřanské Bábinky. Vstupenky zakoupíte v kulturním středisku na náměstí
a také v Klubu důchodců každý čtvrtek
od 13:00 u paní J. Tothové.
V novém roce všem přejeme hodně
zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.
Klub důchodců
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Občanské sdružení Budulínek

Aktivity o. s. BUDULÍNEK provozující MATEŘSKÉ CENTRUM v Dobřanech pro období leden - květen 2014
(začínáme v týdnu od 13. ledna 2014, končíme
poslední květnový týden, případné individuální změny Vám sdělí přímo lektorky jednotlivých aktivit)
DOPOLEDNÍ AKTIVITY (herna)
Cvičení Batolat
pro děti ve věku 1 – 2 roky s rodiči
středa od 9 do 10 hodin, cena 250 Kč (10 lekcí)
přihlášky a informace:
Bára Sýkorová, tel. č. 777 579 795
Mimiklub – dopolední herna
pro děti do 1,5 roku s rodiči
čtvrtek od 9 do 10:30 hodin, cena 25 Kč/vstup
informace a přihlášky:
Lucka Korotvičková, tel. č. 724 352 063
Klub Budulínek – dop. herna s krátkým programem
pro děti ve věku 1,5 – 3 roky s rodiči
úterý od 9 do 11 hodin
cena 35 Kč/vstup nebo předplatné 300 Kč/10 vstupů
informace a přihlášky:
Věra Kulová, tel. č. 777 699 138
Klub Budulínek II – dopolední herna s krátkým programem
pro děti ve věku 1,5 – 3 roky s rodiči
pátek od 9 do 11 hodin
cena 35 Kč/vstup nebo předplatné 300 Kč/10 vstupů
informace a přihlášky:
Lucie Štychová, tel. č. 728 499 089
ODPOLEDNÍ AKTIVITY (herna)
Klub Lištičky – odpolední herna s programem
pro děti ve věku 3 – 6 let s rodiči
středa od 16:15 do 17:45 hodin, cena 35 Kč/vstup
informace a přihlášky:
Olina Malánová, tel. č. 776 043 377
Pískání pro zdraví
pro děti ve věku 3 – 5 let bez rodičů
(zatím nepotvrzeno)
Hravá angličtina (začátečníci)
pro děti ve věku 3 – 5 let bez rodičů
čtvrtek od 16 do 17 hodin, cena 420 Kč
informace a přihlášky:
Markéta Kofroňová, tel. č. 723 852 362
Hravá angličtina (pokročilí)
pro děti ve věku 4 – 6 let bez rodičů
úterý od 16 do 17 hodin, cena 480 Kč
informace a přihlášky:
Alena Palkosková, tel. č. 728 932 598
(Pozor, začínáme později. První hodina 21. 1. 2014!)
ODPOLEDNÍ AKTIVITY (tělocvična ZŠ - I. st.)
Cvičení s Budulínkem
pro děti ve věku 2 – 4 roky s rodiči
úterý od 15:30 do 16:25 hodin, cena 540 Kč
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přihlášky a informace:
Iveta Mašátová, tel. č. 774 813 894
Cvičení s liškou
pro děti ve věku 3 – 5 let bez rodičů
středa od 16 do 17 hodin, cena 510 Kč
přihlášky a informace:
Blanka Kopsová, tel. č. 736 287 255
Cvičení pro předškoláky
pro děti ve věku 4 – 7 let bez rodičů
čtvrtek od 16 do 17 hodin, cena 450 Kč
přihlášky a informace:
Pavla Adamcová, tel. č. 607 841 079
Cvičení rodičů a dětí
pro děti ve věku 2 – 4 roky s rodiči
čtvrtek od 16 do 17 hodin, cena 480 Kč
přihlášky a informace:
Vlaďka Duchková, tel. č. 776 124 174
Při přihlašování na cvičení a další aktivity mají přednost děti, které již chodily v 1. pololetí letošního

roku, poté bude případná volná kapacita doplněna
dalšími zájemci – informujte se přímo u jednotlivých
lektorek.
Informace pro návštěvníky – potřebujete získat
informace či vyřešit problém a raději byste osobně
než mailem nebo telefonicky? Nebo jste u nás ještě
nebyli a chtěli byste se nezávazně podívat, jak to u nás
vypadá a jak by se zde líbilo Vašim dětem? Jsme tu
pro Vás každý pátek v čase od 9 do 11 hodin.
Výtvarné dílny pro děti i dospělé a další jednorázové akce - aktuální informace na webu, FB, ve
vývěsce a v Dobřanských listech.
Všechny aktuální informace o aktivitách MC získáte
na webu www.mcbudulinek.webnode.cz, www.facebook.com/BudulinekDobrany, ve vývěsce - Vančurova
ulice, na mailu mcbudulinek.info@centrum.cz, v Dobřanských listech a na tel. č. 604 899 418 J. Umnerová
nebo na tel. č. 607 841 079 P. Adamcová.
Hernu MC Budulínek naleznete v areálu bývalých
kasáren, ulice U Trati 1014.
Těšíme se na Vaši návštěvu!! Lektorky MC

Předvánoční Piškotéka
Skoro 30 dětí v maskách i bez se spolu s rodiči zúčastnilo v neděli 8. prosince
2013 maškarního karnevalu „Předvánoční Piškotéka“ v Kulturním domě Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. K tanci a poslechu nehrál jako vždy pan Charvát, ale
DJ Martin. Tančilo se, soutěžilo, děti recitovaly a zpívaly a za odvahu získaly sladkou odměnu. Přítomen byl i Mikuláš, který rozdával všem dětem balíčky s dobrotami a dárečky. A tak všichni odcházeli spokojeni. Poděkování pořadatelů akce - dětí
i dospěláků z Pionýrské skupiny v Dobřanech - i přítomných dětí patří radnici, která
se v rámci Grantu města Dobřany podílela finančně, MěKS a všem, kteří pomáhali
s propagací, ale i pracovníkům KD za zajištění zázemí (sál a bufet).
Libuše Nejedlá
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Střelecký klub
Dobřany

Na dobřanské střelnici se 3. 11. 2013
uskutečnil jeden ze závodů pořádaných
klubem SSK Dobřany. Jednalo se o závod
v mířené střelbě z pistole 30 ran na 25m dle
mezinárodních pravidel, i pravidel upravených pro služební pistole a revolvery.
I přes nepřízeň v podobě deštivého počasí
se závod vyvedl. Tyto závody pořádá SSK
Dobřany již pravidelně dvakrát do roka.
Mezi další akce na dobřanské střelnici
patří Myslivecké závody - střelba malorážkovou puškou na 50m a broková puška na
letící/běžící terč. Již v Dobřanských listech
zmiňovaný závod ve střelbě na asfaltové
holuby také není žádnou novinkou, která
se již několik let na střelnici pořádá. SSK
Dobřany organizuje i závody na republikové úrovni. V rámci poháru LOS (Lidová obranná střelba) jsme pořádali 8. 6.
2013 závod Dobřanská puška. Jednalo se
o dynamickou střelbu z pušky v rámci čtyř
připravených střeleckých situací. Střelecký klub se účastní i dne dětí, kde byl předveden a dětmi vyzkoušen zapůjčený střelecký simulátor.
V novém roce plánujeme pokračovat
v pořádání akcí a rádi na nich uvítáme střeleckou veřejnost. Akce jsou zveřejňovány
na skromných stránkách klubu: sskdobrany.wz.cz
Za SSK Dobřany Pavel Königsmark

Rybáři
Rok 2013 je za námi a musím konstatovat, že z rybářského pohledu moc úspěšný
nebyl. Ačkoliv jsem chodil poměrně často,
tak jsem ulovil asi čtvrtinu toho, co v minulých letech. V sumáři nemám zapsanou ani
jednu štiku, ani candáta a úhoře. A takhle
si stěžovala i většina rybářů, které jsem
u řeky potkával.
Co mě těšilo, byla dobrá práce vedoucích
dětského rybářského kroužku, p. Zdeňka
Skaly a Ing. Davida Šefla, která je již druhým rokem na vysoké úrovni, což se projevuje vzrůstajícím zájmem a počtem dětí
v kroužku. Ono totiž udržet pozornost hejna

nezbedů, byť jen na jednu hodinu, vyžaduje důkladnou a časově náročnou přípravu
před kroužkem a hodně trpělivosti na něm.
Zejména přes zimu, kdy se děti v klubovně učí z obrázků poznávat ryby, navazovat
háčky a sestavovat udice. Nejméně je baví
výuka rybářských řádů. Výborným nápadem proto bylo promítání filmu Rybářská
školička Jakuba Vágnera. Když počasí
dovolilo, trénovaly děti na dvoře klubovny
rybolovnou techniku – manipulaci s prutem a navijákem a házení na cíl. Odměnou
za snahu pak byla možnost zachytat si na
rybníku Kotynka, kde si děti mohly v praxi vyzkoušet jak zaseknout a vylovit rybu,
šetrně ji zbavit háčku a pustit zpět do vody.

Koncem roku vyplňovaly děti závěrečné testy, které prokázaly jejich získané znalosti.
Po dohodě s rodiči pak David Šefl zajistil
pro zájemce rybářské lístky a povolenky na
r. 2014, které jim na poslední schůzce předal jako vánoční dárek.
Závěrem bych chtěl všem našim členům
připomenout, že do 15. ledna je třeba odevzdat vyplněné sumáře úlovků, a hlavně jim
popřát hodně zdraví a životních úspěchů
a bohaté úlovky v novém roce 2014. Těm,
kdo by se chtěli rybáři teprve stát, doporučuji ještě v průběhu ledna podat si přihlášku. Děti od 6ti do 15ti let dostanou svoji
povolenku jako začínající rybáři zdarma.
Vladislav Šefl

Zahrádkářské rady a zajímavosti
Již v lednu začínáme s přípravou na nový zahrádkářský rok. Nakupujeme semena,
připravujeme truhlíky a substrát, do něhož drahocenná semínka zasejeme. Kdo si sám
pěstuje celerovou sadbu a papriky, měl by v lednu zasít. Na oknech našich bytů je dostatek tepla a světla pro zdárný růst. A protože zatím máme dostatek času, připravíme se
i na to podstatnější, co nás bude provázet po celý rok. Je to boj s nemocemi a škůdci
našich rostlin. Jako první uvádíme orientační tabulku termínů zásahů proti škůdcům na
ovocných dřevinách.
Savé škůdce na stromech, keřích a na drobném ovoci likvidujeme podzimním a jarním postřikem (mšice, svilušky...). Vyhovuje Biool, Calypso, Pirimor, Mospilan, Desic.
Prvním dvěma dáváme přednost, neboť šetří užitečný hmyz.
V průběhu roku ošetřujeme stromy proti červivosti, kterou způsobují dále uvedení
škůdci.

škůdce

postřik 1. generace

postřik 2. generace

postřik - chemikálie

obaleč jablečný,
obaleč švestkový

20/5, opakovat 5/6
nebo jen 1x – 30/5

15/7, opakovat 1/8
Tato generace škodí více.

Actellic, Desic, Karate,
Mospilan, Calypso...

pilatka švestková

při dokvétání

jedna generace

stejné jako předchozí,
(bílé lepové pásy)

vrtule třešňová

plody počínají růžovět

jedna generace

Vertimec, Calypso,
(žluté lepové pásy)

Přesnou dobu zásahu je potřeba stanovit pomocí feromonových lapačů. Protože takovou signalizaci běžný zahrádkář nemá, uvádíme střední termíny postřiků. Upřesnění plus
mínus týden je potřeba učinit v závislosti na rozvoji vegetace a počasí.
Ovoce a zelenina jsou v obchodech stále dražší. Postarejte se o vlastní produkci. Dvě
nejpozdnější odrůdy jablek, které nám budou určitě chutnat, jsou Topaz a Luna. Nezapomeňte, že ovocné stromy lze vysazovat také na jaře.
Někdy stojíme bezradně před posychající tújí a divíme se, co se stalo. Nejčastěj-ší příčinou hnědnutí a prosychání tújí je nedostatek vody. V tom případě je prosychání rozloženo po celé rostlině. Túje je totiž stále zelený jehličnan, který potřebuje vodu po celý
rok. Důvodem může být též poškození posypovými solemi a psí močí. Druhé dva důvody
se na rostlině projeví prosycháním z jedné strany. Jsou-li rostliny poškozeny ze severní
strany, lze předpokládat, že příčinou byl mráz. Podobné poškození, avšak z jižní strany,
mohl v létě způ-sobit nadměrný sluneční osvit.
V zimních měsících prohlížíme a ošetřujeme skladované ovoce a zeleninu, ale hlavně je
nezapomínáme jíst. Ovoce a zelenina v čerstvém či konzervovaném stavu má být každý
den na stole. Vy, kdo se staráte o správnou výživu, nezapomínejte na to.
Příjemné užití zimních radovánek přeje všem
Český zahrádkářský svaz
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TJ Snack Dobřany
– hokejbal
Hodnocení podzimu: V minulém
čísle jsem zhodnotil počínání mužů
v 1. NÁRODNÍ HOKEJBALOVÉ LIZE
a nyní je na místě zhodnotit mládež.
Vezmu -li to od nejnižší kategorie, pak se
dá říci, že přípravka a mladší žáci jsou
téměř totožný tým s menšími hráčskými obměnami a vedený trenéry Úblem
a Vildem. Kluci na sobě pracují až třikrát v týdnu, plus odehrané víkendové
zápasy, což není vůbec málo. Chcemeli, abychom jako klub ,,fungovali“ dál,
pak právě tato kategorie je velmi důležitá a tihle ,,prckové“ se opravdu zlepšují
s každým zápasem. Stačí se přijít podívat.... Říci, že nekoukáte na výsledek, je
alibi, každý na něj kouká, ať je to jak
je to, platí to všude, neboť můžete hrát
hezky či kvalitně, přesto se vás drtivá
většina zeptá: ,,Kolik že jste hráli.......?“
Nicméně oba trenéři, Úbl a Vild, odvádí
s tímto nejmladším šnečím výběrem velmi dobrou práci.
Starší žáky vedou trenéři Matoušek,
Šlehofer a Havránek /kondiční trenér/.
Kluci letos jedou na vítězné vlně. Hodně
jsme se zaměřili na atletickou fázi přípravy, snažíme se jí věnovat v podstatě
každý trénink a vrací se nám to. Spousta soupeřů v závěrech fyzicky odpadá.
Lehce se to říká, hůře provádí. Můžete si
všechno naplánovat či připravit, důležité
však je, zda hráči chodí pravidelně trénovat. Naší snahou je především udělat
tréninkové jednotky pestré a zajímavé,
samozřejmě s tím, abychom se drželi
nastoleného plánu. A právě tohle mi dělá
radost, neboť kluci pochopili, co se po
nich chce, a když k tomu připočtete kvalitní herní stránku přípravy, pak se to
musí zákonitě někde projevit. Naši starší
žáci za svůj přístup a za to, že všechna utkání doposud vyhráli, zaslouženě
opanují Mistrovství ČR skupiny Západ
před druhou Plzní. Jaro však bude velmi
těžké a na to se musíme náležitě připravit. Pokud budou kluci nadále naplňovat
kvótu tří tréninků týdně plus víkendový
zápas, pak nemusíme mít strach. Bát se
musí soupeř.
Starší dorost – trenéři Šlehofer,
Matoušek a kondiční trenér Havránek,
vedoucí Vísner a kustod Voler . Tady si
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myslím, že přechod o kategorii výš jsme
zvládli. Sice už nejsme tak suverénní
jako loni, ale ono je také někdy zapotřebí si sednout na zadek a ve sportu
to platí dvojnásob. Přesto se držíme na
místech zaručujících play off. Zkrátka,
na jaře půjde do tuhého. O tom, že zimní příprava bude náročná a tvrdá, asi
nemusí být ani zmínka. Bez toho to prostě nejde. Úkolem pro nás trenéry bude
kluky dobře připravit, ale také je tréninkovými jednotkami zaujmout, a o to se
budeme snažit prioritně. I když máme
v této kategorii převážně kluky mladších
ročníků narození, chceme hrát na jaře
důstojnou roli hodnou městu Dobřany
a našemu klubu. Je hezké, že máme
tituly (počítáme-li i žáky), že porážíme
města, ale aby tihle kluci dokázali přejít
do mužské kategorie a hájili v ní několik let naše barvy, to už je úkol opravdu
těžký. Výhodu mají zmiňovaní v tom, že

mezi muži nastupují někteří již od svých
15ti let (padl tu i rekord ve 14ti letech...),
a tak ví, co je čeká. Ovšem budoucnost
ukáže, jak s touto výhodou naloží. Tady
je hlavně naší snahou, aby co nejvíce hráčů u hokejbalu zůstalo i právě
v seniorské kategorii, a to nejspíš bude
nejtěžší. Celkově se dá účinkování naší
mládeže shrnout na známku chvalitebnou. To abychom neusnuli na vavřínech
– ani hráči, ani trenéři, ani vedení oddílu
TJ Snack Dobřany.
Pro muže, dorost a starší žáky platí
začátek nové sezóny 6. ledna... Zároveň bych chtěl všem hráčům, trenérům,
vedoucím, sponzorům, městu Dobřany
a našim fanouškům poděkovat za letošní rok, neboť se toho hlavně po té sportovní stránce událo opravdu dost a dále
bych chtěl popřát hodně štěstí a zdraví
do roku 2014.
Václav Šlehofer – TJ Snack Dobřany

Závěrečná – sobota 14. 12.
aneb Definitivně dohráno
V sobotu se při závěrečné exhibici
představily čtyři týmy, a sice naši starší
žáci, aktuálně vedoucí tým Mistrovství
ČR skupiny Západ, dále naši dorostenci,
kteří v první polovině roku 2013 triumfovali v Extralize mladšího dorostu, no
a zbylé dva výběry vystoupily pod názvy
Trenéři and Bukovec Company a Dream
Team.
V prvním utkání změřili své síly Žáci
vers. Trenéři and Bukovec Company.
V tomto zápase se střelecky prosadil

náš předseda Petr Chvojka, když přesně zacílil hned dvakrát, nezaostávali ani
ostatní členové klubu, doplněni fotbalisty Bukovce. Žáci hýřili pohybem a radostí ze hry a o to šlo především. Ve druhém
utkání se pak představil mančaft Dream
Team, který vyzval náš úspěšný dorost.
Je třeba vyzdvihnout všechny hráče, neboť oba zápasy se hrály v přátelském duchu s jediným cílem, pobavit
se hokejbalem. Nutno však přiznat, že
se chvílemi pořádně jiskřilo, zejména

Závěrečná – bílí dorostenci, červení Dream Team
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v druhém utkání. Sudí Michalidis musel
být ve střehu. Ostatně, kdo by chtěl prohrát, že... !? Asi by mi kluci neodpustili, kdybych neuvedl vítěze zápasů....
V prvním duelu si myslím, že byla remíza...... A v druhém už si výsledek nepamatuji, ovšem je i možné, že prohrál
Dream Team.... Píše se mi to těžko, ale
náš výběr Dream Team ,,nepatrně“ zaostával v pohybu. Zpět k celé akci: Vše,
co jsme si pro tyto dva závěrečné zápasy
sezóny naplánovali, jsme i z větší části
splnili. Hudbu obstaral tradičně DJ Šelma, občerstvení se ujali rovněž tradičně
pánové Kydlíček a Poláček a vše jsme
dohráli v klubové restauraci Snack. Trošičku zamrzely drobné omluvenky, ale
i tak si myslím, že celkově se celý podvečer hóóódně vyvedl a sezónu jsme tím
i úspěšně zakončili. Všem aktérům dvojutkání včetně opět hojného počtu diváků patří dík.
Václav Šlehofer, hokejbal TJ Snack
Dobřany, a Miroslav Vísner, coby hlavní klubový vedoucí, hodnotí: „Je dobře,
že jsme si hokejbal vyzkoušeli i s hokejkou....., on je to totiž úplně jiný pohled
než v civilu a ze střídačky.... Byl to náročný zápas, žáci nás prohnali. A výsledek?
Nebyl důležitý, přestože se bojovalo až
do konce. Byl jsem příjemně překvapen
účastí jednotlivých týmů, myslím, že se
tu vytvořila a semkla parta lidí, která se
pořád nabaluje, a to je dobře. Vše potvrzuje i velký počet diváků, kteří se přišli
rozloučit se zdařilou sezónou. Dobřany
hokejbalem žijí. I já bych chtěl všem
z nás a klubistům popřát krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2014.“
Nelze opomenout sestavy,
které v sobotu 14. 12. vyběhly
ve Snack aréně k zápasům.

14. ročník Velké ceny Josefa Šnebergera
v degustaci bramborového salátu
Již tradiční soutěž o nejlepší bramborový salát se uskutečnila na Štědrý
den v pivnici Hájek-Hájková v Dobřanech. Od 10 hod. přinášeli soutěžící své
vzorky, po zapsání všech zúčastněných
začala samotná degustace a hodnocení
jednotlivých výtvorů. Objektivně mohu
potvrdit, že saláty byly letos na vysoké
úrovni. Také to se při bodování projevilo.
Celkem bylo vystaveno a bodově ohodnoceno 35 vzorků. Rozdíl mezi prvním
až čtvrtým místem činil pouze tři body.
Opravdu šlo letos o velice vyrovnané klání. Palmu vítězství si nakonec odnesl pan
Karel Kripner st. Ceny výhercům předával Michal Šneberger. Děkujeme všem,
kteří své výrobky přinesli, a těšíme se na
15. ročník v roce 2014.
Josef, Václava a Denisa Hájkovi

Mikulášský turnaj v badmintonu
Druhou adventní sobotu 7. 12. 2013 uspořádal oddíl badmintonu Tělovýchovné jednoty Dobřany ve sportovní hale pod nádražím Mikulášský turnaj pro děti do 15ti let,
který byl posledním ze série otevřených turnajů podpořených z Grantového dotačního
titulu města Dobřany.
Klání se zúčastnilo 33 dětí z Dobřan a okolí, Chlumčan a Plzně, z toho 20 chlapců
a 13 dívek. Velká účast dobřanských dětí přinesla i značné úspěchy. Hrálo se v pěti
kategoriích podle výkonnosti. Celkově se naši svěřenci umístili takto:
Chlapci skupina A – Martin Linda 1. místo, Matouš Uhlík 3. místo, Pepa Pech 5. místo, skupina B – Ctirad Kučera 2. místo, Petr Špís 4. místo, Tomáš Blažek 5. místo,
Vašek Jánský 6. místo a Daniel Štangl 7. místo, skupina C – Václav Steiner 3. místo,
Petr Trnka 4. místo, Martin Adamec 5. místo, Honza Mašát 6. místo a Jakub Šatra
7. místo.
Dívky skupina A – Tereza Černá 2. místo, skupina B – Nela Reitšpiesová 3. místo,
Viki Dvořáková 4. místo, Míša Čechová 5. místo a Libuška Špačková 7. místo.
Za pořadatele Ing. Josef Malý a Zdeněk Linda

Starší žáci TJ Snack:
Ulrich, Lór, Šlehofer O., Hůrka, Matoušek, Vild, Čech, Sloup, Vísner, Belfín,
Sedláček Č. a mladší žáček Matýsek Úbl
Dorost TJ Snack:
Sedláček A.,Voler, Kovářík J., Kovářík
D., Šlehofer V., Dušek, Ulm, Juráň, Görges, Vísner, Babor
Trenéři and Bukovec Company:
Vísner st., Chvojka, Lokajíček, Úbl, Vild,
Smetana, Průcha, Šlehofer J., Beneš
a Šesták
Dream Team:
Voler st., Matoušek st., Šlehofer st., Sloup
ml., Krejčí, Šlauf, Zrna, Suchý, Košňar,
Pokorný a Kovářík st.
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Turisté vás zvou

14. ledna (út)
ZE STUPNA PŘES BŘASY DO RADNIC
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,41 hod. do
Stupna /z Plzně 7,31 hod. os/. Vyjdeme
po zelené tz. do Březiny, kde se podíváme
na zámek. Dále půjdeme po červené tz.
přes Přívětice do Radnic. Délka vycházky
11 km. Zpět vlak v 14,39 nebo v 16,39.
Autobus v 15,05 a 16,50 hod. přes Rokycany. Vedoucí Jindra Šmatlák.
18. ledna (so)
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Sejdeme se u „kulaťáku“ v 13,00 hod.
Půjdeme přes Šlovický vrch k parkovišti
na dálnici. Dále do Lhoty a kolem řeky do
Dobřan. Délka vycházky 12 km. Vedoucí
Sváťa Leitl.
21. ledna (út)
KONSTANTINOVY LÁZNĚ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod.
(z Plzně 8,35 hod.) do Konstantinových
Lázní. Půjdeme po naučné stezce kolem
Hradišťského kopce a zastavíme se
u čedičového vrchu. Zbytek času věnujeme koupání v lázních. Délka vycházky
7 km. Odjezd v 15,28 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
25. ledna (so)
PO STOPÁCH TYMÁKOVSKÉ DESÍTKY
Akci pořádá odbor KČT J. Danzera Plzeň
na trasách 10 a 20 km. Start na nádraží
ČD St. Plzenec. Průchozí cíl Tymákov
– restaurace, cíl Starý Plzenec, železniční
stanice. Odjezd z Dobřan do Starého Plzence v 7,28 hod. (z Plzně v 8,08 hod.). Zpět v
15,41 hod. Vedoucí Karel Bohmann.

28. ledna (út)
PLZEŇSKÉ RYBNÍKY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,28 hod.
(z Plzně 8,31) do Plzně – Doubravky.
Půjdeme kolem kostela sv. Jiří k Velkému
Boleveckému rybníku. Dále se vydáme ke
Košináři, Seneckému a Kamennému rybníku. Přejdeme na Kolomaznou pec a po
NS dojdeme k Petrovské díře a dále na
Košutku. MHD nás doveze na nádraží.
Délka vycházky 10 km. Vedoucí Jindra
Šmatlák.
1. února (so)
ŠPIČÁK - ŽELEZNÁ RUDA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod.
na Špičák. Půjdeme po zelené a červené tz. na Špičácké sedlo, kolem hotelu
Hrnčíř na Hofmanky a dále nás povede
modrá tz. do Železné Rudy na vlak. Délka
vycházky 9 km. Vedoucí Luboš Kučera.
4. února (út)
HROMNICKÉ JEZÍRKO
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod.
(z Plzně v 8,18 hod.) do Třemošné. Povede
nás žlutá tz. do Hromnic a zelená k jezírku. Po zhlédnutí pokračujeme po zelené
tz. na Býkov a do Horní Břízy na vlak.
Odjezdy 14,24 a 15,10. Délka vycházky
14 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
8. února (so)
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 12,29 hod.
do Chlumčan. Půjdeme silničkou směrem
na Vstiš, odbočíme do Černotína a větrolamem dojdeme do Vstiše. Dále, podle stavu luk, vybereme cestu do Dobřan. Délka
vycházky 12 km. Vedoucí Sváťa Leitl.

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
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.

Přijďte se s námi projít zimní přírodou.
Jdeme za každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce
vedle KB.
Těší se na Vás vedoucí vycházek.

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé,
nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména
v těchto oblastech:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

bydlení
systém sociálních dávek a pomoci
rodina a mezilidské vztahy
finanční problematika
občanskoprávní vztahy
ochrana spotřebitele
majetkoprávní vztahy
sociální a zdravotní pojištění
pracovně-právní vztahy
správní řízení (jednání s úřady)

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

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

PONOŽKY VOXX
A PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ
(prádlo, kapesníky)

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

strana 17

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

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.

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336

Redakce: Městské
kulturní
Dobřany,
telefon:
643 219
∙ opravy
brzd středisko
a podvozkových
částí, např.
čepy,739
ložiska,tlumiče
E-mail: listy@dobrany.cz

∙ seřízení geometrie předních a zadních náprav

Typografie: Kalous & Skřivan

∙ opravy a výměny výfuků
Předseda redakce:
Bc. Martin Sobotka

Odpovědná redaktorka:
Lenka Šašková
∙ opravy karoserií
poškozené korozí a po nehodě
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.

∙ výměny čelních a ostatních skel

Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.

∙ certifikované
montáže
tažných
zařízenítextů.
Redakce si vyhrazuje
právo na
úpravu
zaslaných

Registrováno: MK
ČR E12353
∙ kompletní
pneuservis
facebook.com/DobranskeListy
∙ odtahová služba
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∙ příprava vozů a zajištění STK a EMISÍ
∙ výkup a prodej vozidel
∙ prodej nových a použitých náhradních dílů

INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

středa

7:30 - 12:00

náměstí T.G.M. 1

pátek

7:30 - 11:00

13:00 - 18:00

Otevírací doba:

kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:

Komerční banka

Oddělení pro děti

pondělí

8:30 - 12:00

13:00 - 17:00

úterý

8:30 - 12:00

13:00 - 16:30

pondělí

7:15 - 18:00

pondělí

12:00 - 17:00

středa

8:30 - 12:00

13:00 - 17:00

středa

7:15 - 17:00

úterý, čtvrtek

12:00 - 15:00

čtvrtek

8:30 - 12:00

13:00 - 16:30

12:00 - 18:00

pátek

8:30 - 12:00

13:00 - 16:30

středa

9:00 - 11:00

Ostatní dny:
úterý, čtvrtek

8:00 - 14:30

Internet pro veřejnost

Česká pošta

pátek

8:00 - 13:00

pondělí, středa		 8:00 - 17:00

Otevírací doba:

úterý		 8:00 - 11:00

pondělí

8:00 - 12:00

13:00 - 18:00

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

čtvrtek		12:00 - 15:00

úterý

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

pátek		 8:00 - 11:00

středa

8:00 - 12:00

13:00 - 18:00

čtvrtek, pátek

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

sobota

8:00 - 10:00

náměstí T.G.M. 5

23. 12. – 27. 12. a 31. 12. 		zavřeno

kontakt: 377 972 725, 377 972 480

30. 12.

e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz

Oddělení pro děti:

Lipová 456

20. 12. – 31. 12. 			zavřeno

kontakt: 974 326 720

Od 2. 1. 2014 znovu běžná otevírací doba.

Městská policie Plzeň
– odloučené pracoviště Dobřany

12:00 - 15:00

Oddělení pro dospělé:
7:30 – 12:00

13:00 – 17:00

Policie ČR – obvodní oddělení Dobřany

Otevírací doba:
pondělí - pátek

9:00 - 12:15

13:00 - 16:00

Nabízíme:

Triumfa s.r.o.

- faxové služby, kopírovací služby

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany

- kroužková vazba, laminace

Zákaznické centrum Dobřany

- internet pro veřejnost, pronájem jednacího sálu

náměstí T.G.M. 282

Dopravní inspektorát Policie ČR

- prodej zájezdů smluvních CK

kontakt: 377 972 582, 725 230 021

Slovanská alej 26, Plzeň

e-mail: dobrany@triumfa.cz

kontakt: 974 324 630

Sokolovská 1011

Provozní doba:

kontakt: 739 643 219

pondělí a středa

8:00 - 12:00

Vodovody a kanalizace
– provozovatel ČEVAK, a. s.

e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz

čtvrtek

8:00 - 12:00

Provozní doba kanceláře:

Odpadové hospodářství města Dobřany

Tyršova 78

Kino – divadlo – kongresový sál Káčko
12:30 - 17:00

kontakt: 721 506 330

Zákaznická linka: 844 844 870
Nepřetržitá havarijní služba: 800 120 112

pondělí - čtvrtek

9:00 - 12:30

13:00 - 16:00

www.odpady-dobrany.cz

pátek

9:00 - 12:30

13:00 - 15:00

Sběrný dvůr Dobřany

Zákaznická linka: 840 840 840

Plzeňská ul.

Městská knihovna

Provozní doba:

Stromořadí 439

pondělí

kontakt: 377 972 942

středa

e-mail:

pátek

knihovna@dobrany.cz - dětské oddělení

neděle

Poruchová linka: 840 850 860
14:00 - 18:00

RWE

9:00 - 13:00

14:00 - 18:00

NONSTOP zákaznická linka: 840 11 33 55

9:00 - 13:00

14:00 - 18:00

Pohotovost plyn: 1239

9:00 - 13:00

14:00 - 18:00

Městský úřad Stod

umnerova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé

Česká spořitelna

- region

satrova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé

ČEZ

kontakt: 379 209 421 - občanské průkazy

Otevírací doba:

kontakt: 379 209 422 - cestovní doklady

pondělí

8:30 - 12:30

Výpůjční doba

úterý

8:30 - 12:30

13:30 - 17:00

Oddělení pro dospělé

středa

8:30 - 12:30

13:30 - 17:00

pondělí

7:00 - 17:00
7:00 - 17:00

Úřední hodiny:

pondělí

7:30 - 12:00

13:00 - 17:00

čtvrtek

8:30 - 12:30

13:30 - 15:00

středa

úterý

7:30 - 11:00

13:00 - 15:00

pátek

8:30 - 12:30

13:30 - 16:00

(polední pauza 11:30 - 12:00)

KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
17 DÍVEK

MRŇOUSKOVÉ

15. 1. v 19:30 hodin

19. 1. v 15:00 hodin

(Francie, drama, 86 min, do 12 let nevhodný, titulky)
Režie: Delphine Coulin, Muriel Coulin

(Francie/Belgie, animovaný, 80 min, přístupný, bez mluveného slova)
Režie: Hélène Giraud, Thomas Szabo

Provokativní debut je portrétem skupiny znuděných
puberťaček, které uzavřou nezvratnou dohodu. Když
Camille náhodně otěhotní, podnítí své kamarádky
a spolužačky, aby ji následovaly. Je jen otázkou času,
než 17 dívek způsobí vlnu pozdvižení v jinak poklidných vodách přímořského městečka.
Vstupné: 90 Kč

Jednoho dne na lesním paloučku vznikne nepřátelství mezi koloniemi černých a červených mravenců.
Příčinou sporu jsou zbytky jídla z pikniku. Najednou
se uprostřed znepřátelených stran objeví odvážná
beruška. Skamarádí se s černým mravencem Mandiblem a pomůže mu zachránit mraveniště před invazí červených bojovníků v čele s hrozivým Butorou.
Vstupné: 100 Kč

pražských střechách, nádražích a v podchodech zažívají divoká dobrodružství. Při jedné noční honičce je
Kocourek dopaden...		
Vstupné: 120 Kč

NIKO 2
26. 1. v 15:00 hodin
(Finsko/Německo/Dánsko/Irsko, animovaný, 75 min, přístupný, dabing)
Režie: Kari Juusonen, Jorgen Lerdam

(USA, válečné drama, 131 min, do 12 let nevhodný, tit.)
Režie: Brian Percival

NYMFOMANKA II
22. 1. v 19:30 hodin

Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se Niko
vydává na záchranou misi svého nevlastního bratra,
který je unesen zlými orly. Na své cestě samozřejmě
potkává spoustu nových přátel, se kterými není nouze o legraci. Niko a jeho přátelé musí přijít s plánem na
záchranu, podaří se jim zdolat všechny překážky?
Vstupné: 100 Kč

Liesel (Sophie Nélisse) se během 2. světové války
dostane do pěstounské rodiny Hanse Hubermanna
(Geoffrey Rush) a jeho ženy Rosy (Emily Watsonová),
aby zde začala nový život. Snaží se zapadnout doma
i ve škole, kde si z ní spolužáci utahují, protože neumí
pořádně číst. Liesel je odhodlaná situaci změnit s jednostrannou posedlostí rodícího se učence. A získá
k tomu pomoc svého dobrosrdečného nového tatínka.
Liesel se také spřátelí s jejich novým hostem, židovským uprchlíkem Maxem (Ben Schnetzer), kterého
před nacisty skrývají ve sklepě. A právě Max je dalším,
kdo ji povzbuzuje ve čtení a v touze po vzdělání. Dobu
plnou utrpení a strádání pak všichni společně překonávají pomocí knih, které nejen pro sebe Liesel krade
v knihovně místního starosty. A postupně se naučí
vážit si nejen síly slov, ale i moci nad nimi.
Vstupné: 110 Kč

(Dánsko, drama, 124 min, přístupný od 18 let)
Režie: Lars von Trier

JEPTIŠKA

ZLODĚJKA KNIH
17. 1. v 19:30 hodin

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D
18. 1. v 16:30 hodin
(USA, dobrodružný/rodinný, 81 min, přístupný, dabing)
Režie: Barry Cook, Neil Nightingale

V průběhu této velké podívané prožijeme životní příběh býložravého Pachyrhinosaura, který se narodil
jako nejmenší mládě a od počátku se tak musí vyrovnávat se svými soutěživými sourozenci, s drsným
a nevyzpytatelným světem, se zuřivými a hladovými
predátory, jako je zákeřný Troodon nebo monstrózní
Gorgosaurus. Náš hrdina sice nikdy nebyl tím největším a nejdrsnějším dinosaurem své doby, ale dokázal,
že pro evoluci může být důležitější i něco jiného, než
jen být největším a nejsilnějším.
Vstupné: 140 Kč

VLK Z WALL STREET
18. 1. v 19:30 hodin
19. 1. v 18:00 hodin
(USA, životopisný/drama, 179 min, přístup. od 15 let, tit.)
Režie: Martin Scorsese

Neuvěřitelný, fascinující a divoký je příběh Jordana
Belforta, který proslul jako vlk z Wall Street. V hlavní roli muže, který ve dne vydělával tisíce dolarů za
minutu a stejně rychle je v noci roztáčel, se představí
Leonardo DiCaprio. Peníze, ženy, večírky, sex, drogy
a zase peníze, výstřednosti, které si ani neumíme
představit. Bylo to legální? Ani náhodou!
Vstupné: 110 Kč

Dlouho očekávaný nový snímek dánského „enfant terrible“ Lars von Triera. V jeho eroticky laděném filmu se
objeví v hlavní roli Charlotte Gainsbourg, které budou
sekundovat Willem Dafoe, Stellan Skarsgård a Shia
LaBeouf. Chybět nebude ani Uma Thurman!
Vstupné: 90 Kč

NĚŽNÉ VLNY
24. 1. v 19:30 hodin
25. 1. v 16:30 hodin
2. 2. v 18:00 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

VEJŠKA
25. 1. v 19:30 hodin
26. 1. v 18:00 hodin
1. 2. v 16:30 hodin
(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

29. 1. v 19:30 hodin
(Francie/Německo/Belgie, drama, 114 min, do 15 let
nevhodný, titulky)
Režie: Guillaume Nicloux

Suzanne Simonina ve svých dopisech retrospektivně
popisuje svůj život plný utrpení. Jako mladá žena byla
poslána do kláštera proti své vůli. Vzhledem k tomu,
že její rodiče si nemohou dovolit dát jí bohaté věno
potřebné na uzavření manželství, rozhodnou se, že
namísto vdavek ji dají do kláštera. Matka představená
jí s porozuměním pomáhá přiučit se každodenní rutině
klášterního konventu. Suzannina touha po svobodě
však nadále přetrvává. Když laskavá Matka představená zemře, Suzanne musí čelit destruktivním opatřením. Jako ve zlém snu čelí ponižování, obtěžování ze
strany nové abatyše a ostatních sester. Suzanne je
tak podrobena utrpení a náboženskému fanatismu.
Vstupné: 90 Kč

JACK RYAN: V UTAJENÍ
31. 1. v 19.30 hodin
(USA, thriller, 100 min, přístupný od 15 let, titulky)
Režie: Kenneth Branagh

Jack Ryan toho má za sebou poměrně dost – těžké
zranění z války v Afghánistánu, které ho málem
doživotně zmrzačilo, náročnou rekonvalescenci,
doktorát z ekonomie a práci ekonomického analytika
v CIA, kterou před svým okolím a dokonce i před vlastní ženou (Keira Knightley) úspěšně tají. Když zachytí
nestandardní operaci provedenou ruským finančním
gigantem, pošle ho jeho řídící důstojník (Kevin Costner) do Moskvy, aby na místě zjistil, co se děje.
Vstupné: 120 Kč

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VII
2. 2. v 15.00 hodin
(ČR, rodinný, 64 min, přístupný)

Pásmo pohádek pro děti (Rákosníček, Maxipes Fík,
Vstupné: 40 Kč
Křemílek a Vochomůrka,...).

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. Rezervace:
> online rezervační systém na www.kacko.cz

