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zdarma do všech domácností

Po rozsáhlé přestavbě se do garáží místní hasičské zbrojnice vrátila Tatra 815. Více o její proměně se dozvíte v příštím vydání.

JAK BUDEME ŽÍT V DOBŘANECH V ROCE 2025?
Město Dobřany Vás zve na veřejné setkání
konané ve čtvrtek 20. března 2014 od 18:00 hodin v prostorách hasičské zbrojnice
Veřejné setkání je součástí přípravy aktualizace Programu rozvoje Dobřan

•
•
•

Co Vás na setkání čeká:
představíme výsledky názorového průzkumu obyvatel a další analýzy
o problémech města budeme nejen diskutovat, ale i společně hledat možná řešení
každý z Vás bude mít možnost vytvořit vlastní vizi rozvoje města
Záleží na nás všech, zda v roce 2025 budou Dobřany nejlepším místem k žití!

Na setkání budou přítomni zástupci města a v jeho průběhu bude podáváno malé občerstvení.
Na závěr proběhne slosování odevzdaných návratek dotazníku.

SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
minulé číslo listů potvrdilo staré rčení, že všechno zlé je
k něčemu dobré.
Za celou dobu spolupráce s tiskárnou, kterou jsme vysoutěžili na počátku úřadování této redakční rady, se nestala z její strany závažná chyba.
Podle Murphyho zákonů to muselo přijít ve chvíli, která je pro
to nejméně vhodná. V době, kdy uprostřed listů vyšel dotazník
k Programu rozvoje města. Komu to snad ještě uniklo, jde o
velmi důležité rozcestí, z něhož vzejde důležitý podklad pro
budoucí směřování města.
Je mou povinností pochválit naši tiskárnu za vpravdě férový
přístup k věci. Bez vytáček a zdržování chybu napravili.
Daleko horší se zdá být stav doručování. To, že nepřišly
noviny k nám domů, jsem bral jako škádlení osudem. Po hlášeních městského rozhlasu se ale ozvalo několik lidí z různých
částí města, že ani oni listy nedostali. Přitom za tuto službu
platíme poště nemalý peníz a máme právo na spolehlivé plnění. Moc, moc prosím, reklamujte buď samostatně, nebo pište
na listy@dobrany.cz (předmět zprávy: Doručování) a my zařídíme hromadnou stížnost. Jsou chvíle, kdy se šuškanda musí
povýšit na dospělé jednání a uplatnit v obchodním vztahu,
tohle je jedna z nich.
Říká se, že negativní publicita neexistuje, tudíž podobné
zmatky snad nakonec přitáhly k Programu rozvoje města více
zasloužené pozornosti.
V Dobřanech to v posledních letech fungovalo tak, že v přípravě Programu rozvoje města se rozhodovalo, co se bude následující léta dít, ve volbách se vybírali ti, kteří to mají zařídit.
Možná to tak zas bude, možná ne, ale i tak se vyplatí zúčastnit se. Nezabere to tolik času a udělá to dobře svědomí.
Těšíme se na Vaše názory v dotaznících i na veřejném
setkání.
Martin Sobotka

Dobřany už mají zase všech
15 zastupitelů
(sob) Naše zastupitelstvo zažilo historicky nejvyšší počet změn
ve svém složení. Napínavý příběh doplnění počtu začal 21. 10.
2013 e-mailem, v němž se starostovi ze všech jednání orgánů
města do konce volebního období omluvil zastupitel MUDr. Viktor Zlocha (zvolen jako v pořadí druhý zastupitel za Otevřené
město Dobřany, na kandidátce měl pořadové číslo 3, zastupitelem se stal díky preferenčním hlasům). Důvodem je dlouhodobý
služební pobyt v zahraničí.
Později své rozhodnutí změnil a dne 18. 12. 2013 dorazil na
radnici dopis, kterým právoplatně odstoupil.
Na jeho místo tedy ze zákona nastoupila dnem 19. 12. 2013
prom. fil. Olga Kapitánova (na kandidátce pořadové číslo 2),
která odstoupila ke dni 30. 12. 2013.
Na její místo tedy ze zákona nastoupila dne 31. 12. 2013 Lenka Šašková (na kandidátce pořadové číslo 6), která odstoupila
ke dni 10. 2. 2014.
Na její místo tedy ze zákona nastoupila dne 11. 2. 2014 Mgr.
Jaroslava Konšalová (na kandidátce pořadové číslo 8), která
složila slib zastupitele dne 12. 2. 2014.
Redakce jí tímto přeje mnoho úspěchů.
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Informace ke kampani podávání daňových
přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013
Letos připadá poslední den pro podávání daňového přiznání
k dani z příjmů a také pro zaplacení této daně na úterý 1. dubna 2014.
Těm, kteří se rozhodnou odevzdat daňové přiznání v listinné
podobě, pomohou v průběhu měsíce března rozšířené úřední
hodiny Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Územního pracoviště Plzeň-jih a výjezdy zaměstnanců daňové správy. Dne
13. 3. 2014 od 14:00 do 17:00 hodin poskytnou v budově
Městského úřadu v Dobřanech zaměstnanci FÚ ÚzP PJ zájemcům příslušné tiskopisy a současně zodpoví základní dotazy
související s podáním daňového přiznání, popřípadě poskytnou
informace k jeho vyplnění.

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

ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE

Klub Echo otevřen i pro mladší!
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

Díky finanční podpoře, kterou získala Diakonie Západ od
ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva školství
a také od Města Dobřany, bude nízkoprahový Klub Echo pro
děti a mládež poskytovat svoje služby i v roce 2014. Novinkou
tohoto roku je rozšíření věkového rozmezí návštěvníků. Do Klubu mohou od března přicházet děti a mladí lidé ve věku 6 – 20
let. „Zareagovali jsme tak nejen na poptávku dětí samotných,
ale i na přání zástupců města, pedagogů místní ZŠ a pracovnic OSPOD,“ uvádí Mgr. Václava Egermaierová, koordinátorka
NZDM a Primární prevence Diakonie Západ.
Vzhledem k této novince bylo potřeba také přizpůsobit otevírací dobu Klubu, a tak od března je Klub pro své návštěvníky
otevřen v těchto časech: od pondělí do středy v čase od 12:00 do
13:30 hod. pro děti ve věku 6 - 10 let, od 14:00 do 17:00 hod.
pro mladé lidi ve věku 11 – 20 let, čtvrtky jsou i nadále určeny
pro starší věkovou skupinu, a to v čase 13:30 – 17:00 hodin.
V rámci realizace projektu „Ve světě se neztratím“ bude v Klubu Echo kromě klasických výkonů sociální služby realizováno
i neformální vzdělávání dětí a mladých lidí se zaměřením na
oblast mezilidské komunikace, vzdělávání, dodržování společenských i zákonných norem, podporovat budeme schopnost
týmové spolupráce a dojde i na zvyšování finanční a internetové
gramotnosti mladých lidí a mnohé další. Návštěvníky čekají rozličné tematické měsíce, v jejichž rámci budou realizovány např.
preventivně-vzdělávací besedy, promítání, workshopy, zážitkové
aktivity či výtvarné a sportovní dílny.
Na nové klubáky se těšíme v prostorách Klubu Echo na
Náměstí T. G. M. číslo popisné 282 a také na naší facebookové
stránce – Klub Echo, Dobřany, popř. na www.diakoniezapad.
cz. Kontakt na pracovnice Klubu Echo – tel. 734 640 492 nebo
e-mail: echo.zapad@diakonie.cz.
Za Klub Echo zpracovala Bc. Barbora Vladyková

Nová otevírací doba Klubu Echo:
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

12:00 – 13:30

(6 až 10 let)

14:00 – 17:00

(11 až 20 let)

12:00 – 13:30

(6 až 10 let)

14:00 – 17:00

(11 až 20 let)

12:00 – 13:30

(6 až 10 let)

14:00 – 17:00

(11 až 20 let)

13:30 – 17:00

(11 až 20 let)
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PAMĚŤ DOMOVA
Dlouhodobý projekt Základní školy v Dobřanech, v němž žáci a bývalí žáci školy pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Hlaváčové vyhledávají dobřanské pamětníky a zachycují jejich vzpomínky na život v Dobřanech v době před 2. světovou válkou, za války a
po válce (zhruba do roku 1953). Respektují přitom jejich subjektivní přístup k hodnocení dějinných událostí a cení si jejich vstřícnosti
a otevřenosti. Přepsané rozhovory budou postupně vycházet v Dobřanských listech a následně budou trvale zveřejňovány i na internetových stránkách školy (www.zsdobrany.cz) včetně případné fotodokumentace.
Budeme rádi, najdou-li se mezi čtenáři další pamětníci, kteří by se chtěli tímto způsobem podělit o své vzpomínky.

Paní Blanka Ulrichová
Díl 1.

Dětství v Dobřanech za 1.
a 2. republiky
Když jsem se narodila, tak
jsme se přestěhovali na cihelnu za ústavem. A tam jsem
byla, než jsem šla do 1. třídy,
a to začínala válka. Můj tatínek neměl zaměstnání, protože to bylo za 1. republiky,
a moje maminka jezdila na
kole až do Nýřan, tam bývala
Tesla. Moje sestra, která byla
o 5 let starší než já, už chodila
do školy, a když jsem začala
do školy chodit i já, tak si moji
rodiče tady v Dobřanech koupili dům. Já jsem chodila do
české školy v Dobřanech, ale
jen krátkou dobu, protože pak
přišli Němci a zabrali Dobřany, tak jsem musela chodit do
německé školy. Neuměla jsem
ani slovo německy, protože
jsem přišla z cihelny jako Češka, tak jsem ani nerozuměla
výkladu ve škole. Teď říkám:
„Buďte dnes, děti, rády, že
můžete chodit do české školy
a tam se to pořádně naučit,
protože já jsem tu možnost
neměla.“ Když jsem chodila
do té německé školy, tak byl
celý můj český základ pryč.
Ve 2. třídě jsem se musela
hodně soustředit, abych němčinu pochopila, ale ve 3. třídě
už jsem měla i o trochu lepší
známky. Jenže když už bylo
po té válce, tak jsem musela zase do české školy a ten
základ jsem už neměla. Takže
jsem měla v mládí těžký život.
Co jste v té době obvykle
jedla? Jaká byla v té době
běžná a sváteční jídla?
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Měli jsme běžné jídlo, ale
třeba bez masa. Dělaly se
omáčky, ale bez masa. To se
dělalo jenom třeba v neděli.
Soboty nebyly sváteční, jako
dneska je sobota a neděle,
tehdy byla jenom neděle sváteční. Sobota byla pracovní,
jako každý jiný den.
Dostávala jste nějaké sladkosti?
To bylo taky na lístky. Bonbónky jsme dostávali na lístky. A jak jsem vám říkala, kde
byl pan Dušák, že tam byla
nějaká milionářka, tak tam
sloužila moje teta a já jsem
tam občas chodila. A ona
měla strašně moc chrp. Tak
jsem je chodila trhat a za to
jsem dostala tabulku čokolády, z toho jsem měla vždycky
takovou radost.
Jak jste se oblékala?
My jsme chodili normálně.
To tatínek to měl za 1. republiky horší. Oni nosívali dřeváky, my jsme potom nosili šněrovací boty. Když jsem dostala
první brusle na kličku, tak
jsem byla šťastná, že jsem se
mohla taky svézt na bruslích.
Tam se točilo takovou kličkou,
říkalo se tomu šlajfky, muselo
se to pořádně utáhnout, jinak
by to potom padalo dolů. Oblečení jsme měli normální. Když
byl nějaký svátek, Velikonoce,
tak nám maminka nechala
něco ušít, mně a sestře, sestra byla o 5 let starší, ale byla
zase menší oproti mně. Oblečení jsme si nepůjčovaly. Mně
to po sestře nebylo.

Jaké jste měla hračky?
To jsem měla jenom jednu
panenku, jinak jsem žádné
hračky neměla. Ani kočárek
jsem neměla.
Kočárek jsem měla, když
jsem byla malinká, ale potom
jsem neměla kočárek. Když
jsem byla malinká, tak jsme
bydleli na té cihelně. A babička a maminka mi ušily do
kočárku něco a daly mi tam tu
panenku, ale to já si nepamatuju, to vím jenom z vyprávění. Prý jsem vyházela panenku
i peřinky, obrátila jsem kočárek a točila s těmi kolečky.
O panenku jsem zájem neměla, hlavně mi šlo o ta kolečka.
Ale potom jsem měla panenku
větší - za války, potom jsem
si užila až velký kočár, když
jsem měla dítě.
My jsme pěstovali králíky,
taky jsme měli husy, takže jsme
měli i někdy vylepšení tím, co
jsme si doma vypěstovali. A za
války jsme měli lístky. To měl
tehdy každý stejně, jedině co
jsme mohli, takže jsme chodili do mlýna poprosit, jestli by
nám dali trochu mouky. Tak
nám dali třeba do pytlíčku
2 kila mouky. A někdy, když
tatínek chodil s tou mlátičkou,
tak mi taky řekl: „Hele, támhle si jdi, tam slíbili vajíčka.“
Tak jsem tam vždycky šla pro
ty vajíčka. Jinak pomeranče
a banány jsme celou válku
vůbec neviděli. Nic takového nebylo, to byl velký svátek, když to šlo po válce. A na
Vánoce jsme si dělali pracny
z ovesných vloček a balili jsme
si to do staniolu. A měli jsme

to, jako kdybychom v tom měli
čokoládu.
Měli jste doma nějaká zvířata?
Žádného psa nebo kočičku, ale měli jsme králíky, dvě
kozy, husy. Tatínek choval
králíky, abychom měli maso,
kozy pro mléko, abychom si
přilepšili. A maminka ty husy
na to peří, když jsme byla dvě
děvčata a bratr se narodil
akorát po tom náletu v květnu, byl o 11 let mladší než já.
Musela
jste
pomáhat
v domácnosti? Stahovala
jste třeba králíky?
Králíky ne, ale ty husy jsem
musela vodit na řeku, přes
celý Dobřany jsem musela
k mlýnu u nového mostu je
koupat. A tam chodily ženský
máchat prádlo, a ty husy se
daly do létání po té řece, ty
mně nadávaly, že jsem je tam
pustila, že jim to všechno zkalí, že nemůžou máchat prádlo.
A potom jsem musela ty husy
chodit pást za stodoly třeba do
večera, aby se napásly, a tam
byly třeba jiný děti, takže jsme
si tam mohly i hrát. A nádobí
jsme musely mít umytý, než
maminka přišla z práce, a to
vždycky šla a už hrozila, jestli
to máme všechno v pořádku.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce 2011
/ 12 projektový tým ve složení:
Mgr. Michaela Hlaváčová, Jan
Pokorný, Kateřina Mafková
a Dominika Hrádková; editace: Mgr. Jaroslav Šedivý

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vítání občánků

Poděkování

Děkujeme řediteli ZUŠ
Dobřany panu Janu Vozárovi za příjemně strávené dopoledne. Dne 21. 1.
2014 byla na naší škole
přerušena dodávka elektřiny, a tak jsme se vypravili na návštěvu do ZUŠ.
Pan ředitel si pro 1. třídy
připravil zajímavé povídání
o hudbě plné her a písniček. Všem se nám v hudební škole líbilo a těšíme se
na další setkání.
Děkují děti a učitelky 1. tříd

V měsíci únoru oslavila 90.
narozeniny paní Blažena Pastuchová. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany
přejeme do dalších let hodně
zdraví a spokojenosti.
Dne 4. března 2014
vzpomínáme 1. výročí,
kdy navždy odešel pan

STANISLAV VOLF
Všichni kamarádi,
Dne 8. 2. 2014 byli přivítaní panem Bc. Markem Sýkorou, starostou města, tito noví občánci:
Anna Brunátová, Markéta Havlíčková, Matyáš Malík, Daniel
Piskáček, Metoděj Milt, Anna Bokrová, Markéta Homolková,
Eliška Krausová, Julie Takáčová

spoluzaměstnanci a Ti,
kteří jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku.

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech postavila pacientům nový pavilon
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech v únoru slavnostně otevřela pavilon léčebné péče č. 30. Otevření se zúčastnili
zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajského úřadu Plzeňského kraje, Fakultní nemocnice Plzeň, Města Dobřany a další
významní hosté.
Na základě výběrového řízení prováděla výstavbu společnost
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o se sídlem v Liticích.
Práce byly zahájeny 1. 7. 2013, výstavba byla dokončena
v lednu 2014.
Přestože se jednalo o rozsáhlý objekt, byla výstavba dokončena v mimořádně krátkém čase.
Celkové náklady na výstavbu a vybavení činily 34 mil. Kč, ze
státního rozpočtu byly čerpány finanční prostředky ve výši 27
mil. Kč. Ostatní výdaje hradila nemocnice z vlastních zdrojů.
Kapacita pavilonu je 60 lůžek, pokoje jsou třílůžkové s vlastním sociálním zařízením. V zájmu poskytování co nejkvalitnější
psychiatrické péče jsou v objektu pro pacienty vybudovány prostory na psychoterapii, ergoterapii, relaxaci.

strana 5

ROZHOVOR S VERONIKOU KRÁTKOU
(apa) Od listopadu 2013 se do Dobřan přestěhoval Rehabilitační jezdecký oddíl TJ Slavoj Plzeň a chystá spoustu zajímavého pro
využití volného času dětí i dospělých. O tom, jak se oddíl dostal právě do našeho města a co nám jeho přesun sem přináší za možnosti,
jsem si povídala s jeho předsedkyní Veronikou Krátkou.

Příprava před jízdou - kůň Divíšek se svou jezdkyní
Pro začátek se přímo nabízí otázka – jak se jezdecký
oddíl plzeňské tělovýchovné
jednoty ocitne mimo území
města Plzně?
Náš oddíl sídlil dlouhá léta
v Plzni na Borech v Kaplířově
ulici. Aktuálně se v těchto místech plánuje výstavba tramvajové linky směrem na Borská
pole a my jsme museli tedy
„uhnout“ rozvíjející se infrastruktuře města. Nebyla nám
již dále prodloužena výpůjčka
pozemku a proto jsme začali
hledat nové možnosti. Nebylo
to úplně jednoduché umístit
najednou osm koní ve vhodných prostorech s možností
pokračovat v naší činnosti a ve vzdálenosti rozumně
dostupné od Plzně. Nakonec
jsme uspěli právě tady v Dobřanech a od listopadu jsme
v areálu chovu koní A1/1 Jan
Košťál Dobřany.
Co tento krok znamenal
pro Vaše členy - ustáli situaci ztíženou dojížděním a případné další komplikace?
Zdravé jádro vydrželo a celkově jsme to ustáli bez větších
problémů – děvčata dojíždějí
dle svých možností vlakem,
autobusem, rodiče vzájemně spolupracují a střídají se
v dovážení dětí auty. Odměnou za trochu komplikovaněj-
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ší cestu za koňmi je to, že jsme
vůbec mohli v naší činnosti
pokračovat a taky možnost
krásných vyjížděk do přírody,
které Dobřany nabízejí.
Na Borech byly vyjížďky čím
dál tím komplikovanější – díky
přivaděči a blízkosti silnic
bylo zvláště pro menší jezdce
stále nebezpečnější vyrážet
mimo areál jízdárny, tady se
nám v tomto směru otvírají
mnohem větší a příjemnější
možnosti.

Oddíl má aktuálně dvacet
pět členů, pravidelné tréninky
jsou každý den včetně sobot
a nedělí mimo čtvrtek. Trenérem našich koní je pan Vladimír Oxa a jednotlivé tréninky
vedou i další zkušené jezdkyně. Velmi rádi přivítáme další
nové členy – spodní věkovou
hranicí pro vstup do oddílu je
12 let. Úplnou novinkou letošního jara je otevření Dětského
klubu KONÍK, který je určen
pro děti do 12ti let. Děti se zde
naučí pečovat o koně, výuku
sedlání a manipulace s koněm,
základy anglického ježdění.
Dáváme tím možnost i mladším dětem se zájmem o koně
dostat se do tohoto prostředí,
„přičichnout“ k tomu, jak to
mezi koňmi a ve stájích chodí a něco nového se dozvědět,

případně pak pokračovat přechodem do jezdeckého oddílu.
Pro širší veřejnost chystáme
nabídku jízd na jízdárně a již
zmiňovaných vyjížděk do přírody, plánujeme také výcvik
voltiže – což je gymnastika na
neosedlaných koních, kterou
mohou vedle zdravých dětí
provozovat i handicapovaní
zájemci.
Zdá se, že si u Vás může
najít své každý, kdo se chce
na svět podívat z koňského
hřbetu – děti i dospělí, začátečníci i Ti, co již o koních
něco vědí. Nezbývá, než
popřát
hodně
nových
zájemců, štěstí ve Vašem
konání a ať se Vám v Dobřanech dobře daří! Děkuji
za rozhovor.

V názvu Vašeho jezdeckého oddílu je slovo „rehabilitační“ - co konkrétněji si pod
tím můžeme představit?
V Plzni k nám docházeli handicapovaní klienti včetně dětí
ze speciálních základních škol
a my jsme jim zdarma umožňovali využívat naše koně
k takzvané hiporehabilitaci,
což je léčebná metoda, která pomáhá jak při fyzických,
tak při psychických potížích.
I v Dobřanech bychom rádi
pokračovali v této naší činnosti a nabídli tuto možnost
těm, kteří ji potřebují.
Stěhovali jste se na podzim, máte za sebou adaptaci
na nové prostředí v zimním
období. Co chystáte pro své
stávající členy i nové zájemce s blížícím se jarem a teplými dny?

... a už v sedlech

Podrobnější informace a novinky můžete průběžně nacházet
na webových stránkách oddílu http://tj-slavoj.webnode.
cz/areal-rjo-slavoj/ nebo získat na telefonu 777 230 487
- předsedkyně oddílu Veronika Krátká.

KULTURA
KNIHY PRO DĚTI

PROGRAMOVÁNÍ PRO DĚTI
Vytvořte si vlastní hry a naučte se při tom programovat.
SEPETYSOVÁ Ruta: V šedých tónech
Píše se rok 1941. Lině je patnáct let a těší se,
že po prázdninách půjde na uměleckou školu.
Jednoho večera ale k nim domů vrazí sovětská
tajná policie a společně s její matkou a malým
bráškou ji odvlečou pryč. Čeká je deportace do
pracovních táborů na Sibiři. Lina se musí naučit bojovat o život, přijímat obtížná rozhodnutí,
spolknout ponižování a bití a hlavně nenechat
se zlomit, udržet si vlastní lidství. A to se jí daří díky své rodině
a také lásce k výtvarnému umění.

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.

GALE Eric Kahn: Deník třídního otloukánka
Do šesté třídy byl Eric normální, průměrný
kluk, ale z nějakého nevysvětlitelného důvodu
z něj parta tří kluků udělala Pošuka. Dokonce
i jeho nejlepší přítel, s nímž kamarádí už od
první třídy, se postaví proti němu.
Eric nemůže pochopit, proč se stal Pošukem
právě on. Dojde mu to až ve chvíli, kdy se dozví
o Knize šikany – tajemném průvodci, který učí,
jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil. Eric Haskins
zatím zůstává Pošukem, ale je předurčen k tomu, aby na nejnižší pozici společenského žebříčku nezůstal navždy.
FOURNIER Jean-Louis: Mysli!
Holce přece nemůžeš říkat vole!
Manuál slušného chování pro náctileté. Proč to nezkusit slušně.
KNIHY PRO DOSPĚLÉ

GARDNER Mark Lee: Do pekla na rychlém koni
Billy the Kid byl zlodějem koní a dobytka, charismatickým desperádem a chladnokrevným vrahem.
Dvě z jeho obětí byli zástupci šerifa, kteří zemřeli
při jeho útěku z věznice provedeném za bílého dne
28. dubna 1881 v Novém Mexiku.

PETŘÍKOVÁ Irena: Štěstí na dosah
Ireně se splní přání – společně se dvěma kamarádkami odlétá na prázdniny do vysněného Londýna, města, v kterém září spousta hvězd nejen na
nebi…
Irena v něm prožije svůj sen, lásku i smutek. Podaří
se jí najít svoje štěstí?

CHATFIELD Tom: Digitální svět
50 myšlenek, které musíte znát
Seznámí vás s pojmy jako malware, hackerství,
kulturní jamming, spam, sémantický web, e-mail,
blogování, kyberválka či avatary, takže nemůže
být pochyb, že je důležitou četbou pro každého,
kdo chce porozumět změnám v životě společnosti i v chování jednotlivců, které přináší nastupující digitální věk. Je nepostradatelnou
pomůcku na naší nevyhnutelné cestě do digitální budoucnosti.

MAGNESIA LITERA

Zapojte se do hlasování o nejlepší
původní českou beletrii.
Hlasovat mohou dětští i dospělí čtenáři
vyplněním anketního lístku nebo prostřednictvím webového
formuláře na http://www.magnesia-litera.cz.
Hlasovací lístky si mohou čtenáři vyzvednout v Městské
knihovně Dobřany a odeslat individuálně, nebo je odešle po
vyplnění čtenářem knihovna.
Každý hlasovací lístek bude zařazen do slosování o poukázku
v hodnotě 200,- Kč na nákup knih v internetovém
knihkupectví Kosmas nebo v síti prodejen Kosmas.

Uzávěrka soutěže je 28. 3. 2014
strana 7

KULTURA

Knihovna vždy připravena

Všechny první ročníky už mají za sebou návštěvu knihovny, kde strávily velmi příjemné dopoledne plné her. Děti luštily
křížovky, skládaly slova, věty, poznávaly pohádky, četly a četly.
Pracovaly ve skupinách, samy za sebe i ve dvojicích. Čekal je
však ještě slavnostní okamžik - pasování na čtenáře. Obstáli
všichni. Dostali odznak čtenáře, diplom i malou knížečku.
Vše bylo výborně připraveno. Velký dík patří paní Sloupové,
paní Umnerové a paní Šatrové. Dopoledne uteklo velmi rychle.
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Poděkování patří pracovnicím knihovny rovněž za pomoc ve
dnech, kdy na naší škole nešla elektřina a žáci se nemohli učit
ve třídě, i v této době našli azyl mezi knihami.
Těšíme se na další spolupráci, která trvá už dlouhá léta.
Výchova stále nových čtenářů je velmi záslužná práce, ač to
dnes někdy vypadá tak, že knihy jsou na ústupu. Díky dobřanským knihovnicím, že „boj“ o čtenáře nevzdávají.
Mgr. Alena Formánková

KULTURA

Maškarní karneval – leden 2014
Také letos pořádala Pionýrská skupina Dobřany dne 26. ledna
2014 v sále Kulturního domu Psychiatrické nemocnice Dětský
maškarní karneval za účasti 100 masek - počínaje těmi, kteří
dělají první krůčky, až po ty větší a jejich doprovod. Akce, která
má každý rok velký úspěch, byla jako vždy pořádána ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. Kromě tance za hudebního doprovodu DJ Martina byla jako vždy připravena i přehlídka
pěveckého a recitačního umění dětí, vyhodnocení masek jednotlivců i skupin (Upíři a Beránci), soutěž o nejlepšího tanečníka
a také slosování vstupenek. S dětmi tancovali skoro všichni rodiče a prarodiče, vznikala řada fotek potomků do rodinných alb.
Za pomoc s přípravou a zajištěním celé akce je třeba poděkovat nejen pracovnicím našeho kulturního střediska, ale i pracovníkům KD za zapůjčení a přípravu sálu a zajištění občerstvení, DJ Martinovi za zajištění hudby, ale i členům PS Dobřany,
kteří pomáhali při prodeji vstupenek a se vším, co je třeba zajistit kolem takové akce. Poděkování patří i radnici za finanční
příspěvek.
Na fotografiích z akce je vidět, že se všichni dobře bavili. (více
fotografií naleznete na www.dobrany.pionyr.cz)
Další akce připravujeme a mimo upoutávky v Dobřanských
listech na ně najdete odkaz i na výše uvedené webové adrese, např. program na jarní prázdniny, Slet čarodějnic, pomoc
na Velikonočním jarmarku či při Dnu dětí, letní tábor v Újezdě
nebo příměstský v Dobřanech. Na všechny jste srdečně zváni.
Za PS Dobřany Libuše Nejedlá

DOBANSKÉ POHLEDY 2014
Vyhlašovatelé a pořadatelé:
Městské kulturní středisko Dobřany
a Základní škola Dobřany
Téma:

HRA

1. Výtvarná sout
(garantky soutěže: Mgr. Eva Fekerlová a Mgr. Jana Šindelářová)

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

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

2. Literární sout
(garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý)

Uzávěrka soutěže: pátek 30. 5. 2014
Soutěžní práce je možno osobně předat garantům
soutěží či v sekretariátu Základní školy Dobřany, příp.
zaslat poštou (Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618,
334 41 Dobřany – zásilku prosím označte výrazem
Dobřanské pohledy). Další informace: 377 972 480
(MěKS Dobřany), či 377 970 467 (ZŠ Dobřany).

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

Vyhodnocení soutěže a výstava:
Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek
13. 6. 2014 v 15:00 hodin v budově školní jídelny
ZŠ Dobřany, Sokolovská 967. Všichni účastníci
soutěží jsou na vernisáž srdečně zváni (pozvánky
nebudou rozesílány). Výstava bude přístupná
veřejnosti v sobotu 14. 6. a v neděli 15. 6. od 10:00
do 16:00 hodin.

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

3. Fotografická sout
(garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi)

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

Pionýrská skupina DOBŘANY - „DELFÍNI“ pořádá

3. ročník

příměstského letního tábora na téma

„A jedeme dál...“
program: sport, hry a další

v termínu 4. - 8. 8. 2014 v klubovně v bývalých kasárnách
Informace a přihlášky na tel. č. 603 112 996 nebo na emailu
libuse.nejedla@seznam.cz

Pionýrská skupina DOBŘANY - „DELFÍNI“ pořádá

jubilejní 15. ročník
letního dětského tábora na téma

„Páni času“

program: sport, hry a další
v termínu 28. 6. - 11. 7. 2014 v Újezdě u Plánice,
ubytování pevná budova a stany, cena 3 000 Kč
Informace a přihlášky na tel. č. 603 112 996
nebo na emailu libuse.nejedla@seznam.cz
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Zápis do první třídy ZŠ Dobřany pro školní rok 2014/2015
Jsou události, které se pro
některé z nás s železnou pravidelností opakují. Tytéž události ale bývají současně pro
jiné jedinečné. Právě takový
je zápis do první třídy. Pro
učitelky každoroční náročné odpoledne, kterým vrcholí
několikadenní přípravy, pro
děti zlomový okamžik v jejich
dosud krátkém životě.
Tak tomu bylo i ve čtvrtek
6. února, kdy na naší škole
probíhal zápis do první třídy.
Chvíli před třetí hodinou
odpolední se před školou

objevily první děti v doprovodu svých rodičů a zápis mohl
začít.
Oproti minulým rokům se
u tříd netvořily nijak výrazně
dlouhé fronty. Bylo totiž osm
zapisujících skupin, ale hlavně
rodiče přesně věděli, kam a ke
komu se svým dítětem jdou.
Ve školce totiž visely seznamy
dětí se třídou, do které půjdou
k zápisu, a se jmény dvou učitelek ze základní školy a jedné
učitelky ze školy mateřské.
Pokud některé z dětí mělo
trochu trému či strach, oboje

Cena sem, cena tam
Dne 6. 2. 2014 jsme dorazili do Káčka, které bylo zcela plné,
a všichni byli zvědaví, kdo bude patřit mezi ty nejlepší. A co se
vlastně konalo? Toho večera proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců z Plzně-jihu za rok 2013. Nejdříve byly nudné
reklamy a představení sponzorů. Pak následovalo samotné vyhlášení. Celým vyhlašováním provázel diváky moderátor, kterému se
podařilo diváky zaujmout, a všichni jsme byli napjati, kdo ceny
obdrží. V kategorii kolektiv vyhrály týmy mladších žákyň TJ Přeštice (házená), TJ Snack Dobřany (hokejbal), TJ Sokol dospělých
žen Tymákov. V kategorii trenéři získal cenu Václav Šlehofer.
Sportovní hvězdou Plzeňského deníku se stala Ivana Jindřichová-Švarcová. Ani na rozhodčí se nezapomnělo, zde dostal cenu
Stanislav Zadražil. Osobností roku byl vyhlášen Stanislav Trnka. Následovala kategorie jednotlivců, kde bodovali Aleš Trachta
(sportovní gymnastika) a Václav Šlehofer ml. (hokejbal). Předposlední byla kategorie masters, ve které první místo obsadil fotbal
- TJ Přeštice Stará garda. Poslední pak byla kategorie dospělí, kde
vyhrála Petra Bendová. Vyhlašování oživilo vystoupení Míši Noskové, která zazpívala dvě písničky. Dostalo se jí velkého potlesku.
Nejlepší obdrželi skleněnou trofej dle své kategorie. Celá akce se
nám moc líbila a gratulujeme všem vítězům.
Vilda a Martin, 6. A
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zmizelo v okamžiku, kdy při
vstupu do třídy uvidělo „tu svoji“ paní učitelku z mateřinky.
Děti přednášely básničky,
zpívaly písničky, poznávaly barvy, geometrické tvary,
povídaly si s učitelkami nad
obrázky, malovaly, ale také
třeba stavěly komín z kostek,
zkrátka ukazovaly, jak jsou
připravené zvládnout školní
povinnosti.
Za odměnu pak dostaly
pamětní list a drobné dárky,
které pro ně vyrobili starší kluci a děvčata.

Rozhovor s Václavem
Šlehoferem ml.

Chtěl jsi dělat odmalička
tento sport?
Jo, jo. Odmalička jsem chtěl
hrát hokejbal.
Jsi rád za ocenění?
Určitě. Jsem šťastný.
Co tě vedlo k hokejbalu?
Táta tady hrál, už když jsem
byl malý. Já jsem hrál hokej,
potom jsem přestoupil sem
k hokejbalu, byl to pro mě
doplňkový sport.
Baví tě tento sport?
Určitě, protože se nám daří.
Jaký máš pocit z výhry nebo
z prohry svého týmu?
Z výhry samozřejmě radostný, ale z prohry … Musíme to
vždycky zlepšit.
Ptal se Adam, 6. B

Zapsáno bylo 76 dětí, 15
dětí mělo v loňském roce
odklad školní docházky, naopak u 14 aktuálně zapsaných
dětí uvažují rodiče o odkladu.
Dodatečného zápisu z důvodu
nemoci nebo nepřítomnosti se
určitě zúčastní 5 dětí. Předběžný počet dětí, které v září
nastoupí do naší školy, je tedy
82.
Zbývá jen všem budoucím
prvňáčkům popřát 1. září 2014
šťastné vykročení do další etapy jejich života.
Mgr. Ivana Nazarovová

Zastupitelé obce Vstiš Vás
srdečně zvou na

4. OBECNÍ PLES
VSTIŠ
15. března 2014
od 20 hodin v KD Vstiš
K tanci bude hrát výborný
taneční orchestr Karavel.
Během večera se představí
mažoretky z Preštic
a Dobřanské bábinky.
Vstupenky v ceně 100 Kč
si můžete rezervovat
na kultura@vstis.cz,
zakoupit na OÚ Vstiš
nebo přímo na místě.
Tombola je také připravena.
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Anketa
Jak byste použili 2 miliony korun pro vylepšení Dobřan?
Paní Houšková:
Vybudovala bych
zde
víceúčelové
centrum, nejlépe
s krytým bazénem,
protože Kotynka
se používá pouze
3 měsíce v roce. Také bych si
zde dokázala představit dráhu
pro in-line brusle, horolezeckou
stěnu a hřiště pro děti.
Paní Motlová:
Peníze bych investovala do dětských
hřišť. A také aby
okolo hřišť bylo zeleno a pro maminky
i nějaký ten stín.
Paní
Hofmeisterová:
Vylepšila bych koupaliště o chemické
čištění a vybudovala více obchodů s potravinami.
Také bych zajistila větší bezpečnost – více policistů pro občany
Dobřan.

Paní Blechová:
Určitě bych peníze použila především na úklid a údržbu Dobřan,
ale zároveň bych zrekonstruovala staré zchátralé budovy,
které k ničemu neslouží, a udělala v nich centrum pro chudé
matky s dětmi, které nemají kde
bydlet. Také bych jinak řešila
parkoviště a kruhové objezdy,
protože zejména v sídlišti je přecházení silnice velice nepraktické právě díky parkovištím.
Pan Martínek:
Ve spolupráci s turisty bych
vybudoval rozhlednu na Šlovickém vrchu a zrekonstruoval
nádražní halu, která je již ve
velice zašlém stavu.
Paní Voglová:
U starých garáží v Plzeňské ulici bych vybudovala nové cesty, protože ke garážím je velmi
špatný přístup. V centu města by měl být nějaký kulturní
dům, který nebude tolik z ruky
jako kulturní dům u PN.
Kačka, 9.B a Barča, 9.A

Auta pryč!
Auta pryč! je akce, která se uskutečnila 10. a 17. února 2014.
Je to vlastně akce, která chce snížit počet aut nebo utlumit situaci před 1. stupněm ZŠ. Každý den, když rodiče vozí své ratolesti
do školy a odpoledne je vyzvedávají, nastává nebezpečí pro děti.
Ty běhají mezi auty, která parkují i třeba uprostřed křižovatky.
A takto malé děti ještě přeci jen tolik nedávají pozor a nerozhlížejí
se kolem sebe. No tak jsme se rozhodli, že s tím zkusíme s pomocí
města něco udělat☺. Proto jsme se sešli 10. února před budovou
1. stupně ZŠ, dávali jsme řidičům lístečky, chodili jsme do tříd
a povídali jsme dětem, co se všechno děje na ulici, když přijíždí do
školy.☺ Máme pocit, že se akce vyvedla. Důkazem je snížení provozu a zvýšení bezpečnosti před 1. stupněm, z čehož máme všichni velkou radost☺. Stále tam ale můžeme zahlédnout nevhodně
zaparkovaná auta nebo děti nedávající pozor. Je to nutné?
Filip Brada 7. A, Oli 9. A

Jak se dopravujete na 1. stupeň naší školy?
Počet dětí:

340

Autem:

106

Pěšky:

234

Žáci Základní umělecké školy J. S. Bacha Dobřany, kteří se
zúčastnili školního kola Národní soutěže ZUŠ v oboru - kytara
a housle (18. 2. 2014).

Co nového na Martiňáku?
Poděkování

Na Martiňáku se NĚCO VELKÉHO začíná dít. Jitka Dlouhá,
projektantka parku, o tom ví více a intenzivně připravuje 14
tabulí pro naučnou stezku. Za poskytnutí dobových materiálů
z historie Dobřan, které k tomu budou použity, velmi děkujeme panu Janu Drnkovi, autoru knihy Krajina nad pokladem,
panu Františku Königovi, amatérskému historikovi ze Zbůchu, panu Michalu Hegnerovi, sběrateli dobřanských starých
fotografií a pohlednic, a panu Mildovi Fajfrovi, amatérskému
badateli v oboru vojenské historie.
Více informací se dočtete v příštím čísle Dobřanských listů
v rozhovoru s Jitkou Dlouhou.
Srdečně zveme všechny podporovatele obnovy lesoparku Martinská stěna na další pracovní dopoledne v sobotu 29. 3. 2014.
Stále je a bude co dělat.
Za iniciativní skupinu Pavel Krákora a Jaroslav Šedivý

MARTIŇÁK
13. PRACOVNÍ
DOPOLEDNE

v sobotu 29. 3. 2014
od 9.00 hodin u kapličky
s sebou:
	Dospělí: pracovní rukavice a nástroje potřebné
k výřezu náletových dřevin
 Děti – pevné (kožené) rukavice k uklízení větví
	Všichni: svačinu a pití, příp. uzeniny k opečení
na ohni (po práci)
Další informace:
P. Krákora 725 362 448, J. Šedivý 607 607 511.
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Občanské sdružení Budulínek
U Trati 1014, Dobřany

pořádá kurz pro veřejnost

PLETENÍ Z PEDIGU
- kapesníčkovník zdobený čerokézkou vazbou a uzavřený českou třípárovou zavírkou
Vhodné pro zkušenější pletařky

Sobota 29.3.2014 od 9 do 13 hodin
Kurzovné 220kč (v ceně veškerý materiál a malé občerstvení)
Termín přihlášek do 21.3.2014
Věra Kulová tel.č.: 777 699 138
S sebou přezůvky, zahradnické nůžky a krátkou pletací jehlici.

František Václavovič
Dřevořezby – Cesta z města

1. dubna – 25. května 2014
Dobřanská galerie
strana 12

SPORT

Vzpomínání na založení pěveckého
sboru Dobřanské bábinky
Chtěla bych se s Vámi podělit o okolnosti, které souvisí se
založením ženského pěveckého sboru v Dobřanech před deseti
lety.
V roce 2004 nás oslovil nový pan ředitel ZUŠ Dobřany pan
Vozár a jeho partnerka sl. Magda Tomková, jestli bychom dali
dohromady ženy, které již před několika lety zpívaly s panem
učitelem Dientsbierem. Společně s mým manželem Vítězslavem a paní Vlastou Boudovou jsme se dali do díla a sháněli
jsme bývalé zpěvačky. Našlo se jich několik a šlo to ráz na ráz.
Magdina se nás ujala, můj manžel vzal harmoniku, a tak to
všechno začalo v prostorách našeho klubu. První vystoupení
bylo v pečovatelském domě na sídlišti o Dobřanské pouti. Další rok o pouti následovalo vystoupení v kostele. Tou dobou nás
napadlo zkusit také tancování. Líbila se nám Česká beseda,
a tak jsme se ji s paní učitelkou Beštovou naučily. A protože
mělo tancování úspěch a paní Magda nás pochválila, s chutí
jsme se daly do dalšího díla. Následovalo několik tanečních
pásem s vlastním zpíváním za doprovodu harmoniky mého
manžela, které s velkou obětavostí pro nás vymýšlela a s námi
nacvičovala pí učitelka Beštová. S Magdou, teď už Vozárovou,
jsme nacvičily několikrát na adventní čas koledy za doprovodu
klavíru p. Vozára. Začalo se vystupovat i na „Babských bálech“, sborový zpěv ani tancování nesmělo chybět. Tak to šlo
několik let.
Když můj manžel onemocněl, požádali jsme p. Boučka, jestli
by nás mohl doprovázet na harmoniku. On souhlasil a jelo
se dál. Pokračovali jsme s dalšími tanečky až dodnes, kdy
s novými nápady na tanec přichází rodina Boučkova, hlavně
Jiřinka. Já jsem na krátký čas přestala mezi bábinky chodit,
protože manžel byl velice vážně nemocný, a pak, když zemřel,
mi bylo velice smutno, a tak jsem se zase mezi své bábinky
vrátila. Ale jenom ke zpívání, tancovat už jsem si netroufala,
i když kdo ví.... Začalo se jezdit do okolí Dobřan, po léčebnách
pro seniory, kterým jsme přiváželi radost a potěšení. Pozvání
smlouvala pí Paroubková a my jsme do toho šli a jdeme vždy
s chutí. Dostalo se nám i pozvání do Německa, kde jsme uspěli, a museli jsme tam ještě jednou.
Uteklo to jako voda a my slavíme 10 let našeho sboru. Doufám, že budeme pokračovat dál s velkou chutí, i když jsme
o nějaký ten rok starší a moudřejší.
Blanka Ulrichová

Travesti revue Techtle Mechtle
31. 5. 2014 od 19:00 hodin
Káčko Dobřany
vstupné: 240,- Kč předprodej,
na místě 260,- Kč
Vstupenky na představení si můžete
zakoupit online na
www.kacko.cz nebo v infocentru
na náměstí v Dobřanech
od 15. 4. 2014.
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Zahrádkářské rady a zajímavosti
V březnu jaro ťuká na dveře. Ale jen ťuká! Zahrádkář se
nesmí ukvapit a má konat jen
ty práce, které neohrozí možné mrazíky. Především jsou to
práce ve skleníku, v pařeništích, případně doma za okny.
Zde připravujeme nové sadby
zeleniny a letniček. Venku pak
nezapomeneme na prořezávku ovocných stromů a keřů
drobného ovoce. Kmeny stromů zastíníme proti oslunění.
Vinné keře stříháme od konce února do poloviny března.
Při teplých dnech vyčistíme
jahodovnu, skalku a jezírka.
Stříkáme na broskvoně.
Při jarním čištění zahrad
nezapomínejte,
že
pálení
odpadů je vymezeno zákonem
o ochraně ovzduší č. 86/2002
Sb. a zákonem č. 185/2001
Sb. Spalovat se smí listí,
klesty a suchá tráva na hromadách, ovšem po ohlášení
hasičskému sboru. Striktně
je zakázáno vypalování porostů a suché trávy.
Jaro je také vhodné k doplnění zahrady novými ovocnými stromy či keři. Pro rok
2014 jsme pro vás vybrali tyto
odrůdy jablek:
Letní: Mio, Red Free, Mantet
Podzimní: Witos, Vanda, Lipno, Selena, Rubinola
Zimní: Blaník, Rajka, Angold,
Topaz, Rozela
V poslední době stále stou-

pá obliba v pěstování tykví.
Z nich největší význam pro
kuchyni má tykev Hokkaido.Vyznačuje se slabou
slupkou, proto ji není nutno
pracně loupat. Plody se dají
péct a dusit, nejoblíbenější
je krémová polévka. Uvádíme
osvědčený recept: Do osolené vody dejte vařit na čtvrtky
nakrájenou velkou cibuli. Plod
Hokkaido rozpulte, vyberte
jádřinec a nakrájejte na větší
kostky.Ty přidejte k cibuli. Vše
vařte do změknutí, pak rozmixujte, přidejte trochu pepře
a špetku muškátového oříšku.
Doplňte smetanou a nechte
přejít varem. Určitě vám bude
chutnat.
Nezapomeňte se radovat
z prvních jarních květů.

Rybáři
Přestože se koncem ledna a v únoru
vyskytovaly ranní mrazíky, odpolední teploty se většinou vyšplhaly nad nulu a hladina řeky byla stále volná, bez ledu. Občas
se i ukázalo skoro jarní sluníčko a to již
vylákalo první rybáře k vodě. Při kontrolách jsem již viděl v záznamech i nějaké
ulovené cejny a tlouště a rybáři mluvili
o úlovcích menších kapříků, jesenů a podouství. Ale na slušnější úlovky si budeme muset ještě počkat, dokud se pořádně
„nezahýbe“ voda. Ale na horách sníh není, a tak situaci mohou
změnit až větší jarní deště.
Několikrát jsem zjistil, že pod mostem, kde lidé krmí kachny,
jsem měl poměrně dost záběrů. Když jsem přešel dolů na hlubší
místa, neviděl jsem ani ťuknout.
V sobotu 15. března 2014 od 14:00 se bude konat výroční
členská schůze MO ČRS Dobřany. Místem konání bude tentokrát zasedací místnost v požární zbrojnici v Tyršově ulici. Doufáme, že se dostaví větší počet našich členů než v předchozích
letech, kdy účast byla žalostná. Výroční schůze je jednou za
rok a mělo by být morální povinností každého člena na ni přijít,
zajímat se o dění v organizaci a případně přednést zde své připomínky a návrhy. Přivítáme nabídky zejména mladších členů
na výpomoc při výlovech.
Vladislav Šefl

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
BŘEZEN A DUBEN 2014

Hezké teplé jaro a radost
z práce na zahradě přeje
Český zahrádkářský svaz

ST

5. 3.

ÚT

11. 3.

14 - 17

9 - 12

PO

24. 3.

ST

26. 3.

14 - 17
9 - 12

ČT

13. 3.

14 - 17

PÁ

28. 3.

14 - 17

PO

17. 3.

14 - 17

ÚT

1. 4.

14 - 17

ČT

20. 3.

14 - 17

ST

2. 4.

9 - 12

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

Výroční členská schůze zahrádkářů
V klubovně zahrádkářů
se 8. 2. 2014 sešlo 39 členů
a 3 hosté: za město místostarosta Bc. Martin Sobotka, za
ÚS ČZS Plzeň ing. Kovařík
a lektor ČZS ing. Kratochvíl.
Naše předsedkyně pí Kopejtková zahájila schůzi, se zprávou o činnosti organizace za
rok 2012 a s plánem akcí
vystoupil p. Duban, zprávu
o hospodaření a plánovaný
rozpočet přečetla pí Havlová, zprávu kontrolní komise
pí Němečková.
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Následovalo
ocenění
zahrádkářů u příležitosti
životního jubilea a za příkladnou práci pro ČZS. Republiková ocenění: bronzový
odznak ČZS získal p. Jaroslav Smola k 80. narozeninám, stříbrný odznak pro ZO
Dobřany za pěkné výsledky
ve svazu převzala předsedkyně pí Kopejtková. Ocenění od
ÚS ČZS Plzeň získali pánové
Kučera, Fekl, Holý, Budín,
Sloup a 2 ženy, pí Baborová a
Havlová. Od ZO ČZS byli oce-

něni pamětním listem a dárkem tito členové: Krištofová,
Kosnar, Boudová, Kalina,
Němcová, Šmůla, Jirsa, Kůrka, a Tetřevová.
Pak se uskutečnily veřejné volby předsedy, jednatele
a předsedy kontrolní komise
a byl zvolen delegát na konferenci ÚS ČZS. V diskusi
vystoupil Bc. Martin Sobotka,
který pohovořil o akcích ve
městě, o dotazníku pro občany, poděkoval za příspěvky
do DL a přislíbil další spo-

lupráci. Ing. Kovařík přinesl
informace z ÚS, poděkoval za
práci ČZS a uvedl připomínky i další podněty k činnosti
ze své praxe. Poté bylo schváleno usnesení a následovala
odborná přednáška ing. Kratochvíla na téma Pěstování
vinné révy v našich podmínkách. Schůze i přednáška
proběhly v příjemné atmosféře, ale mrzí nás, že se málo
zapojuje mladá krev.
Libuše Kopejtková

SPORT

Medailové žně mladých kuželkářů
První vrchol kuželkářské sezóny je za námi. Medailové žně zažila
naše mládež při závěrečném finálovém turnaji poháru mladých
nadějí Plzeňského kraje. Největšího úspěchu dosáhla naše starší žákyně, když obsadila první až čtvrté místo v celkovém pořadí
poháru. V této kategorii máme zlatou Nikolu Přibáňovou, stříbrnou
Michaelu Mafkovou a bronzovou Adinu Kláru Kvačovou. Jen těsně
se na bednu nevešla Valerie Fišerová a obsadila čtvrté místo.
Dalšího velkého úspěchu jsme se dočkali od mladších žákyň,
kde si stříbro vybojovala Michaela Provazníková a bronz Kateřina
Filová. Znovu se jen těsně na bednu nevešla také naše Martina
Vébrová a obsadila čtvrté místo.

starší žákyně zleva: M. Mafková, N.
Přibáňová a A.K.Kvačová (všechny CB
Dobřany)

Velkou radost nám udělali letos poprvé i mladší žáci a snad jsme
protrhli čekání na chlapce kuželkáře, kteří se také umí prosazovat.
Tím prvním je stříbrný Šimon Toman a dalším čtvrtý David Šefl.
Klukům záda kryli i další chlapci, kteří také určitě do budoucna
o sobě dají vědět.
Pohár mladých nadějí neznamená pro náš sportovní klub jen
účastnit se turnajů, ale je to pro nás i organizační úkol. Druhým rokem má náš klub na starosti kompletní organizaci poháru
a navíc už tradičně pohár startuje a vrcholí v Dobřanech. Děkuji
všem, kteří se na této práci pro naše děti podíleli.
Martin Provazník

mladší žákyně zleva: M. Provazníková CB
Dobřany, N Siegertová SKK Rokycany, K.
Filová CB Dobřany

mladší žáci zleva: Š. Toman CB Dobřany,
M. Martínek Kuželky Holýšov, V. Šlajer
Kuželky Holýšov

TJ Snack Dobřany – hokejbal
Hokejbalisté TJ Snack Dobřany dolaďují poslední detaily
před začátkem jara. Náročnou
zimní přípravu mají všechny
jednotlivé kategorie za sebou
a nyní se blíží oblíbenější hokejbalová fáze, a sice mistrovské
zápasy. V posledním únorovém
víkendu absolvovaly všechny
naše kategorie přípravné duely se střídavými úspěchy. Vše
odstartovali starší žáci, kteří
doma deklasovali Buldoky ze
Stříbra vysoko 7:0. Mužský
kádr
poskládaný
převážně
z dorostenců odehrál miniturnaj v Berouně. V prvním utkání
prohrál s domácím týmem Kelti
Nižbor (2.NHBL) 2:4, v druhém
střetnutí jsme narazili na starého známého ..., soupeřem nám
byl celek HBC Nové Strašecí,
tedy účastník 1.NHBL jako my,
v tomto duelu jsme se probrali
z úvodní prohry a hráli hokejbal dle našich představ. Konečný výsledek 2:2 a následná pro-

hra v nájezdech nás tolik netíží,
neboť předvedená hra byla tentokrát (v přípravném období)
stavěna výš. Na závěr jsem si
ponechal naše nejmladší Šnečky, tedy přípravku. Ti jako jediní odstartovali svoji jarní pouť
v Plzni, když nejdříve remizovali
s místním B týmem 4:4 a poté
podlehli domácímu hostiteli
- Hbc Plzeň A 5:8. Tihle kluci
mají vše před sebou a na jaře
je čeká vyšší soutěž v kategorii
mladších žáků nesoucí název
Mistrov. ČR skupiny Západ.
Starší žáci ve své kategorii se
stejným názvem (MČR SŽ - sk.
Západ) zajíždí coby lídr této
soutěže v úvodním kole 1. 3. do
plzeňské haly k derby s rivalem
a zároveň s naším tabulkovým
pronásledovatelem....
Dorost odstartuje 1. - 2. března zápasy doma, kdy přivítáme
v extralize Hradec Králové a Pardubice, muži začínají 8. března
v Praze s největším favoritem

soutěže, a sice s týmem Kovo
Praha. Věříme, že se všem
hráčům bude dařit a celý náš
klub znovu a znovu potáhne za
jeden provaz, tak jak je tomu

již několik sezón po sobě. Mladí
kluci nechť se opět výkonnostně posunou a vzorně reprezentují naše město.
Václav Šlehofer

Tým TJ Snack Dobřany, který nastoupil v Plzni v zimní přípravě proti reprezentaci ČR U14
V podřepu zleva: hlavní trenér Matoušek, Ulrich, Průcha, Dušek, Voler
a trenér Šlehofer st.
Stojící zleva: hlavní vedoucí Vísner, Vísner ml., Lór, Belfín, Vild, Šlehofer O., Čech
Nad nimi zleva: Brtník, Truchlý a Hůrka
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TIPY NA VÝLET

Turisté vás zvou
11. března
Z NEPOMUKU DO ŽINKOV
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. do Nepomuku. Půjdeme po žluté tz. do Nepomuku, kde
přejdeme na modrou tz., která nás dovede do
Žinkov. Ve městě zámek Žinkovy, cestou zřícenina Potštejn. Délka vycházky 12 km. Odjezdy: autobus 14,53
hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
15. března		
PLZEŇSKÁ ŠLAPKA
Akci pořádá OKČT Bolevec Plzeň na trasách 9, 17, 24 a 32
km. Start na konečné tramvaje č. 1 od 7,00 do 10,00 hod. Cíl
v restauraci na Doubravce. Odjezd z Dobřan vlakem do Plzně
v 7,28 hod. Vedoucí Luboš Kučera.
18. března

ZE ŽIHLE PŘES PASTÝŘSKOU LOUKU
DO TISU U BLATNA A BLATNA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně 8,18 hod/ do
Žihle. Vyjdeme po žluté tz., přejdeme na červenou, která nás
dovede do Tisu u Blatna a Blatna na nádraží. Délka vycházky 15 km. Odjezdy vlaků: 14,45 a 16,45 hod. Vedoucí Jindra
Šmatlák.

Aquasvět - Chomutov

Aquasvět Chomutov otevřel své brány veřejnosti v říjnu
2012. Součástí areálu je plavecký a rekreační bazén, kde
na vás čeká divoká řeka, masážní trysky, vlnobití, masážní
sedací lavice s bublinami, šplhací síť, vodní stěna, masážní
lehátka s bublinami, perlivý gejzír, vodní zvon, chrliče, vodopády a dokonce vodní dělo. Samozřejmě nechybí whirpool
a dětské brouzdaliště s klouzačkou ve tvaru pirátské lodě.
Pro milovníky adrenalinu jsou zde vybudovány skluzavky
a 2 tobogány - jeden klasický a jeden člunkový v délkách
107 a 117 metrů. Teplota vody v této části je 32°C.
Sportovní a výukovou část areálu tvoří pětadvacetimetrový
bazén s osmi drahami s teplotou vody 27°C. K pohodovému
času strávenému v areálu přispívá centrální čipový odbavovací systém, kterým jsou ovládány nejen šatní skříňky, ale
také platby občerstvení.
Areál naleznete v Chomutově v Mostecké ulici 5887. Vstupné pro rodinu (2+2) na tři hodiny vyjde na 230 Kč. Otevírací
doba: pondělí 13 – 21 hodin, úterý – neděle 9 – 21 hodin.
Další informace na webu www.kultura-sport.cz/sportovni-jarzarizeni/aquasvet				

22. března 		
PŘES TŘI ÚJEZDY
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 hod. /z Plzně v 8,09 hod./
do Nýřan. Půjdeme do Kamenného Újezda a vrátíme se silničkou kolem Nýřan do Uherců, kde se zúčastníme pouti. Další
naše putování půjde přes Zbůch, Červený Újezd, Vodní Újezd
a kolem řeky do Dobřan. Délka vycházky 18 km. Vedoucí Karel
Bohmann.
25. března
NEZVĚSTICE - MŠENO - POUSTKŮV MLÝN
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 hod. /z Plzně 8,08 hod./
do Nezvěstic. Půjdeme po žluté tz. na cyklotrasu 2039, která
nás dovede přes Kornatice do Mšena. Délka vycházky 13 km.
Odjezd vlakem zpět v 15,07 nebo v 16,07 hod. Vedoucí Jindra
Šmatlák.
29. března
NOVÁ HOSPODA - DOBŘANY
– vycházka po nové turistické značce
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8,28 na Valchu. Přejdeme na žlutou tz. a po cyklostezce č. 2151 půjdeme k Nové Hospodě, kde
potkáme zelenou tz., která nás dovede přes Valchu a Novou Ves
do Dobřan. Délka vycházky 15 km. Vedoucí Karel Bohmann.
1. dubna
APRILIÁDA
Akci pořádá OV KČT PK na náměstí Republiky v Plzni na pěších
trasách 10 a 20 km. Zahájení v 10,00 hod. Na náměstí soutěže
a zábavné pořady. Doporučujeme odjezd vlakem v 9,28 hod.
Vycházka bez vedoucího.
5. dubna		
GYMPL NA CESTÁCH
Akci pořádá Gymnázium Plasy na trasách 5, 10, 15 a 25 km.
Start v gymnáziu, budova B od 7 do 10 hod. Cíl tamtéž do 17,00
hod. Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně 8,18 hod./ do
Plas. Odjezd zpět v 15,16 a 17,16 vlak, 16,00 autobus. Vedoucí
Luboš Kučera.
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.
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Řádková inzerce

►	Prodám cihlový byt 2+1 v 2. patře v Chlumčanech.
Cena dohodou. Tel.: 602 697 596
►	Prodám garáž v Plzeňské ulici cena 100 000,- Kč.
Tel.: 733 396 896
►	Nabízím koňský hnůj za odvoz. Po dohodě můžu i přivézt
– Dobřany a okolí. Tel.: 774 106 588
► P
 rodám os. automobil Renault Thalia, r. v. 2008, tech.
do 2. 8. 2014, barva červená, najeto: 33 591 km, cena:
65 000 Kč.
Kontakt: Dobřany, Spojovací 827, tel.: 723 300 057
► P
 rodám starožitný funkční šíicí stroj Singer, šatní skříň
s posuvnými dveřmi, kuchyňský rozkládací stůl + 4
čalouněné židle. Tel.: 607 603 054 (Chlumčany)
►	Prodám: Grand remosku-velkou se šňůrou+1 náhradní
nádobu, 200,- Kč, tlakový hrnec s pařáčky (vaření v páře),
150,- Kč, ruční kráječ chleba (jako nový), 90,- Kč.
Tel.: 723 081 264
►	Učitelka českého jazyka nabízí doučování tohoto předmětu (100Kč/hodinu). Tel.: 777 991 272, 724 238 429

OBČANSKÁ PORADNA / INZERCE

Občanská poradna Plzeň bude
dávat lidem naději i tento rok

Stala se již součástí života města Dobřany a každý
týden jí navštěvují desítky lidí.
O kom, že je řeč? O Občanské poradně Plzeň, o. s., která
své služby, odborné sociální
poradenství, poskytuje již po
několik let v prostorách Městského kulturního střediska na
náměstí v Dobřanech.
A co konkrétně poradna dělá, jak pracuje, čím se
zabývá a jak vypadá její přímá pomoc? Posláním poradny je poskytovat rady, informace a pomoc všem, kteří se
na ni obrátí a kteří se ocitli
v pro ně tíživé životní situaci
a neví si s ní rady. Poradna se
snaží klienty nejen informovat
o možnostech řešení, ale také
podpořit v tom, aby dokázali
projevit a vyjádřit své potřeby
a hájit své oprávněné zájmy.
Zodpovídá dotazy z oblasti
sociálních dávek, pracovního a rodinného práva, dotazy majetkového charakteru,
darování, dědění nebo problematiky bydlení a specifickou
oblastí dotazů posledních pár
let je dluhová problematika,
pro niž má zavedenou svoji
vlastní metodiku.
V roce 2013 poradna pomohla s téměř 500 dotazy, mezi kterými převládají ve velké míře
dotazy dluhové. Současná ekonomická situace státu, nekalé praktiky řady společností,
nepřehlednost a neznalost orientace ve smlouvách a neznalost finanční gramotnosti měla
a má
za následek rapidní
nárůst dluhové problematiky.
Lidé trpí předlužeností a přestože poradna je schopna v řadě
situací takovým lidem pomoci,

poptávka byla, je a zřejmě stále
bude velká. Lidé řešili exekuce
probíhající i hrozící, podávali insolvenční návrhy spojené
s návrhy na oddlužení a žádali
o splátkové kalendáře. Mnoho
lidí řešilo také rodinné vztahy,
někteří se rozváděli, jiní uzavírali manželství a chtěli poradit
s ošetřením společného majetku, další měli trápení s dětmi
či s bydlením.
Lidé se na poradnu nejčastěji obraceli osobně, ale je to
možné i telefonicky či mailem.
Služba je anonymní, osobní
konzultace probíhá v samostatné místnosti, kde se klientovi věnuje jeden poradce
a časově jedna konzultace
obsáhne 45 minut. Některá
konzultace je kratší, jiné jsou
i dlouhodobé a opakující se,
záleží na typu dotazu. Výsledkem každé konzultace je návrh
řešení pro situaci klienta, tzn.
konkrétní popis kroků, které
klient může učinit, případně
je informován o tom, jaké další služby může využít. Klient
je vždy seznámen s tím, jaká
rizika jsou spojena s možnými variantami řešení a vždy je
podporován a veden k vlastní
zodpovědnosti a motivaci situaci aktivně řešit.
Po domluvě s vedením města
Dobřany je služba v roce 2014
poskytována v tomto rozsahu:
každou středu a každý čtvrtek
od 9:00–12:00 a 13:00–15:45
hodin. Je poskytována díky
podpoře města Dobřany bezplatně, jelikož vyčlenilo na
provoz poradny ze svého rozpočtu potřebné finance a provoz dané služby tak financuje pro své občany z vlastních
prostředků.
Za celou Občanskou poradnu Plzeň, o. s. bychom na
závěr jen dodali, že stejně jako
je jiný každý z nás, je jedinečná i každá životní situace, každý osud má konkrétní aktéry,
příběhů poradnou prošlo mnoho, a doufáme, že ještě projde.
Jsme rádi, že můžeme v roce
2014 opět dávat naději….

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.
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)

AUTOSERVIS Jindřich Plajner
Lipová 826
Dobřany
334 41
tel. 777 146 125
e-mail: autoplajner@seznam.cz
Autoservis ∙ Pneuservis ∙ Karosárna ∙ Výkup a prodej vozidel ∙ Odtahová služba
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INZERCE

AUTOŠKOLA Jiří Koubovský
DOBŘANY Pobřežní 1027
Tel.: 723 28 27 22
www.koubovsky.cz

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

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

CENÍK PRO ROK 2014
SKUPINA

DRUH VOZIDLA

VĚK

CENA

AM

Mopedy a malé motocykly do 45 km/h

15 let

3 200,-

A1

Lehké motocykly do 125 ccm

16 let

3 300,-

A2

Motocykly do 35 kW

18 let

3 500,-

A

Motocykly bez omezení

24 let

4 000,-

B

Motorová vozidla do 3500 kg s nejvýše
9 místy k sezení

18 let

7 500,-

Nabídka jídel
z restaurace Scéna
až k Vám domů
► Rozvoz od 10:30 do 13:30 hodin v Dobřanech
a okolí.

A2+B, A+B sdružený výcvik

9 500,-

RA1/A2+B

Rozšíření ze skupiny A1

8 500,-

RB/BE

Přívěs nad 750 kg (rozšíření ze sk. B)

3 000,-

RA2/A

Rozšíření z A do 25 kW na A neomezené

1 500,-

► Jídelníček doručíme na Vaši adresu e-mailem
či tištěný.

RA1/A

Rozšíření z A1 na A neomezené

3 000,-

► Počet obědů pro rozvoz není omezen.

Rozšíření na nákladní automobily

15 500,-

RC/CE

Přívěs za náklaďák

6 000,-

►	Při odběru více jak 10 jídel denně na jednu
adresu sleva 10%.

RC/D

Autobus ze sk. C

13 000,-

► Platí i pro firmy.

RB/D

Autobus ze sk. B

21 000,-

►	Cena jídel jednotná 55,- Kč včetně balení
a dopravy, polévka 15,- Kč.

RB/C

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

500,1 500,-

Uchazeči, kteří absolvují jakýkoli výcvik v naší autoškole, získávají 5%
slevu na každý následující. Ceny nezahrnují poplatek za zkoušku na
obecním úřadě.
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► Denně nabídka z 5 jídel.

►	Objednávky přijímáme nejpozději 1 den předem.

Tel.: 602 185 176 nebo 602 630 102
E-mail: rozvozdobrany@seznam.cz

INZERCE
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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

Přijmeme do výroby na noční směny pekaře – pekařku na

SMLOUVA NA DOBU NEURČITOU

hlavní pracovní poměr – nevy-

Kontaktní osoba: Ing. Gustav Bulín, e-mail: gustav.bulin@loma.com

učené zaučíme.

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

Dále přijmeme brigádníky na

PONOŽKY VOXX
A PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ

noční směny – záskoky za

Jindřiška Vávrová
Náměstí T.G.M., Dobřany

Bližší informace na tel.: 377 972 732

(prádlo, kapesníky)

(bývalý stánkový prodej)

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

nemoci a dovolené.
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nimi je i Kráska (Léa Seydoux), jeho
nejmladší dcera, která je velmi milá
a veselá dívka. Jednoho dne narazí
obchodník na magickou říši Zvířete,
který ho vyzve ke smrti za krádež jeho
růže. Kráska, která se obviňuje za jejich
strašlivé rodinné neštěstí, se proto rozhodne obětovat svůj život místo svého
otce. Nicméně, to není smrt, která čeká
Krásku v hradu Zvířete, ale spíše zvláštní magický život, radost a melancholie.
Každý večer se Kráska připojí ke Zvířeti,
aby s ním povečeřela. Postupně jeden
druhého poznávají a učí se vzájemné
důvěře, jako dva cizinci, které vesmír
odděluje.
Vstupné: 110 Kč

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO
A SHERMANA

8. 3. v 16:30 hodin (3D)
9. 3. v 15:00 hodin

16. 3. v 15:00 hodin (3D)
23. a 30. 3. v 15:00 hodin

Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna (Judit Bárdos)
se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Její matka (Anna Geislerová)
a trenér (Roman Luknár) doufají, že
splní kvalifikační limit a postoupí na
olympijské hry. Vybočením ze světa
tvrdého sportovního drilu je pro Annu
pouze milostný vztah s Tomášem
(Ondřej Novák).
Anně začnou být bez jejího vědomí
podávány anabolické steroidy. Její
výkonnost stoupá, objevují se ale rovněž první zdravotní problémy. Anna se
o přípravcích dozvídá pravdu, a přestože je v sázce její účast na olympiádě, hodlá dál trénovat bez nich. Její
matka však doufá, že Anna účast na
olympijských hrách využije k emigraci,
a rozhodne se jí anabolika pod rouškou
neškodných vitaminů aplikovat tajně.
Vstupné: 110 Kč

(Kanada/Jižní Korea/USA, animovaný, 92
min, dabing, režie: Peter Lepeniotis)

(USA, animovaný, 92 min, přístupný,
dabing, režie: Rob Minkoff)

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ

Veverčák Surly a jeho krysí kamarád
Buddy mají něco za lubem. Zima se
nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde
ve městě nashromáždí zásoby. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto
se společně se svými kumpány pokusí
vykrást obchod s oříšky. Nic ale není
tak jednoduché, jak se jim na první
pohled zdálo...
Vstupné: 120 Kč (3D)/100 Kč

Pan Peabody je geniální, vtipný, odvážný, má deduktivní schopnosti. Je také
světově proslulou celebritou, držitelem
Nobelovy ceny, olympijským vítězem
ve skoku a desetiboji. A navíc je pes.
Díky svým schopnostem a navzdory
tomu, že je šelma, adoptoval pan Peabody malého kluka Shermana, kterého
od plenek vychovává tak, jak nejlépe
umí. Přesto si občas musí přiznat, že je
to snad jediná věc, která mu tak úplně
nejde a že má co dělat, aby se Shermanem vůbec udržel krok. Sherman
je totiž velmi zvědavý a upřímný, díky
čemuž se často dostává do různě velkých průšvihů. I proto, aby ukojil synkovu touhu po poznání historie, vynalezl pan Peabody úžasný přístroj jménem
Časomat.
Vstupné: 140 Kč (3D)/110 Kč

7. a 8. 3. v 19:30 hodin
9. a 30. 3. v 18:00 hodin
(ČR, komedie, 110 min, přístupný, režie:
Zdeněk Troška)

Příběh začíná tam, kde první díl skončil: drbna Horáčková vybíhá z domu
naproti mladým hokejistům, kteří přijeli
navštívit svého dobrého kamaráda a
spoluhráče na nedalekou chalupu, aby
tu aspoň pár dní trénovali i odpočívali.
Horáčkovou okamžitě napadne pozvat
svou vnučku, šikovně ji narafičit sportovcům do cesty – třeba se jí nějaký
všimne a holka udělá terno. Nevydrží
a pochlubí se svým nápadem ostatním
babkám.
Vstupné: 100 Kč

SHOW!
12. 3. v 19:30 hodin
(ČR, dokumentární, 68 min, přístupný,
režie: Bohdan Bláhovec)

Show! je mimořádně vydařeným
absolventským filmem, který vznikl
na pražské FAMU v tvůrčí dílně Martina Marečka. Bohdan Bláhovec, jeden
z nejvýraznějších talentů českého
dokumentu, jehož předcházející filmy
natočené během studií vyvolaly značný ohlas, déle než rok sledoval cestu
5Angels za slávou, na první stránky bulváru. Výsledkem je autentický, v mnohém překvapivý až šokující pohled do
života teenagerské kapely, která je de
facto promyšlenou strategií, realizací
byznys-plánu otce jednoho z andílků.
Vstupné: 90 Kč

KRÁSKA A ZVÍŘE
14. 3. v 19:30 a 16. 3. v 18:00 hodin
(Francie, fantasy/romance/thriller, 112
min, přístupný, dabing, režie: Christophe
Gans)

1810. Poté, co ztratil své štěstí na moři
je zdrcený obchodník nucen odejít
na venkov se svými šesti dětmi. Mezi

PHILOMENA
19. 3. v 19:30 hodin
(VB/USA/Francie, drama, 98 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Stephen Frears)

Philomena je emocionální příběh inspirovaný skutečnými událostmi.
Silný příběh ženy, pátrající po svém
synovi, jenž jí byl v mládí násilně odebrán jeptiškami v klášteře a nabídnut k
adopci.
V hlavních rolích uvidíte oscarovou
herečku Judi Dench a Stevena Coogana.
Vstupné: 110 Kč

FAIR PLAY
21. 3. v 19:30 a 23. 3. v 18:00 hodin
(ČR, drama, 100 min, přístupný od 12 let,
titulky, režie: Andrea Sedláčková)

se ocitla na kraji propasti, kam ji zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro
kompletní restart v podobě gigantické
potopy a pro obnovu člověčího druhu
si vybral právě Noema a jeho početnou
rodinu. A protože Noe ví, že zkáza přijde
s vodou, začne stavět archu, obří loď,
na níž by se on i jeho rodina zachránili.
Během stavby se musí potýkat nejen
s nedostatkem času, vlastními pochybami, obavami svých blízkých, ale i
s otevřenou nenávistí soukmenovců
v čele s krutým potomkem slavného
bratrovraha Kaina (Ray Winstone).
Kromě toho musí na plavbu přizvat
i zástupce všech živočišných druhů,
aby život na „nové“ Zemi mohl být úplný. Největší katastrofa v dějinách planety v tu chvíli může začít.
Vstupné: 150 Kč

PŘEŽIJÍ JEN MILENCI
2. 4. ve 20:00 hodin

26. 3. v 19:30 hodin
(VB/Německo, komedie, 100 min, do 12
let nevhodný, titulky, režie: Wes Anderson)

Pan Gustave (Ralph Fiennes) je legendou mezi hotelovými zaměstnanci.
V bezčasí mezi dvěma světovými
válkami, v bohem zapomenuté zemi,
kde toho nepříliš funguje, je luxusní
Grandhotel Budapešť oázou spolehlivosti, již zosobňuje právě tento šéf
hotelového personálu. Přání svých
hostů plní pan Gustave, ještě než jsou
vyřčena, a většinu z nich navíc zcela
nezištně miluje, a to i ve fyzickém slova
smyslu. Když mu jedna taková vděčná
zákaznice odkáže mimořádně vzácný obraz a vzápětí navěky zavře oči
(ne zcela dobrovolně), nejenže náhle
závratně zbohatne, ale navíc se stane
trnem v oku naštvaných pozůstalých,
terčem nájemného vraha a hračkou
v rukou místní policie. Ve všech těchto
nevděčných rolích mu pomáhá obstát
jeho osobní šarm a mladý pikolík Zero
Moustafa, z něhož chce vychovat svého nástupce.
Vstupné: 110 Kč

(Německo/USA/VB, horor/drama/romance, 123 min, přístupný od 15 let, titulky,
režie: Jim Jarmush)

Staletí žijící upír Adam (Tom Hiddleston)
je zklamán tím, jakou cestou se lidstvo
vydalo. Z deprese se ho pokusí vyléčit
jeho stará láska, upírka Eve (Tilda Swinton), se kterou se po dlouhé době opět
shledává. Jejich vztah však prochází
zkouškou s příchodem Eviny mladší
sestry (Mia Wasikowska).
Vstupné: 110 Kč

300: VZESTUP ŘÍŠE 3D
4. 4. ve 20:00 hodin
(USA, akční, 102 min, do 15 let nevhodný,
titulky, režie: Noam Murro)

Pokračování epické ságy podle nového
komiksového románu Franka Millera
Xerxes, vyprávěného úchvatným vizuálním stylem úspěšné série „300”, se
přesouvá na nové bojiště – na moře,
kde řecký generál Themistokles, usilující o sjednocení celého Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války.
Themistokles čelí masivní invazi perské
armády vedené božským Xerxesem
a Artemesií, pomstychtivou velitelkou
perského loďstva.

NOE

ZVONILKA A PIRÁTI

28. 3. v 19:30 hodin (3D)

5. 4. v 17:00 hodin (3D)
6. a 13. 4. v 15:00 hodin

(USA, dobrodružný/katastrofický, 135
min, do 12 let nevhodný, dabing, režie:
Darren Aronofsky)

Zneklidňující vidina smrtící záplavy pronásleduje Noema (Russell Crowe) ve
snách čím dál častěji. Tu i další podivná
znamení mu pomůže rozluštit moudrý
Metuzalém (Anthony Hopkins). Země

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.

