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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
jakkoliv jste si zvykli na barevné noviny, zvolili jsme tentokrát, stejně
jako všechna slušná periodika, převlek do černého.
Bohužel už slyším výtky, že se lacině připojujeme k národní hysterii,
a podobné pomluvy, vyplývající zčásti z nedostatku dobré vůle a dílem z
únavy, kterou každý smutek po delší době způsobí. Jsme měsíčník, promiňte zpoždění.
Snažně prosím všechny z Vás, pojďme nalézt dobřanskou stopu prvního
porevolučního prezidenta. Možná je nás tu víc, kdo na něj máme osobní
vzpomínky, napište nám je, prosím.
Dovolím si s prominutím začít, jako první výrazná havlovská stopa se mi
vybaví ta humorná. Po povodních roku 2002 cestoval tehdy již nemocný pan
prezident po Plzeňském a Jihočeském kraji, u nás se zastavil ve Švihově,
kde musel urazit poměrně dlouhou pěší cestu, která ho notně zmáhala. Když
už byl pár kroků od židle a odpočinku, překonala dav školáků i ochranku
majestátní postava muže s hůlkou a mlynářskou čepicí, z pod vousů zaznělo
hlubokým hlasem představování: „Dobrý den, pane prezidente, jsem Petr
Šefl, ředitel Základní umělecké školy J.S. Bacha v Dobřanech, pamatujete
si na mne? Viděli jsme se před lety na Hradě…“
Přál bych Vám vidět tváře Ladislava Špačka a paní Dagmar, kteří vždy,
jak jsem měl možnost vidět, dbali na pohodlí Václava Havla více než on
sám. I hromotluk s dráty v uchu a s pistolí boulící se pod sakem dával zkoprněle znát, že někdo právě překonal meze jeho fantazie a nacvičených
situací. A to ani nevěděl, že narušitel nosívá v hůlce dýku. Špaček si poradil, čímž svého šéfa navzdory hmatatelnému vyčerpání z dlouhé vycházky
pobavil.
Havlovo moderování debaty na švihovské radnici bylo navýsost kultivované a přitom civilní, o to více, že kontrastovalo s chováním jiného politika. Nejmenovaný bývalý náměstek hejtmana a ještě předtím místopředseda
parlamentu řečnil dlouze a nevěcně, ač byl z jiného kraje, odčerpával drahocenný čas vyměřený na debatu, i když slovo by více slušelo hostiteli.
Vyvolaný dojem podtrhl tím, že si při odchodu plnil kapsy banány a dalším
tropickým ovocem. A to v televizi působívával tak kultivovaně
Druhá vzpomínka se váže k vojenskému srazu na Bahnech, která byla
onoho roku obzvlášť blátivá. Dodnes nezapomenu na to, jak mne vrchní
velitel ozbrojených sil vzhledem ke své nemoci rozčiloval tím, že stál v
polobotkách v louži hluboké dobrých 8 centimetrů. Obdivoval techniku a
Špaček povolil pár dotazů, na které ochotně odpovídal. Všem, jen mně ne.
Tedy ne slovy.
Ale poměrně dlouze se mi podíval do očí a usmál se. Z těch pár vteřin
bylo cítit hodně; zejména to, že jde opravdu o veselého člověka s náramným rozhledem, který se ale dokáže ukáznit a plnit s maximální praktičností
povinnosti vyplývající z úřadu, který rád i nerad zároveň zastával.
Stejně tak bylo znát, že má pravdu Ondra Vaculík, který ve své vzpomínce vyzdvihl zejména Havlovu nebývalou schopnost skutečně naslouchat a vytěžit i z pošetilé promluvy něco zajímavého či povznášejícího. To
nám všem chybí, až to končívá stejně jako ve zmíněném článku kamaráda
Ondry:
„Vyvrcholením tohoto procesu postupující inverze demokracie (pozn.
neschopnosti skutečně naslouchat) je apriorní odmítání čehokoliv, co chcete někomu v dobré víře a upřímně vysvětlit, doufajíce v univerzální schopnost rozumu, a on to z důvodů nepochopitelných odmítá, jako by zaslepeně
sloužil nějakým vyšším pánům a plánům na ústředí jakýchsi politických či
nízce utilitárních čertů. Pak veškeré vaše úsilí o pravdu, která musí vítězit
(ale jak?), je marné, a kdyby člověk nad krajinou jen táhle a lítostivě bučel,
možná by mu bylo lépe a snad by i více vyjednal.“
Búúúúúúúúúúúúúú!
Právě proto čekám, že pro spoustu lidí je i tato vzpomínka více, než chtějí
slyšet. Slibuji za redakci, že si rádi vyslechneme (ač třeba čtením) Vaše
vzpomínky.
Martin Sobotka
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INFORMACE PRO OBČANY K PLATBĚ MÍSTNÍHO POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY A MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA
V ROCE 2012 NEBUDOU ROZESÍLÁNY SLOŽENKY K PLATBĚ
MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY A MÍSTNÍHO
POPLATKU ZE PSA.
POPLATEK BUDE MOŽNÉ UHRADIT PŘÍMO V POKLADNĚ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU NEBO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBOU PŘEVODEM NA ÚČTY MĚSTA DOBŘANY A TO:
ÚČET U KB ČÍSLO
ÚČET U ČS ČÍSLO

19-1223361/0100
19-725295379/0800

Sazba poplatku za komunální odpad pro poplatníka činí 400,- Kč pro
rok 2012 (OZV 7/2010).
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2012.
Sazba poplatku ze psa chovaného v rodinném domě činí 200,- Kč, ze
psa chovaného v ostatních obytných domech 800,- Kč.
U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek:
ze psa chovaného v rodinném domě 100,- Kč
ze psa chovaného v ostatních obytných domech 200,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50% (OZV
č. 6/2010) - poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. 2012.
PRO IDENTIFIKACI PLATBY JE VŽDY NUTNÉ UVÉST:
1) PRO OBČANY PŘI PLATBĚ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD:

variabilní symbol - 13371
specifický symbol - rodné číslo poplatníka
2) PRO REKREAČNÍ OBJEKT PŘI PLATBĚ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD:

variabilní symbol - 13372
specifický symbol - rodné číslo poplatníka
3) PRO PLATBU MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA:

	variabilní symbol - 1341
specifický symbol - rodné číslo poplatníka (držitele psa)

INFORMACE PRO OBČANY
V souvislosti s realizovanou sociální reformou od ledna 2012 informujeme občany, že dochází ke změně v rozhodování o sociálních dávkách
– příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi a sociální dávky pro
zdravotně postižené občany.
Dnem 1.1.2012 vstoupí v účinnost novela zákona o sociálních službách,
o pomoci v hmotné nouzi. Dále vstoupí v účinnost nový zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Zásadní změna spočívá
v tom, že od 1.1.2012 si občan s trvalým pobytem v Dobřanech, Šlovicích a Vodním Újezdě bude o výše uvedené dávky žádat na Úřadu
práce ČR, krajské pobočce Plzeň, Kaplířova 7 nebo na kontaktním
pracovišti Úřadu práce Stod, Sokolská 566, přízemí. Pouze v případě dávek pomoci v hmotné nouzi si občan může formuláře žádostí
vyzvednout a vyplněné žádosti podat na kontaktním místě Úřadu práce
Dobřany v budově MěÚ Dobřany v běžných úředních hodinách.

JAK TO VIDÍ OPOZICE / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PŘÍPAD PARCEL V PRŮBĚHU ČASU

V listopadovém čísle Dobřanských listů jsme v článku Případ parcel
v průběhu času uvedli časovou osu událostí, které vyústily k darování
stavebních pozemků zaměstnancům městského úřadu. Z našeho pohledu
problematické darovací smlouvy schválilo městské zastupitelstvo a jednotliví aktéři se k celé kauze vyjádřili na stránkách těchto listů, naposledy pan David Šmůla v prosincovém čísle. Pan Šmůla nás upozornil, že

jsme na časové ose chybně uvedli datum, kdy bylo zahájeno projednávání
předmětného územního plánu. Jako správné datum uvádí 23. 4. 2003, kdy
zastupitelstvo rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Toto datum
jsme na časové ose opravili. Přesto si však myslíme, že se tím na podstatě
celého problému nic nemění.
Otevřené Město Dobřany

BUDE SE NĚCO DÍT?

O problematickém povrchu mezi garážemi v Plzeňské ulici toho bylo
řečeno již dost. Tímto příspěvkem bych rád podtrhl závažnost problému
a hlavně bych se rád ujistil, že na něj nebylo zapomenuto. V první řadě
bych rád upozornil na to, že i po krátkém dešti před některými garážemi
zůstává i několik dní kaluž. Některé výmoly jsou tak veliké, že jen velice atleticky založený jedinec by je dokázal přeskočit. A k tomu všemu
nám začíná zima. To zas někteří z nás neotevřou ani vrata. Samozřejmě
chápu, že investice na odvodnění a úpravu povrchu budou vysoké, ale
na druhou stranu problém to není nový, ale troufám si říci víceletý. Proto
se ptám. Bude se něco dít??
Jan Podzimek
Děkuji.				

VZPOMÍNÁME

12. ledna 2012 by oslavila
100. narozeniny
paní Anna Vokáčová
z Dobřan
22. ledna 2012 uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustila.
Za vzpomínku děkuje
snacha Květa Vokáčová s rodinou.

6. 1. 2012 tomu bude rok, co jsme se v Českých Budějovicích
rozloučili
s panem VÁCLAVEM

KLESNILEM (62 let).

Patnáct let žil v Českých Budějovicích, ale vždy se rád vracel do
Dobřan, kde byl stále doma a kde jsou v rodinném hrobu uloženy jeho
Obsah a jazykovou korekturu opoziční stránky zajišťuje:
Otevřené město Dobřany, o.s. www.otevrene.dobrany.eu
Případné dotazy nám můžete posílat na e-mail: otevrene@dobrany.eu

pozůstatky. Měl zde rodinu, rok se zde staral o svoji maminku, dobře
mu bylo s kamarády. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomene Slávka s celou rodinou.

3

ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA MARKEM SÝKOROU
rysech znát či o nich vědět, je evidentní stále větší svázanost předpisy při realizaci naprosto banálních věcí, či dokonce zjištění, že si tyto svazující předpisy odporují! Bohužel smutnou skutečností, kterou Vám potvrdí jakýkoli
starosta v naší republice, je snaha státu prostřednictvím právních předpisů
obcím a městům dávat větší povinnosti, a to s co nejmenší finanční podporou
pro jejich plnění, snaha ubírat jim kompetence a v poslední době i postupná
plíživá snaha o centralizaci veřejné správy. To je bohužel smutný fakt a skutečnost, která ve svém důsledku není dobrou zprávou pro nás, občany.
Miroslav Bukovjan:
Pane starosto. Dobřany mají celkem velký potenciál pro svůj rozvoj.
Blízkost Plzně a velmi obstojné dopravní spojení. Pomineme-li rozšiřování zón pro bydlení a podnikání, kde vidíte rezervy týkající se zkvalitňování
služeb, rozvoje cestovního ruchu a kulturního vyžití v našem městě?

Petr Šístek:
Biotop Kotynka má svoji webkameru. Neuvažuje se o zřízení ještě jedné
kamery na Náměstí T.G.M.? Konají se tam různé akce. Kdo by se nemohl
zúčastnit, měl by alespoň představu o dění v centru města.
To rozhodně není špatný nápad a dobrý námět. Pokud to bude jen trošku
technicky možné a finančně dostupné, tak to můžeme udělat a doplnit tím
již skvěle fungující monitorovací kamerový systém na náměstí. Děkuji za
tuto podnětnou otázku.
Michal Šašek:
Ač ne příliš velký propagátor supermarketu v Dobřanech si dovoluji
vznést otázku, kterou slýchávám často mezi spoluobčany. Kdy se konečně
dočkáme supermarketu za nádražím?
Město je s investorem tohoto budoucího zařízení již dva roky dohodnuto,
tedy na realizaci investic souvisejících s výstavbou supermarketu a velkokapacitního skladu včetně postupů realizace. Problémem jsou však pozemky pod krajskou komunikací, na kterých závisí dopravní napojení celého areálu. Tyto pozemky bohužel Plzeňský kraj nevlastní a jejich vlastník
nesouhlasem se stavbou dopravního řešení tak blokuje celou stavbu. Je to
tedy záležitost Plzeňského kraje a jeho dohody s vlastníkem pozemků pod
komunikací a následně s investorem zařízení. Město Dobřany v tom nehraje
žádnou roli, pouze všemi silami tlačí na to, aby k této dohodě došlo. Navíc
mohu prozradit, že zájem o Dobřany mají i jiní investoři stejných zařízení
a my s nimi budeme jednat.
Martin Sobotka:
Jezdíš teď často po republice a hlavně po Praze vyjednávat, aby nás stát
neošidil o podíl z příjmů za skládku. Jaký pocit máš ze všech těch úředníků, politiků a vůbec veškerého ústředního blahorodí?
Pohybuji se ve sféře veřejné sféry od úrovně obcí až po ústřední orgány už
skoro dvanáct let a jednoznačně musím říci, že vše záleží na lidech. Na jejich
přístupu, ať už je to přístup k práci, kterou vykonávají, ke svěřeným úkolům,
kompetencím či odpovědnosti. Do jaké míry si uvědomují základní skutečnost, že jejich hlavní náplň je práce pro veřejnost. A toto platí bez ohledu na
to, zda se jedná o politika či úředníka na jakékoli úrovni a jakéhokoli postavení. Je smutnou pravdou, že někdy narazíte na opravdu tvrdý oříšek. Snažím
se dodržovat zásadu vždy slušného chování a jednání, a pokud to podmínky
a zejména čas dovolí, i dostatečné pracovní přípravy. Takže opravdu asi jako
všude, i ve veřejné správě záleží na lidech a jejich vztahu k práci, kterou
vykonávají. Co se ale výrazně za tu dobu změnilo a bohužel stále mění, jsou
obecně právní předpisy - nejrůznější zákony, normy či nejrůznější předpisy
a nařízení. Kromě častých změn, které musíte sledovat a alespoň v globálních
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Rezervy vždy jsou a vždy budou. To je holá skutečnost. Je nutné si uvědomit, že výrazným indikátorem určujícím kvalitu jakýchkoli služeb, ať už
jsou privátní či veřejné (kromě samotných finančních prostředků), je poloha
města, a to vůči krajské metropoli. Blízkost Plzně a skvělé dopravní napojení je na jednu stranu výborná věc, na druhou stranu je to faktor limitující.
Tím, že je Plzeň blízko, má občan našeho města blízko i služby, které Plzeň
nabízí, a minimálně v jejich nabídce a spektru v nich nikdy Plzni jako město
konkurovat nemůžeme. Toto je asi největší rezerva či spíše příčina. Ta druhá jsou finanční možnosti, které jsou vždy omezené. Primární je zajištění
chodu města, nezbytné investice do oprav, rekonstrukcí či výstavby infrastruktury pro samotné fungování města a teprve potom zbývá na věci typu
podpora cestovního ruchu, kultury či sportu. Ať už je provozní či investiční.
Mám ale radost, že finanční prostředky do těchto oblastí jsou postupně rozpočet od rozpočtu města vyšší a vyšší. Myslím si, že v porovnání s jinými
stejně velkými městy se nemáme v těchto oblastech za co stydět. Vždy je
to ale i v těchto oblastech o prioritách a zaměření. A pak také o tom, aby na
nabídku byla poptávka, a to při konkurenci velmi blízké Plzně .....
Magda Vozárová:
Pane starosto, v uplynulém roce jsme se dočkali koupaliště. Chtěla bych
se zeptat, zda bude možné využívat vodní plochu také v zimních měsících
jako kluziště pro děti?
Bohužel to možné není. A to z čistě technických důvodů. Voda z prostoru
samotného koupacího biotopu musela být z technických důvodů upuštěna
(v návaznosti na celý systém čištění vody, který byl tzv. “zazimován“) a tím
se odhalila fólie, která vyplňuje celý prostor pro koupání. Tato fólie nesmí
být protržena, protože je opravdu velmi drahá, a tím, že by se v prostoru
koupaliště bruslilo, je riziko protržení folie více než pravděpodobné. Zakrytí fólie na odhalených bocích není technicky možné. Tato skutečnost vyplynula až z provozu, původní zadání projektantům bylo, aby bruslení bylo
možné. Ovšem ne všechny plány vyjdou, jak jsme si představovali. I mě
tato skutečnost mrzí, ale myslím si, že je lepší oželet několik dní pro bruslení než celou sezónu pro koupání. Přesto koupaliště nakrátko ožilo i teď
v zimě, a to díky oficiálním akcím otužilců za nemalé účasti veřejnosti, což
vedlo dokonce k zárodku založení zatím malé party nových „dobřanských“
otužilců a možná otužileckého oddílu.
Josef Štengl:
Poslední dobou vzrůstá zájem občanů o palivové dříví.
Město Dobřany vlastní několik set hektarů lesa. V těchto lesích si občané
mohou po dohodě s Městskými lesy vyrobit palivové dříví.
a)	Máte přehled o tom, kolik se takového dřeva vytěží, prodá a za kolik
peněz?
b)	Jakým způsobem má město zajištěnou kontrolu ve skutečnosti vytěženého dřeva?

ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA MARKEM SÝKOROU
Na tuto otázku jsem si musel pomoci konzultací s ředitelem Městských lesů
Dobřany, příspěvkové organizace města Dobřany, panem Milošem Damkem,
a to přesnými čísly. Za rok 2011 (v době mých odpovědí ještě nebyl u konce) se vytěžilo za účelem výroby palivového dříví v rámci tzv.samovýroby
celkem 323 m3, toto dříví se prodává v prostorových metrech a v těch to činí
celkem 503 metrů. Celkem bylo utrženo za prodej tímto způsobem necelých
41 tisíc Kč (ceny jsou bez DPH), což je cca 81,- Kč za jeden prostorový metr.
S každým „samovýrobcem“ je uzavřen smluvní vztah a je mu přesně vymezeno místo, kde může samovýrobu provádět. Zpětnou kontrolu provádí pan
ředitel sám, stromy pro účel pokácení na palivové dříví jsou označeny. Největší zájem o tuto činnost je vždy v měsících září a říjen, tedy před zimou.
Jakub Urbanec
Protože příjmy ze skládek pro obce jednou skončí, zvažujete, zda prostředky, které jsou získávány ze skládky na „Vysoké“ - alespoň jejich část
- alokovat a vytvářet z nich rezervu pro budoucnost? (na rok 2012 je
plánován příjem cca 40 mil. Kč)
Na tuto otázku odpovídám už poněkolikáté. Zatím není legislativně ukotveno,
že tyto příjmy skončí, i když snahy o to tu evidentně jsou. A v poslední době
bojuji velmi intenzivně na polích nejvyšších, aby tomu tak nebylo, či pokud
by to nastalo, aby byly tyto příjmy zachovány alespoň v nějaké míře. Další
skutečností je, že i když je nastartován proces podpory jiných způsobů nakládání s odpady či jejich využívání než skládkování, tak skládky odpadů rušeny
nebudou, skládkovat se bude pořád, byť v menší míře. A to i na skládce Vysoká, jejíž projektovaná kapacita vystačí ještě na dost dlouhou dobu. Upozorňuji, že příjmy ze skládky, konkrétně tzv.kompenzační poplatek pro obec, na
jejímž katastru se nachází řízená skládka odpadů, sloužící ke zmírnění dopadů
tohoto zařízení na odstraňování odpadů vůči životnímu prostředí, byl vždy
investován, tedy promítnut do investičních akcí města. Nikdy nebyl využit na
mandatorní, tedy provozní výdaje města. Tyto investice jsou ve městě viditelné. A ukládání peněz na účty či prostřednictvím jiných depozitních institutů
je obzvlášť v současné ekonomicky a zejména finančně nejisté době na jednu
stranu rizikové a na druhou stranu i neefektivní. Nevím, co si mám představit
pod pojmem rezerva pro budoucnost. Pokud to jsou peníze na účtu, které mi
ztrácí každým dnem reálnou hodnotu s tím, že je někdy použiji, tak se ptám,
kdy bude ta vhodná doba pro jejich použití, kdo určí, kdy a na co se mohou
využít, kdy je ten správný moment a zda jsem jako správce těchto veřejných
prostředků nešel do rizika, že mi např. dnes z dvaceti milionů za několik let
reálně zbude polovina a já jsem tedy tyto prostředky špatným rozhodnutím naprosto znehodnotil. Tuto skutečnost Vám s velkou pravděpodobností
neřekne na více jak rok dopředu žádný ekonomom. Proto raději prostředky
investuji, např. do zateplení veřejné budovy, protože mi generuje snížení
provozních výdajů za vytápění této budovy, či na opravu nebo vybudování
komunikace pro rozvoj bydlení či podnikání, protože mi přibudou obyvatelé
města (a město bude mít větší příjem ze sdílených daní) či více lidí bude mít
práci. Tím ale neříkám, že jsem proti rezervám. Ale i ty musí být rozumné. Letošní rozpočet s ohledem na nedobré ekonomické prognózy je velmi
střídmě nastaven a rezervy v něm jsou. Skutečnost, že pro něj hlasovalo celé
zastupitelstvo včetně opozičních zastupitelů, je více než vypovídající.
Pavla Adamcová:
Jak se z čistě osobního pohledu naplňují po více než roce starostování
Vaše představy - co považujete zatím za největší dosažený úspěch a co Vás
naopak nejvíce zklamalo či nepříjemně překvapilo?
Obecně musím říci, že mé představy o tomto postu byly naprosto realistické i s ohledem na skutečnost, že jsem jediným naplno uvolněným členem
samosprávy města, tedy který má plnohodnotný úvazek. Je to práce opravdu
náročná a k dispozici jste či musíte být v podstatě pořád, tedy nonstop. Na
první část otázky Vám neodpovím (omlouvám se za to), myslím, že rok je ješ-

tě krátký čas na to sdělovat nějaký velký úspěch, úspěchy jsou spíše dílčí, ale
domluvme se, že za rok (pokud samozřejmě ve funkci starosty budu), Vám
na tuto otázku rozhodně a jednoznačně odpovím. A co mě nejvíce zklamalo?
Asi možná chování a přístup některých lidí. Např. v tom, že si stále a dokola
myslí, že město je nějaká dobročinná organizace, která jim bude poskytovat
zdarma a nárokově úlevy na všechno, či dokonce zdarma nejrůznější druhy
statků. A taky neustálé pomluvy, fámy a zaručené informace. Ale ty vždy
byly, jsou a budou, to je bohužel realita. Musím se přiznat, že kolikrát se směji
tomu, když se dozvím z agentury JPP („Jedna paní povídala“), co jsme všechno na městě udělali či neudělali, nebo co jsem udělal či neudělal já sám.
Olga Kapitánová:
Jakému literárnímu žánru dáváte přednost, kdo je Vaším nejoblíbenějším
autorem a co teď právě čtete? Děkuji za odpověď.
Mým oblíbeným literárním žánrem je literatura faktu a konkrétně druhá
světová válka. Nejoblíbenějšího autora vyloženě nemám. Ale odpočinu si
i u opravdu lehkých žánrů. A právě takový žánr právě čtu, opravdu jako
totální relaxaci a uvolnění před spaním. Je to kniha o tzv. Mumíncích,
tedy spíše pohádkových postavách, kniha příběhů švédsky píšící finské spisovatelky Tove Janssonové. Žijí jako starostlivá a dobrodružná rodina trolů,
skřítků nebo zvířátek ve svém domě ve fiktivním muminím údolí, které
s nimi obývají i vedlejší postavy, převážně jejich přátelé. Jsou bílí a chlupatí a mají velké čenichy. Je to lehké a příjemné čtení samozřejmě vždy se
šťastným koncem a morálním poučením. Doporučuji pro dospělé jako relax
a pro děti jako opravdu krásné čtení. A já děkuji za tuto otázku.
Jaroslava Umnerová
1. V roce 2011 bylo dokončeno několik velkých investičních akcí (koupaliště, sběrný dvůr, budova ZUŠ a knihovny, spolkový dům ve Šlovicích...), které jsou na první pohled patrné. Je něco, co Ti udělalo stejně
velkou radost, ale není to tolik „vidět“?
2. Na co se těšíš v roce 2012?
1. Toho, co není na první pohled vidět a dělá mi radost, je asi více, ale zmíním třeba bezvadně a stále více hojně navštěvovanou občanskou poradnu,
která funguje každý čtvrtek a od ledna letošního roku i středu dopoledne
v prostorách Městského kulturního střediska na náměstí. Jejím posláním je
zdarma poradit a reálně k pomoci nasměrovat občany našeho města, kteří
se dostali do svízelných situací typu rodinných vztahů, finančních či majetkových problémů nebo jiných osobních problémů. Stál jsem u jejího zrodu
před pěti lety, město její provoz finančně zajišťuje a zájem o její služby
stoupá. Jsme kromě Plzně jediné město či obec v kraji, které toto zařízení pro občany má. Toto je na první pohled neviditelná, ale velmi důležitá
pomoc občanům, kterou jim zprostředkovává a zajišťuje město. A také mě
potěšily reakce na naše koupaliště. Z 99% procent byly pozitivní, a to i ze
strany samotných Dobřaňáků, to mě těší. Stejně jako to, že si provoz koupaliště na sebe vydělá. Pro letošní sezonu ho ještě vylepšíme, uvidíte sami.
2. Vždy se těším na setkání s příjemnými lidmi. S lidmi, kteří mají zájem
o město, jsou na něj hrdí, jsou pro město či pro veřejnost nebo své okolí
ochotni ve svém volném čase něco udělat bez nároku na jakoukoli formu
odměny. Takové lidi mám rád, rád se s nimi setkávám, a ať už z pozice
starosty města či bez ní, je budu uznávat a v rámci možností podporovat.
Těch si opravdu vážím.
A pak se také těším, že snad budu mít v letošním roce delší než jednodenní
dovolenou a trošku si odpočinu.
Na závěr mi dovolte popřát osobně všem obyvatelům našeho města i obcí
Šlovice a Vodní Újezd jen úspěšný rok 2012. Plný zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů a třeba i trošku větší hrdosti na naše město.
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KULTURA
KNIHY PRO DĚTI

SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

BAUER Michael: Neříkejte mi Izmael
Děcka pozor, tuto knihu nečtěte pod lavicí! Zaručeně se
budete smát a učitel vás vykáže ze třídy.
Kdo jsem? Jsem Izmael Leseura a je mi čtrnáct. A nedá
se to léčit. Fakt, ani trochu. Trpím syndromem Izmaela
Leseura, který dokáže změnit jinak normálního člověka
v hromádku neštěstí.

PRCHALOVÁ Eva: Hromnice aneb Příběh tajemné
stopařky
Kniha dostala 1. místo v literární soutěži o nejlepší
původní prózu.
Hlavní hrdinka se jmenuje Hromnice, protože se na
Hromnice narodila. Žije s tátou a mamkou a vymýšlí si
příběhy. Jednou se rozhodne změnit sen ve skutečnost
a začne stopovat neznámého muže.
AUSFELDEROVÁ Trude: Prostě kluci
Proč jsou kluci většinou tak neromantičtí? Podle čeho
holky poznají, že je kluk zamilovaný? Tato kniha se
zabývá všemi otázkami a předsudky, které holky mají
nebo se o klucích tradují. Prostě kniha, kterou každá holka musí číst!

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
GROTENHERMEN Franjo: Konopí jako lék
Základní práce experta na konopí MUDr. Franjo Grotenhermena poskytuje obsáhlý a srozumitelný výklad
možností ošetření konopím a jeho účinnou látkou
dronabinolem. V této knize jsou podrobně vysvětleny
a objasněny oblasti použití, vedlejší účinky, dávkování
a možné vzájemné účinky s dalšími užívanými léky.
Kniha navíc obsahuje cenná doporučení z dlouholeté
praxe autora.
PROCHÁZKOVÁ Marta: Čtyři životy
Laskavá, ale i upřímně napsaná kniha o putování, milostných, rodinných i pracovních radostech moderní samostatné ženy, která prožila čtyři životy, aby nalezla lásku,
štěstí a především - svobodu a nezávislost.

ČEKANOVÁ Markéta: Hříšníci, lumpové a darebáci
Arabesky ze života Dobřan
Témata bulvární a kriminální lákají lidstvo odnepaměti. Snad se podvědomě chceme děsit, snad chceme
uchlácholit vlastní svědomí, že přece jen nejsme ještě
tak špatní, protože vrazi a podvodníci jsou mnohem
a mnohem horší. Prý za komunistů...za první republiky...císaře pána...a vůbec dřív bylo lépe. Tato knížka
vás přesvědčí, že lidé se nemění. Mění se jen kostýmy,
rekvizity a trestní sazby.
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TŘI KRÁLOVÉ

Svátkem Tří králů končí vánoční období. Podle legendy přišli od východu, pravděpodobně z Babylónu, aby se poklonili narozenému Ježíškovi. Dodnes nám tuto událost připomínají jejich figurky v betlémech,
obchůzky malých koledníků a texty některých vánočních koled.
1. Tři králové byli ve skutečnosti:
a) opravdu 3
b) ne, byli 4, stejně jako Tři mušketýři
c) přesný počet není znám
2. Skuteční tři králové nebyli králové, ale pravděpodobně:
a) astrologové
b) astronomové
c) mudrcové (= filozofové)
3. Tři králové se jmenují:
a) Pankrác, Servác, Bonifác
b) Kašpar, Melichar a Baltazar
c) Balabán, Novák, Dvořák
4. Ten vzadu měl podle legendy (koled) pleť:
a) žlutou
b) hnědou
c) černou
5. Tři králové nesli 3 dary:
a) zlato, myrhu, kadidlo
b) zlato, stříbro, drahé kameny
c) zlato, akcie a obligace
6. Kam mířili?
a) do Jeruzaléma
b) do Nazaretu
c) do Betléma
7. Protože cestovali přes poušť, použili jako dopravní prostředek:
a) koně
b) velbloudy
c) SUV (esúvéčko)
8. Komu se šli poklonit?
a) právě narozenému Ježíškovi
b) ukrutnému králi Herodesovi
c) římskému místodržícímu Pilátovi
9. Cestu jim ukazovala:
a) kometa
b) vlasatice
c) konjunkce (přiblížení) planet Saturn a Jupiter
10. Při návštěvě domu píší koledníci svoji značku K+M+B na:
a) zárubeň dveří
b) práh dveří
c) obyvatelům domu na čelo
11. Tři králové chodí na koledu:
a) 6. prosince
b) 6. ledna
c) 6. února

KULTURA
ADVENTNÍ ČAS V DOBŘANECH

4. prosince se konal adventní koncert, na kterém vystoupilo jazzové duo
hudebníků Yardy Vacíka a Ládi Bendy. V programu zazněly vánoční, klasické i moderní skladby s nádechem jazzu.

V roce 2011 se podařilo v rámci Mikulášského jarmarku vybrat pro Nadační fond Klíček krásnou částku 25 384,- Kč.
Poděkování patří všem, kteří se zapojili. Jsou to již tradičně: Základní škola
Dobřany, obě mateřské školy, Základní umělecká škola J.S.Bacha a Pionýrská skupina Delfíni Dobřany. Díky patří i dalším, kteří jarmark podpořili
svou účastí a postarali se o rozšíření sortimentu a dobré občerstvení.
A na závěr bych poděkovala všem návštěvníkům, kteří zakoupili výrobky
dětí a v rámci hesla „děti pomáhají dětem“ přispěli svým podílem k úspěchu této předvánoční akce.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

Tradiční adventní podvečery byly zahájeny slavnostním rozsvícením vánočního stromu a zpíváním koled na dobřanském náměstí.

3. adventní neděle patřila lidové muzice Vozembach - v kostele sv. Mikuláše
předvedli pásmo českých a moravských koled.

V rámci 4. adventního podvečera vystoupily v kostele sv. Mikuláše dětské
pěvecké sbory Hvězdičky a Quodlibet při ZŠ Dobřany, seniorský sbor Dobřanské bábinky a učitelský sbor P.U.D.U.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ADVENT A VÁNOCE S HUDBOU...

8. 12. 2011 proběhla vernisáž knihy Hříšníci, lumpové a darebáci autorky
M. Čekanové. Na snímku hudebně - výtvarné podání jednoho z příběhů.

Velké plzeňské náměstí a vánoční písně v podání dobřanské keltské skupiny
De Domhanaigh.

Tradičně navštěvujeme i kostelík v Psychiatrické léčebně Dobřany.

Zahráli a zazpívali jsme v kapli ve Vstiši.

Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše - akordeonový soubor.

Vánoční koncert v sále ZUŠ - koledy v podání dětí z hudební nauky.

24. ledna 2012 - 17:00 - sál ZUŠ
29. ledna 2012 - 14:00 - sál ZUŠ

KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY

6. února 2012 - 17:00 - ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
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Žákovský koncert
Školní kolo
ve hře na dechové dřevěné nástroje - zobcová a příčná flétna, klarinet a v sólovém, komorním zpěvu
Okresní kolo
ve hře na dechové dřevěné a žesťové nástroje

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
REJ MIKULÁŠŮ, ČERTŮ A ANDĚLŮ
V DOBŘANECH

Přes 70 dětí v maskách čertů, andělů či Mikulášů i bez nich se spolu s rodiči zúčastnilo v neděli 4. prosince 2011 maškarního karnevalu „Rej Mikulášů, čertů a andělů“ v kulturním domě na Psychiatrické léčebně v Dobřanech.
K tanci a poslechu hrálo jako vždy Duo Charvis. Tančilo se na parketu i na
pódiu, což se dětem moc líbilo. Každé z přítomných dětí dostalo připravený
balíček, v němž našlo něco sladkého, ale i některý z výrobků členů oddílu Delfíni, kteří se podíleli na přípravě celé akce. Ani odvážné děti, které
recitovaly nebo zpívaly ostatním, nepřišly o sladkou odměnu, a tak všichni,
včetně členů pořádající pionýrské skupiny odcházeli spokojeni. Jménem
pořadatelů i přítomných dětí patří naše poděkování radnici, která se v rámci
Grantu města Dobřany na akci podílela finančně, MěKS děkujeme za propagaci a pracovníkům KD za zajištění zázemí – bufetu a šatny.
Libuše Nejedlá

V letošním roce jsme opět zdobili stromeček. Sešlo se nás opravdu hodně
a všichni měli radost ze svých ozdob a perníčků.
Základní škola Dobřany, okres Plzeň-jih

OZNÁMENÍ

o konání voleb do školské rady při Základní škole Dobřany
na funkční období 2012 – 15
(Výtah z oznámení – část pro rodiče)
V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a dle Volebního řádu pro volbu členů školské rady, vydaném
zřizovatelem ZŠ Dobřany Městem Dobřany a schváleném Radou Města Dobřany dne 21.6.2005, č. usn. 2891, vyhlašuji volby členů školské
rady v těchto termínech:
25. 4. 2012 od 15.00 do 17.00 hodin v budově 1. stupně ZŠ Dobřany
– volba členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých
žáků 1. stupně ZŠ Dobřany (oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci
nezletilých žáků 1. stupně)
26. 4. 2012 od 15.00 do 17.00 hodin v budově 2. stupně ZŠ Dobřany
– volba členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých
žáků 2. stupně ZŠ Dobřany (oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci
nezletilých žáků 2. stupně)
10. 5. 2012 od 15.00 do 17.00 hodin v budově 2. stupně ZŠ Dobřany
– opakovaná volba členů školské rady z řad zákonných zástupců
nezletilých žáků ZŠ Dobřany – bude se konat jen v případě neplatnosti
první volby z důvodu nízkého počtu oprávněných voličů (oprávněnými
voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků školy); o konání této volby
budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím zápisu v žákovské
knížce svého dítěte
Návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců nezletilých žáků
a souhlas kandidátů s účastí ve volbách (formulář ve formě přihlášky je
k dispozici v kanceláři školy) přijímá ředitel školy do 10. 2. 2012.
Způsob volby: tajné hlasování, pokud oprávnění voliči v počtu vyšším
než jejich třetina nepožádají do 29. 2. 2012 (rodiče) písemnou formou
ředitele školy o veřejné hlasování.
V Dobřanech dne 13. 12. 2011
			

Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
12. ROČNÍK VELKÉ CENY JOSEFA ŠNEBERGERA
V DEGUSTACI BRAMBOROVÉHO SALÁTU

Již tradičně 24. 12. proběhla soutěž o nejlepší bramborový salát v pivnici
Hájek - Hájková v Dobřanech. Letos bylo přihlášeno 36 vzorků, hodnotilo je celkem 41 degustátorů a byl to do poslední chvíle velice tuhý boj.
Nerozhodovala jen chuť salátu, ale i jeho vzhled a v neposlední řadě ingredience, ze kterých byl vyroben. A bylo to až neuvěřitelné, co do salátu kdo
dal. Nakonec po sečtení všech hlasů dospěla porota k výsledku, který se za
celou historii ještě nevyskytl. Na 1. místě se shodným počtem 9 hlasů se
umístili tři soutěžící: pan Karel Kripner ml., Petr Kučera a paní Václava
Hájková. Na druhém místě pak pan Karel Kripner st.a Václav Štych. Třetí místo obsadil vzorek pana Josefa Bultase.Všem výhercům předal ceny
Michal Šneberger, syn zakladatele soutěže Josefa Šnebergera.
Jako organizátor této vánoční akce děkuji všem, kteří své výrobky přinesli, a těším se na příští ročník.
Josef Hájek

Termíny výdeje povolenek:
st 18. 1., so 28. 1.			
so 11. 2., so 25. 2., st 29. 2.		
Ceny povolenek na r. 2012:
		
roční
Územní MP
1000 Kč
P
1000 Kč
CS
MP
1950 Kč
P
2050 Kč

středy
soboty

17:00 – 19:30
9:00 – 11:30

mládež a ZTP
500 Kč
500 Kč
1300 Kč
1350 Kč

děti do 15 let
250 Kč
250 Kč
650 Kč
700 Kč

Povolenku je možno zaplatit a vyzvednout si i po výše uvedených termínech během roku po domluvě s hospodářem. Nutno je ale zaplatit do konce
února členský příspěvek (známku).
Další plánované akce:
Rybářský bál se uskuteční v pátek 17. února.
Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 31. března od 14:00
hodin v KD PL.
Vladislav Šefl

SPOLEK PŘÁTEL KYSANÉHO ZELÍ

V sobotu 10. prosince proběhl již XXVIII. ročník degustace kysaného
zelí v kulturním domě PL v Dobřanech. Zábava se podle vyjádření většiny
přítomných vydařila, i když se sešlo méně lidí k tanci. Naopak do soutěže
bylo přijato rekordních 36 degustačních vzorků zelí, a to nejen od
místních občanů, ale také nám přišly
vzorky z Prahy, Brna a Olomouce.
Vzorek přišel i od loňského vítěze
celostátní soutěže v Brně, kde i my
soutěžíme. Vedeme si docela dobře,
ze 170 vzorků jsme se umístili na
62. a 67. místě. Musíme poděkovat všem sponzorům, bez kterých dnes nejde nic pořádat.
Do nového roku Vám přejí zelináři dobrou chuť, pevné zdraví, štěstí
a mnoho úspěchů.
Výsledky v degustaci zelí:
1. Felc - Rybín
2. Flaks Václav ml.
3. Bláha Milan st.
4. Čech Vladimír
5. Londa František

RYBÁŘI

Čas běží jako voda a máme tu opět začátek dalšího roku. Pro rybáře to
znamená vypsat sumář na úlovkovém lístku a odevzdat nejdéle do 15. ledna. Někteří tak již učinili koncem roku. Letmým nahlédnutím jsem zjistil,
že někteří, a to i dlouholetí členové, neumí sumář správně vypsat. Proto jsou
v našich vývěskách k nahlédnutí vzory vyplnění sumářů. Jinak doporučuji
zajít osobně do rybárny a nechat si je před odevzdáním překontrolovat, případně Vám s vyplněním pomůžeme.
Než si půjdete pro novou povolenku na r. 2012, zkontrolujte si platnost
rybářského lístku a případně si na MÚ zajistěte jeho prodloužení. Kdo by
chtěl s rybařením letos začít, měl by si do konce ledna v rybárně vyzvednout
a nejlépe hned vyplnit a odevzdat přihlášku za člena ČRS.
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Výsledky v soutěži „ŠLAPAČKA“:
1. Peterková Vendula
2. Mišterová Eva
3. Ždánská Lucie
4. Rambousková Jarka
5. Píšová Andrea

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
CO NOVÉHO NA MARTIŇÁKU?

17. listopadu jsme se zase sešli na Martiňáku na další pracovní dopoledne. Oproti původnímu záměru věnovat se prostoru bývalé „škváry“ jsme
nakonec vzhledem k poskytnuté technice štěpkovali hromady větví a dále
prosvětlovali místo bývalého „korza“ u „Kostkovky“. Sešlo se nás celkem
patnáct, dětí i dospělých, a práce nám šla hezky od ruky i díky novému
štěpovači Technických služeb.
Na „škváru“ nakonec ale stejně došlo o dva týdny později. Sponzorsky
pomohl pan Bouček a firma Trigo. I zde tedy došlo s využitím těžké techniky k posekání zhruba dvou třetin hustě zarostlé plochy, a tak bylo znovu
obnoveno pamětníkům dobře známé „sáňkoviště“. Teď už může sníh přijít!
Děkujeme všem pomocníkům.
Za iniciativní skupinu Pavel Krákora a Jaroslav Šedivý

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK
Pranostika: Nový rok zelený, Velikonoce bílé
V minulém roce jsme se v Zahrádkářském sloupku zabývali mnoha
zajímavostmi z oblasti zahrádkaření. V tomto roce se na přání některých
čtenářů vrátíme opět více k agro-technickým termínům, které nazýváme
kalendárium. I když není možno ve sloupku popsat všechny potřebné činnosti daného období, věříme, že vám naše kalendárium z větší části úkoly
připomene.
V lednu je práce omezena chladným počasím. Přesto pracovitý zahrádkář
nezahálí.
•	Ze stále zelených dřevin setřásáme těžký sníh a přihrnujeme ho pod
keře a stromy. Z pěšin a cest jej naváží do skleníku.
•	Při holomrazech zastiňujeme rostliny chvojím nebo rohožemi.
Oškrabáváme borku ze starých stromů a ihned ji pálíme.
•	Při teplotách kolem 0° C můžeme pokračovat v řezu okrasných keřů
a keřů drobného ovoce i ovocných stromů.
•	Doma za okny od poloviny ledna vyséváme do korýtek papriku, salát
a celer, do misky řeřichu k řezu.
•	Studujeme odbornou literaturu, děláme osivový plán a obstaráváme
osivo.
•	Ve skleníku pěstovanou vinnou révu za příznivého počasí očistíme
a začínáme s řezem.
• Kontrolujeme skládku zeleniny a ovoce.

Obnovené „sáňkoviště“ na bývalé „škváře“.

... a máme uklizeno!

STARÝ MOBIL JEŠTĚ MŮŽE BÝT UŽITEČNÝ!
Máte i vy doma starý mobil, který už nechcete, a je vám líto ho vyhodit?
Tak neváhejte a odneste ho do školy (paní sekretářce Vítové na 2. stupni nebo paní učitelce Beštové na 1. stupni). Váš starý mobil (funkční
i nefunkční) poputuje po opravě dětem do dětských domovů, nebo bude
bezpečně zlikvidován. Ale také pomůžete získat naší (Eko)škole body do
soutěže Recyklohraní. Konec sběru 25. 1. 2012. Děkujeme za pomoc.
Za Ekotým ZŠ Dobřany Karolína Rosecká, 8.B

Profesionálové již uprostřed zimy dokážou vypěstovat kvetoucí petrklíče, které
nezmrznou ani při teplotách
-5° C. Naše zahrádkářky si
zatím pochutnají na hrnku šalvějového čaje, který si připraví z usušených lístků z vlastní
zahrádky.

Šalvěj řadíme mezi
léčivky. Je to víceletá rostlina a dobře se jí daří i v
horších půdách. K růstu jí
stačí sluníčko, a čím je ho
více, tím je aromatičtější.
Vysévá se na jaře nebo na
podzim do pařeniště a po
mrazech se vysazuje na
stanoviště. Před zimou rostlinu sestříháme asi na 5 cm. Jako koření se
lístky sbírají celý rok. Pro sušení je nejlepší sběr těsně před květem, tedy
v červenci.
Šalvějový čaj je vynikajícím lékem na anginu, bronchitidu, katar, astma. Pití a inhalace čaje posiluje imunitní systém. Můžete ho i kloktat
při bolesti v krku. Šalvěj zlepšuje chuť k jídlu, uklidňuje žaludek, průjem a jaterní potíže. Ale nepoužívejte velké množství šalvěje po dlouhou
dobu.
Fičí-li pod kabát a mráz zalézá pod nehty, držte se zahrádkářského hesla: Když je zle, mysleme na to, až bude dobře. Když je dobře, mysleme
na to, až bude zle.
Mnoho radosti přeje		
Český zahrádkářský svaz
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SPORT
TJ SNACK DOBŘANY - ODDÍL HOKEJBALU

V posledním letošním čísle Dobřanských listů přinášíme kompletní
rozhovor předsedy hokejbalového oddílu TJ Snack Dobřany, pana Petra
Chvojky, s redaktorem Plzeňského deníku, p. Ivanem Tafatem, který zároveň zhodnotí podzimní část sezóny.
Hokejbalová sezóna má za sebou svoji podzimní polovinu, a proto se sluší ji zhodnotit s člověkem nejpovolanějším, předsedou hokejbalového oddílu
TJ Snack Dobřany, Petrem Chvojkou.

V oddíle působí čtyři družstva. Jak hodnotíte jednotlivá z nich?
Chtěl bych hlavně říct, že veškerou mládež v klubu má na starosti šéftrenér Václav Šlehofer. Spolu se svými kolegy, Markem Smetanou, Liborem
Opltem a Jaroslavem Volerem, svoji práci vykonávají opravdu velmi zodpovědně a precizně. Naši nejmenší jsou mladší žáci, kteří mají za sebou
odehráno devět utkání MČR MŽ. Oproti předchozím ročníkům a hlavně
našim původním předpokladům byla nově utvořena soutěžní skupina JIH
+ ZÁPAD, to znamená, že se kluci nepohybují v základní části jen „kolem
komína“, ale za soupeře mají kromě tradičních celků z Plzně, Třemošné,
Stříbra, Horní Břízy a Litic ještě mužstva z Písku, Blatné a Českých Budějovic. Zatím jsou na čtvrté příčce, která by na jaře znamenala postup do
dalších bojů o mety nejvyšší, a tak jim držme palce.
A co starší žáci?
Druhým nejmladším celkem jsou starší žáci, kteří již odehráli deset zápasů MČR SŽ, a i ti se pohybují ve stejném, nově utvořeném teritoriu. Kromě
Třemošné, dvou celků z Plzně a Litic zápolí kluci ještě s Českými Budějovicemi, Zliví, Jindřichovým Hradcem, Blatnou a Suchdolem nad Lužnicí.
I tyto naděje nám dělají radost a po deseti odehraných zápasech jsou třetí,
což by jim na jaře opět zajišťovalo účast v dalších vyřazovacích bojích.
V obou jmenovaných kategoriích se však potýkáme s nedostatkem dětí, což
je ale velkým problémem všech sportů.
V loňské sezóně právě starší žáci získali bronz na MČR SŽ. Jak reprezentují nyní?
Borci, kteří se rekrutovali z loňských starších žáků a udělali nám všem
opravdu velkou radost, v letošní sezóně skoro všichni působí v mužstvu
mladšího dorostu. Ne nadarmo do nich vkládáme velké naděje a pro letošní rok jsme je přihlásili do soutěže nejprestižnější – extraligy MD. Hned
od začátku jsme se však museli potýkat s odlivem několika hráčů, kteří
začali upřednostňovat lední hokej, a hlavně s faktem, že v této soutěži
hrají ročníky 1995 a 1996. Naše mužstvo je totiž tvořeno až na jednu
výjimku ročníkem mladším, a tak jsme se spíše museli zaměřit na rozvoj
herních činností jednotlivců, stmelení kolektivu a v neposlední řadě na
boj o jakékoliv bodíky, nikoliv na získávání skalpů těch nejvěhlasnějších soupeřů. Je to velice těžké, kluci získávají první cenné zkušenosti
v této soutěži. Protože víme, že jejich hlavní výkonnostní sezónou by
měla být ta příští, klademe si cíle postupné a zaměřujeme se hlavně na
získávání cenných zkušeností. Důkazem budiž, že někteří hráči z tohoto
mužstva nastoupili už v kategorii dospělých. Dorostenci jsou zatím se ziskem jedenácti bodů na předposlední příčce, avšak na „osmičku“ ztrácejí
„pouhých“ pět bodů.
V mládežnických kategoriích jste měli vždy hodně reprezentantů...
Ani letošní ročník není výjimkou. Do kategorie U16 už pronikli Jan
Voves, Václav Šlehofer, Jan Kovářík, Hynek Divíšek a Jaroslav Voler.
Náhradníkem je Jakub Juráň. Do U14 jsou nyní nominováni Antonín Oplt,
Pavel Sloup, Patrik Smetana a Vojtěch Vachl. Doufáme, že se s co největším
počtem z těchto nadějí budeme moci setkat na vrcholných akcích svých
reprezentačních výběrů, a plně věříme, že budou důstojně reprezentovat
v dresu se lvíčkem na prsou nejen město Dobřany, ale celou ČR.

Když už mluvíme o reprezentaci, kam se poděla někdejší největší hvězda
dobřanského hokejbalu Adam Roušal?
Adam v loňském ročníku hrál nejprve lední hokej a poté nás požádal
o hostování v HBC Plzeň, odkud měl z pochopitelných důvodů do reprezentace blíže. My jsme měli záchranářské starosti a tam většinou oko reprezentačních trenérů nedohlédne. Po úspěšném mistrovství světa v Bratislavě,
kde Česká republika obhájila první místo, jsme jím byli požádáni o uvolnění do Plzně, aby mohl stále hrát extraligu, a na přelomu září a října jsme mu
podepsali hostování do konce sezóny do švýcarského SHC Martigny.
A plynule jsme došli ke kategorii mužů...
Ano, naším posledním týmem je mužstvo dospělých, které od loňského
ročníku, kdy sestoupilo z extraligy, doznalo velkých změn. V kádru zůstala
zhruba polovina borců, kteří byli doplněni hráči úplně novými nebo naopak
starými navrátilci, kteří nám všem dělali radost ještě v dobách, kdy se v Dobřanech 1.ČNHbL hrála. Nesehranost a v mnohých případech i nezkušenost
se pochopitelně projevila i na výsledcích, na druhou stranu však nemohu
nikomu upřít snahu, obětavost a po dlouhé době rovněž „dobřanské srdíčko“,
které nás vždy zachránilo v dobách nejtěžších. Muži se zatím pohybují na
hranici play-off, což je jediný cíl pro tuto sezónu. Vzhledem k tomu, že jsme
odehráli na podzim velkou šňůru na hřištích soupeřů, může být výhled na
jarní domácí zápasy i na účast ve vyřazovacích bojích trochu optimističtější.
V našem rozhovoru jste se zmínil o tom, že mladší dorostenci již nastoupili v seniorské kategorii?
Ano, to je pravda. V rámci jejich zdokonalování a získávání zkušeností se
snažíme jim dávat prostor v určitých fázích vytipovaných zápasů. Je to pro ně
ta nejlepší škola a na jejich kvalitách se to začíná projevovat. Do zápasů mužů
tak vlastně zasáhli už všichni naši reprezentanti U16 a rozhodně to pro nás
hodně znamená. Navíc je pro nás všechny pohlazením na duši, když můžeme
v jedné „pětce“ dát prostor rodinným dvojicím otce a syna Šlehoferových či
Kováříkových. Vždycky jsme si o tom jen povídali a dnes to můžeme realizovat. Kdo by si tohle někdy nechtěl zažít? Stejným způsobem ale prolínáme
další věkové kategorie, a to starší žáky do mladšího dorostu a pochopitelně
i mladší žáky do starších. V mladších žácích vlastně také nastupují hráči,
kteří patří do přípravky, a nikdo se nad tím nikdy nepozastavoval.
Jaké jsou cíle a priority v oddíle hokejbalu?
Velký důraz klademe hlavně na práci s mládeží, což jsem nepřímo nastínil v předchozí otázce. Musíme si přiznat, že jsme tuto kategorii, i když
jsme v ní dosáhli v minulosti poměrně dost úspěchů, docela opomíjeli, což
se nám již vymstilo. Začínáme s všeobecnou a základní výchovou a dnes
snad všichni, kteří obléknou červený, resp. bílý dres, umí pozdravit, ví za
koho hrají, koho reprezentují, a od těchto základních principů vycházíme
dále. Prioritou pro nás zůstává, aby naše týmy pochopitelně dosáhly co
nejlepších sportovních výsledků, ale hlavně aby se za nás město Dobřany
a naši sponzoři nemuseli stydět.
Na hřišti se objevil plastový povrch. V jaké fázi je jeho realizace?
Ano, na začátku září jsme provedli pokládku nového povrchu, bohužel
jsme nepředpokládali extrémní vývoj teplot a podcenili tak problematiku
dilatačních spár. Ty jsou v současné době vyrobené, a tak teoreticky pokládce nic nebrání. Věříme, že jarní zápasy již na novém povrchu odehrajeme.
...A co závěrem?
Závěrem bych chtěl hlavně poděkovat Městu Dobřany, Tělovýchovné
jednotě Dobřany, sponzorům a všem mým spolupracovníkům za podporu, bez níž by dobřanský hokejbal už asi neexistoval, a všem Vám popřál
spokojené a klidné prožití svátků vánočních a hlavně hodně štěstí, zdraví
a osobní pohody v novém roce 2012. Děkuji za rozhovor.
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SPORT
VÁNOČNÍ KOUPÁNÍ

26. 12. 2011 ve 13:00 hod. proběhla na biotopu Kotynka v minulém čísle avizovaná akce nazvaná Vánoční koupání. Parta otužilců, kteří si říkají
„Dobřanští mroži“, se po obědě sešla v areálu biotopu. Celá akce byla podpořena starostou města Markem Sýkorou, který ji úvodním slovem zahájil. Přivítal zúčastněné otužilce i občany města a okolí, kteří se přišli na
odvážlivce podívat. A poté se již devět otužilců vrhlo do vody, která měla
pouhých 3,6 st. C. Došlo i na míčové hry ve vodě a dovádění na matraci.
Odměnou koupajícím se byl potlesk přihlížejících a sklenička slivovičky.
Jelikož by se tato akce měla stát tradicí, další termín ledového ponoru byl
domluven na sobotu 7. ledna 2012.
Za TJ Dobřany Josef Hájek

KUŽELKÁŘSKÝ POLOČAS

V prosinci 2011 skončila pro kuželkářský oddíl při TJ Dobřany polovina soutěží. Náš oddíl se zúčastňuje soutěže družstev v kategorii okresního
přeboru a Západočeské divize. Družstvo „A“ nezahrálo úplně podle představ a je zatím na devátém místě. V soutěži je 12 družstev. Všichni věří, že
se družstvo v divizi udrží a v jarní polovině se dostane do středu tabulky.
V okresním přeboru si výborně vede naše „B“ družstvo, které udržuje druhou pozici mezi třinácti zúčastněnými družstvy. Zároveň je také zásobárnou
nových hráčů (i když skromnou).
Na závěr roku 2011 uspořádal náš oddíl již 29. ročník Vánočního turnaje pro neregistrované hráče. V dobré předvánoční pohodě se této akce pro
veřejnost zúčastnilo 68 hráčů. Z toho bylo 53 mužů a 15 žen. Kategorii
mužů vyhrál Ladislav Kolář z Dobřan, druhý byl Karel Uxa z Plzně a třetí
Václav Braun rovněž z Plzně. V kategorii žen zvítězila pí Kriegelsteinová, druhá se umístila pí Kučerová a na třetím místě skončila pí Kopřivová.
Všichni slíbili, že se příští rok zúčastní také jubilejního 30. ročníku.
Při této příležitosti přejí kuželkáři všem lidem, zvláště příznivcům kuželkářského sportu, do nového roku hodně úspěchů, pevné zdraví a také díl
štěstíčka.
O. Sloup
předseda kuželkářského oddílu
Tabulka západočeské divize
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Jiskra Hazlov
TJ Baník Stříbro
TJ Lokomotiva Cheb A
TJ Sokol Kdyně
Sokol Plzeň V
TJ Lokomotiva Cheb B
TJ Havlovice
SKK Rokycany C
TJ Jiskra Hazlov B
TJ Dobřany
TJ Jáchymov
Kuželky Holýšov

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
1

0
2
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1

3
2
4
3
5
5
6
6
6
7
7
9

111:65
105:71
108:68
102:74
97:79
96:80
87:89
80:96
69:107
79:97
70:106
52:124

2588
2511
2574
2592
2577
2585
2558
2550
2549
2519
2538
2504

16
16
14
14
12
11
10
10
10
8
8
3

11 11
11 9
12 9
12 9
12 8
12 7
12 4
12 4
12 5
12 3
12 3
12 1
12 0

0
1
0
0
0
0
2
2
0
2
1
0
0

0
1
3
3
4
5
6
6
7
7
8
11
12

146:30
133:43
129:63
128:64
121:71
113:79
93:99
82:110
81:111
68:124
68:124
44:148
26:166

2474
2424
2420
2465
2363
2404
2330
2376
2335
2206
2309
2209
2104

22
19
18
18
16
14
10
10
10
8
7
2
0

Tabulka okresního přeboru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.

12. ročník turistické akce „Novoroční výstup na Šlovický vrch“.
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SKK Rokycany D
TJ Dobřany B
TJ Přeštice A
CB Dobřany B
TJ Baník Stříbro C
Sokol Plzeň V C
TJ Přeštice B
Sokol Plzeň V D
TJ Slavoj Plzeň C
SK Škoda VS Plzeň D
TJ Slavoj Plzeň D
SKK Rokycany E
CB Dobřany C
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TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
7. ledna 2012
KOLEM RADBUZY
Sejdeme se u „kulaťáku“ v 10:00 hod. Půjdeme
podél řeky do Vstiše k Vachtlovu mlýnu a do Losiné.
Po občerstvení se vrátíme přes Propadliny do Vstiše
a Dobřan. Délka vycházky 14 km.
14. ledna 2012
ČESKÝM ZIMNÍM KRASEM
Odjedeme vlakem v 8:41 hod. do Berouna. Vycházku pořádá KČT TJ
Tatran Třemošná na trasách 6 – 30 km v krásné přírodě kolem Berounky. Start do 10,15 hod. na nádraží ČD. Cíl do 17:00 hod. Zpět pojedeme
vlakem v 16:44 hod.

Dřevorubecké muzeum – Pec pod Čerchovem

V muzeu najdete nejen nástroje, které používali dřevorubci, ale také
výrobky ze dřeva. Prohlédnete si např. saně, necky, sirky, ale dokonce
i desítky let staré loutky pro místní loutkoherce, kterým v době svých letních prázdnin pomáhal dělat divadlo i Oldřich Nový.
Jedna část muzea je věnována dnes již historickým motorovým pilám, které znamenaly doslova převrat v těžbě dřeva. Muzeum nabízí také informace
a pohled na exponáty z doby od 2. poloviny 17. stol., kdy v centru dnešní
Pece pod Čerchovem dýmala vysoká pec na tavení železa a později vznikla
na západním okraji obce sklárna. Zcela na závěr návštěvy muzea jsou zmíněny slavné osobnosti, které pobývaly v Peci pod Čerchovem. V případě
zájmu je možná prohlídka interiéru Dřevorubecké kaple sv. Prokopa.
Otevřeno je po celý rok, jen je nutné se ohlásit na tel. čísle 379 795 250.

21. ledna 2012		
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Odjedeme vlakem ve 12:29 hod. do stanice Přeštice – zastávka. Půjdeme přes Háj do Chlumčan, dále přes Kujáb na silnici z Vysoké a do
Dobřan. Délka vycházky 9 km.
28. ledna 2012			
ZIMNÍ SPECIÁL
Akci pořádá odbor KČT Bolevec na trasách 12 a 23 km. Start na konečné tramvaje č. 4 od 10:00 do 10:30 hod., cíl v restauraci U Boleváku do
16:00 hod. Odjezd vlakem do Plzně v 9:29 hod., dále pojedeme MHD
z Chodského náměstí v 9:48 hod.
4. února 2012		
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Sraz u „kulaťáku“ ve 13:00 hod. Půjdeme do Nové Vsi a přes Lhotu do
Dobřan. Délka vycházky km 10 km.
11. února
KOUZLO ZIMNÍHO LESA
Akci pořádá odbor KČT Baník Líně na pěších trasách 12, 18, 24
a 33 km. Start od 8:00 do 10:15 hod na nádraží ČD v Hořovicích. Cíl do
16:00 hod. tamtéž. Odjezd vlakem z Dobřan v 8:41 hod. do Hořovic.

Západočeské muzeum Plzeň (Kopeckého sady 2)
– EXPEDICE STŘEDOVĚK

Pokud Vám na výstavách v muzeu i jinde vadí zákaz fotografování, Západočeské muzeum nabízí výstavu, kde je tato činnost naopak velmi žádoucí. Nová interaktivní výstava Vás přenese do období středověku. Nejenže
se dozvíte spoustu informací o tomto historickém období, ale některé jeho
aspekty si můžete vyzkoušet. Ocitnete se ve středověké kuchyni, vyzkoušíte
dobové oděvy i válečné vybavení včetně koně a husitského vozu, nepohodlí útrpného práva, ražbu mincí, psaní brkem a řadu dalších činností. Tyto
exponáty, zapůjčené Moravským zemským muzeem a oddělením Dětské
muzeum, doplňují předměty ze sbírek Západočeského muzea - originální
archeologické nálezy především z historického centra Plzně a řada poznatků a aktuálních zjištění o životě obyvatel pozdně středověkého královského
města.
Otevřeno od 9.12. 2011 do 11. 3. 2012, úterý – neděle od 10 do 18 hodin,
základní vstupné 40 Kč, zlevněné 20 Kč, rodinné 60 Kč.

Využijte naší nabídky a udělejte něco pro své zdraví. Těší se na Vás
vedoucí vycházek. Před výletem nahlédněte do vývěsní skříňky KČT
u komerční banky, není-li změna programu.
Výbor KČT Vám přeje mnoho příjemných zážitků.
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INZERCE

Centrum volného času a vzdělávání
Tento projekt byl spolufinancován Plzeňským krajem a Evropskou unií
v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma

„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“

AUTOŠKOLA Jiří Koubovský
DOBŘANY Osvobození 898
Tel.: 723 28 27 22
www.koubovsky.cz

- výcvik skupin AM, A1, A, B, BE, C, CE
- kondiční jízdy pro majitele řidičských průkazů

- zajištění přezkoušení pro vrácení řidičského oprávnění

Na problémy nejste sami

SKUPINA

DRUH VOZIDLA

VĚK

CENA

AM

Mopedy a malé motocykly do 45 km/h

15 let

3 200,-

Kontakty:

A1

Lehké motocykly do 125 ccm

16 let

3 300,-

www.opplzen.cz, e-mail: poradna@opplzen.cz

A(om.)

Motocykly do 25 kW

18 let

3 500,-

A

Motocykly bez omezení

21 let

4 000,-

B

Motorová vozidla do 3500 kg

18 let

7 500,-

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)

ŘÁDKOVÁ INZERCE

►	Hledám studentku na doučování matematiky pro 2. st. ZŠ pro svoji
dceru. Zn. Spěchá. tel.: 774 609 599
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CENÍK PRO ROK 2011

Otevírací doba poradny v Dobřanech
Čtvrtek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
náměstí T. G. M. 5, Dobřany

tel.: 777 944 563







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. Formuláře jsou k dispozici v automyčce v Dobřanech,
Pobřežní 1027 (u mostu).
U nás si můžete objednat i kondiční jízdy pro osvěžení správných
návyků při řízení.

s nejvýše 9 místy k sezení

A+B
RA1/A+B
RB/BE

sdružený výcvik

9 500,-

Rozšíření ze skupiny A1

8 500,-

Přívěs nad 750 kg (rozšíření ze sk. B)

3 000,-

RA(om.)/A Rozšíření z A do 25 kW na A neomezené
RA1/A
RB/C
RC/CE

1 500,-

Rozšíření z A1 na A neomezené

3 000,-

Rozšíření na nákladní automobily

15 500,-

Přívěs za náklaďák

6 000,-

Kondiční jízdy (90 minut)
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.

INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

čtvrtek
pátek

náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí, středa		
Neúřední dny:
úterý, čtvrtek		
pátek		

MUDr. Viola Gottwaldová

kontakt: 377 972 274
úterý
13.00 - 16.00
čtvrtek
8.00 - 12.00

Sběrný dvůr Dobřany

ul. Plzeňská
Provozní doba:
pondělí
středa, pátek, neděle 9.00 - 13.00

7.15 - 17.00

8.00 - 15.15
8.00 - 14.15

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

Triumfa s.r.o.

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
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

Gynekologie

12.00 - 15.00
8.00 - 11.00

13.00 - 16.00

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

Cestovní agentura

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany

náměstí T.G.M. 282
kontakt: 377 972 582, 725 230 021
e-mail: dobrany@triumfa.cz
Provozní doba:
pondělí
12.30 - 17.00
úterý
9.00 - 16.00
čtvrtek
9.00 - 12.00

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 10.00

13.00 - 18.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

Stromořadí 956, Dobřany
kontakt: 377 972 274
nemoc. děti
pondělí, středa
7.30 - 11.00
úterý
13.00 - 15.00
čtvrtek
7.30 - 11.00
pátek
7.30 - 10.00
Návštěvní služba dle domluvy.

13.00 - 16.00
13.00 - 15.00

Stromořadí 439
kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz
umnerova@dobrany.cz
sloupova@dobrany.cz
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

MUDr. Alena Špidlenová

zdravé děti
11.00 - 14.30
15.00 - 18.00
11.00 - 14.00
10.00 - 13.00

Ordinace pro infekční nemoci i pro dospělé
úterý
12:00 - 13:00
čtvrtek
14:00 - 15:00

Městská knihovna

Telefonická domluva možná od pondělí do pátku.

MUDr. Jitka Šebestová

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00

12.00 - 17.00
12.00 - 15.00
12.00 - 18.00

12.00 - 15.00

Diabetologická poradna
MUDr. Jana Prošková

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

náběry
ordinace

MUDr. Jana Formánková

Praktický lékař pro děti a dorost

Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek 9.00 - 12.30
pátek
9.00 - 12.30

čtvrtek
14.00 - 17.00
(v ordinaci MUDr. J. Šebestové)

Praktický zubní lékař

- prodej zájezdů smluvních CK

Sokolovská 1011
kontakt: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz
program a informace: www.kacko.cz

MUDr. J. Kilian

středa

Česká pošta

Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek
sobota

Kožní ambulance

kontakt: 377 972 535
pondělí		
7.30 - 17.00
úterý		
7.30 - 14.30
středa		
7.30 - 12.30
čtvrtek		
7.30 - 16.30
pátek		
7.00 - 12.00

MUDr. Leona Hrbáčková

kontakt: 377 972 535
pondělí a úterý		
7.30 - 16.30
středa - pátek		
6.30 - 13.00

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Ludmila Horová

kontakt: 377 972 544
pondělí
7.00 - 12.00
úterý
středa - pátek

14.00 - 18.00
(pro pracující)

7.00 - 13.00
7.00 - 12.00

Ordinace praktického lékaře, homeopatie
MUDr. Radana Salvétová

kontakt: 377 972 551
pondělí, středa
7.30 - 12.15
úterý
7.30 - 12.00
čtvrtek, pátek
7.30 - 12.00

náměstí T.G.M. 282, Dobřany
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124

ORL ordinace (zdravotní středisko)

Dobřany
pondělí a středa
úterý
čtvrtek
pátek

12.00 - 14.00
7.30 - 18.00
7.30 - 14.00
7.30 - 10.30

Veterinární ordinace

Chlumčany
pondělí a středa
pátek

7.30 - 11.00
11.00 - 13.00

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

13.00 - 16.00

kontakt: 774 493 428
pondělí
15.00 - 18.00

MVDr. Drahomíra Jeroušková

kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9.00 - 11.00
čtvrtek
16.00 - 18.00

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

Přeštická 896, Dobřany
kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí - pátek
9.00 - 12.00
16.00 - 18.00

KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
Sherlock Holmes: Hra stínů
6. 1. 2012 v 1700 a 7. 1. 2012 ve 2000 hodin
(USA, akční, přístupné od 12 let, titulky)

Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) býval nejchytřejším mužem salónu... až dosud. Na scéně je ovšem
nový kriminalistický mozek - profesor Moriarty, který
se intelektuálně Holmesovi nejen vyrovná, ale jeho
cit pro špatnost spolu s naprosto chybějícím pocitem
svědomí mu vlastně může pomoci slavného detektiva
předstihnout. Když najdou rakouského korunního prince mrtvého, podle důkazů, jak je interpretuje inspektor Lestrade, to vypadá na sebevraždu. Ale Sherlock
Holmes usuzuje, že princ se stal obětí vraždy, která
je navíc pouze kouskem větší a daleko zlověstnější
záhady, kterou zkonstruoval profesor Moriarty.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

ně zjišťuje, že muž je zapletený do krvavé msty, kterou
možná sám inicioval a v níž důležitou roli hraje jeho
čtrnáctiletá dcera (Lucie Šteflová). Kromě toho jsou
ve hře čtyři miliony korun, dva uplacení policajti (Igor
Chmela, Marek Taclík) a trojice mladíků (Ondřej Havel,
Daniel Novák, Václav Vostárek), která rozhodně nemá
čisté svědomí. V jednom dni, během několika hodin tak
jeden zločin spojí osudy několika lidí.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Rio 3D
14. 1. 2012 v 1700 hodin
(USA, animovaná komedie, 96 min, přístupné, dabing)

neodkvete, zjišťuje i Maruščin dědeček Vlastimil (Petr
Nárožný). Po letech potkává svoji dávnou lásku Libušku
(Eliška Balzerová). Je to láska s vůní marihuany. Vtipná
a svérázná důchodkyně Libuška totiž na stará kolena
propadla této léčivé bylině. Honza je Maruščin soused
i nejlepší kamarád. Je přistižen svou matkou Zdenou
(Simona Stašová), jak se líbá v autě s mužem. Úspěšná
manažerka se však nehodlá smířit se synovou orientací. Honzův táta Karel (Ondřej Vetchý) je bývalý ligový
fotbalista, dnes už jen údržbář na stadionu. Žije vedle
své dominantní manželky život ušlápnutého muže,
který se jednou za čas, když je pod vlivem alkoholu,
odhodlá k neúspěšné domácí vzpouře. Nečekaným propletením osudů všech hlavních hrdinů vznikne spousta
humorných, absurdních, zapeklitých i dojemných situací, okořeněných jemnou nadsázkou a ironií.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

Antarktida je pozoruhodný a překrásný kontinent. Ve
filmu Věc: Počátek se na něm ale nachází také odlehlá
výzkumná stanice, jejíž osazenstvo, tvořené mezinárodním vědeckým týmem, objeví v ledových hlubinách
neobyčejné stvoření. Z objevu, který má obrovský
vědecký potenciál, se však brzy stává vražedná hrozba. Vědci jsou nuceni čelit narůstající paranoii tváří
v tvář zcela neznámému tvorovi, který je schopen změnit se v dokonalou kopii jakéhokoliv živého organismu.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Příběh vzácného papouška jménem Blu, který žije
na malém městě se svojí paničkou Lindou, s níž tvoří
nerozlučnou dvojku. Linda ho před léty zachránila před
pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí miminko ulovili
uprostřed brazilského pralesa a odvezli do zasněžené
Minessoty. Blu se kvůli tomu sice nikdy nenaučil létat,
ale v bezpečí a pohodlí Lindina domova se natolik
zabydlel, že pro něj není problém uvařit kávu, připravit
snídani, vyčistit si zuby nebo posloužit Lindě jako její
osobní budík. Když jednoho dne Linda a Blu zjistí, že
Blu není posledním papouškem svého druhu na světě, jak si až doposud mysleli, neváhají a vydají se na
cestu do exotické Brazílie za papoušicí Perlou, která
žije v samotném srdci Rio de Janeira. Krátce po jejich
setkání jsou ale Blu a Perla uneseni skupinou obchodníků se zvířaty...
Vstupné: 130 Kč / 110 Kč

Alvin a Chipmunkové 3

Labyrint

7. 1. 2012 v 1700 hodin a 8. 1. 2012 v 1500 hodin

14. 1. 2012 ve 2000 hodin

Muži, kteří nenávidí ženy

(USA, komedie, 87 min, přístupné, dabing)

(ČR, mystický thriller, 93 min, přístupné od 15 let)

27. 1. 2012 ve 2000 hodin

Ambiciózní Renata (Lucie Vondráčková) točí reportáž
o mystice v současné době, navštěvuje rituály satanistů a náhoda ji nakonec zavede k legendě o dávných
chodbách v podzemí staré Prahy. V domě, jehož sklepení by mohlo být bránou do tajemného labyrintu, se
začnou ztrácet lidé. Jakoby se v podzemí pod domem
cosi probudilo k životu. Pověst o středověkých katakombách a další stopy vtáhnou do děje i mladého
historika a Renatina bývalého přítele (Jan Zadražil),
experta na statiku sklepů (Martin Zbrožek) a Renatinu exotickou spolubydlící Kiaru (Mary Coronado). Pod
sklepem domu opravdu objeví další skryté chodby
a v honbě za senzačním objevem se je na vlastní pěst
rozhodnou prozkoumat.
              
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

(USA, thriller, 158 min, do 15 let nevhodné, titulky)

Věc: Počátek
6. 1. 2012 ve 2000 hodin
(USA, sci-fi thriller, 103 min, přístupné od 15 let, titulky)

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Le Havre
11. 1. 2012 ve 2000 hodin
(Finsko/Francie, komedie, 93 min, přístupné, titulky)

Příběh sympatického čističe bot, který dávno rezignoval na své umělecké literární ambice, se odehrává
ve francouzském přístavním městě Le Havre. Hlavní
hrdina Marcel Marx žije šťastně ve své čtvrti s milovanou ženou Arlettou, tráví čas ve svém oblíbeném baru
až do okamžiku, kdy mu osud vrhne do cesty třináctiletého afrického mladíka na útěku. Marcel se rozhodne zachovat jako správný muž a chlapce uchránit před
policií a následnou deportací.
Stylizovaný film je natočen s nadsázkou, nechybí
v něm smysl pro ironii a černý humor, tak typický pro
celou Kaurismäkiho tvorbu.
Vstupné: 80 Kč

Vendeta
13. 1. 2012 ve 2000 hodin

Divadlo pro děti
21. 1. 2012 v 1500 hodin
Vstupné: 60 Kč

Happy Feet 2 3D
21. 1. 2012 v 1700, 22. a 29. 1. 2012 v 1500 hodin
(USA, animovaná komedie, 100 min, přístupné, dabing)

Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

Love
25. 1. 2012 ve 2000 hodin
(SR/ČR, milostné drama, 90 min, do 12 let nevhodné)

Vstupné: 100 Kč

Medvídek Pú
15. 1. 2012 v 1500 hodin
(USA, animovaná komedie, 60 min, přístupné, dabing)

Vstupné: 100 Kč / 80 Kč

(ČR, thriller, 90 min, přístupné od 15 let)

Láska je láska

Na opuštěné mýtině najde lesní správce (Oldřich Kaiser) ležet bezvládné tělo muže (Ondřej Vetchý). Podaří
se mu ho vzkřísit, muž si ale nic nepamatuje. Neví, jak se
do lesa dostal, ani proč je celý od krve, a namísto odpovědí z místa uteče. Správce se vydává za ním a postup-

20. a 21. 1. 2012 ve 2000, 28. 1. 2012 v 1700 hodin
(ČR, romantická komedie, přístupné)

Osmnáctiletá Maruška (Aneta Krejčíková) žije se svým
dědečkem Vlastimilem, touží potkat svého prince
a prožít romantickou lásku. To, že pravá láska nikdy
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Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Kontraband
28. 1. 2012 ve 2000 hodin
(USA, thriller, 110 min, přístupné od 15 let, titulky)

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Techtle Mechtle
31. 1. 2012 v 1800 hodin
(travesti show)

Pořad plný známých hudebních melodií, vtipů, nadsázky a komických scének.
Vstupné: 230 Kč
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
> telefonicky:739 643 219 (po-pá 9:00 - 16:00) nebo
377 972 725 (po-pá 9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00)
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději
15 minut před začátkem představení.
Cena obsahuje příplatek 1,- Kč dle zákona ČNR č. 241 ze
dne 14. 4. 1992 o státním fondu ČR pro podporu a rozvoj
české kinematografie.

