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ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU

SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
doufám, že to nepoznáte, ale poslední číslo
tohoto roku vznikalo za mimořádných okolností. Naše zkušená technická redaktorka
čerpala velmi zaslouženou dovolenou, takže
byl zbytek redakce poněkud vykolejený. Lenka to nicméně zařídila tak, aby se s pomocí
kolegyň vše stihlo a noviny vyšly. Za to si
zaslouží veřejnou pochvalu a uznání.
Jediným porušením pravidel, které nastalo, bylo to, že se mi omylem dostal do rukou
jeden článek z opoziční stránky ještě před
psaním sloupku. Možná je to předčasný
vánoční dárek, je totiž nebývale dobrý. Věcný, poučený, obsahuje názor opřený o znalost tématu a je z něj cítit, že autor má přírodu
kolem Dobřan rád. Takže druhé poděkování.
“To jsou paradoxy, pane Vaněk,“ vrací se
mi z díla Václava Havla, jehož skon si tento měsíc připomínáme. Napadlo mne to při
vzpomínce na podčárník, za který jsem kdysi
dostal od čtenářky svůj první sloupkařský
podocasník. Týkal se Santa Clause, do kterého jsem ryl, jak se mi stává, křečovitou
legrací za každou cenu. A teď ho máme na
náměstí.
Vánoční číslo vám snad zpříjemní rozhovor
s usměvavou dámou, který má tak trochu
pohádkový nádech. I letos vás nudně, a přesto krásně překvapujeme na titulní straně svítícím stromem na náměstí a vůbec je pěkné,
jak na lidi dobré vůle působí tenhle čas. Tolik
se nehrotí, tolik se nehádá, tolik nezáleží na
tom, abychom oslnili skvělým nápadem. Od
oslňování jsou tady jiní, pro většinu snad ne
ten Santa, ale budiž i on.
Přeju vám proto vše to, co se obvykle přává.
Štěstí, zdraví, lásku, šlapající rodinný i pracovní život, dobrou vůli. A k tomu, ať si užijete bohatý dobřanský program, stihnete vidět
každého, koho chcete. A také to, ať na sebe
tentokrát nestrhne pozornost ničí odcházení,
příliš mnoho smutku brání rozjímání.
Váš Martin Sobotka

ZMĚNY V MÍSTNÍM POPLATKU
ZA ODPAD

Zastupitelstvo města schválilo novou
vyhlášku o místním poplatku za odpad,
která zohledňuje nejen změnu celostátně platné legislativy, ale také reaguje na
zkušenosti občanů i správce poplatku.
Celý název zní místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Právě takto
dlouhý název napovídá, co všechno se
s odpadem děje poté, kdy se v domácnosti ozve věta: „Jdi s košem, už je
zase plný!“ A každá z výše uvedených
činností musí být zajištěna prostřednictvím techniky a zaměstnanců. Za koupi
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či pronájem sběrných nádob platí město
již více než 70 tis. Kč ročně, náklady na
pravidelný odvoz kontejnerů s netříděným komunálním odpadem se pomalu
blíží ke dvěma milionům ročně. Svoz
tříděného odpadu sice má pro město
určitý finanční přínos, ale i zde výdaje
převyšují příjmy. Do faktur od svozových firem se postupně promítá trvalý
růst pohonných hmot a energií.
Na rozdíl od většiny obcí v České
republice se cena pro Dobřany nenavyšuje o stále rostoucí náklady související s ukládáním odpadu na skládku.
Od příštího roku lze místní poplatek
v souladu s poslední novelou zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
navýšit až na 1000 Kč na osobu. Zastupitelstvo města schválilo částku o polovinu menší, tedy 500 Kč na osobu.
Na základě reakcí od občanů, kteří
sice mají v Dobřanech trvalé bydliště, ale již řadu let bydlí jinde, bylo do
vyhlášky začleněno podmíněné osvobození. Občané, kteří nevlastní v obci
žádnou nemovitost a doloží, že se dlouhodobě zdržují na území jiné obce, kde
se prokazatelně podílí na úhradě nákladů systému nakládání s komunálním
odpadem, nemusí v Dobřanech místní
poplatek hradit. Správci poplatku je
proto třeba předložit např. rozpis plateb nájemného a služeb nebo smlouvu
s pronajímatelem.
Novela zákona také zpřesnila zpoplatnění bytů a rodinných domů, v nichž
není k trvalému bydlišti hlášena žádná fyzická osoba. Upozorňujeme, že
z těchto nemovitostí je třeba platit
poplatek, jako kdyby tam bydlel jeden
člověk. Pokud se však byt nebo rodinný dům pronajímá občanům Dobřan,
tato povinnost odpadá, protože by došlo
k duplicitní úhradě.
Zásadní změnu, na niž vyhláška
i správce poplatku reagují, představuje povinnost zákonného zástupce platit
poplatek za své děti. Jestliže do letošního roku nešlo de facto vymáhat úhradu
za dítě na rodiči a pouze mohl správce
poplatku každoročně navyšovat dluh
a čekat do 18. roku dítěte, nyní se situace mění. V § 12 zákona se přímo říká:
„Je-li poplatník v době vzniku povinnosti
zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho
zákonný zástupce společně a nerozdílně;
zákonný zástupce má v takovém případě
stejné procesní postavení jako poplatník.
Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho
zákonný zástupce, vyměří obecní úřad
poplatek jednomu z nich.“
Vyhláška dále ruší osvobození pro

občany hlášené na ohlašovně, tedy v sídle městského úřadu, neboť není cílem
tyto občany nějakým způsobem zvýhodňovat. S ohledem na novou možnost
doručování hromadným předpisným
seznamem odpadají poštovní náklady
na doručování platebními výměry.
Zahajované daňové exekuce
Zjednodušený způsob doručování
znamená více prostoru pro vymáhání
dlužných částek. Vzhledem k možnostem, které správci místního poplatku
dává daňový řád, se v příštím roce zvýší počet návrhů na daňovou exekuci.
Jde o velmi rychlý a pro město levný
způsob, jak vymoci místní poplatek.
Spoluprací se zdravotními pojišťovnami a dalšími orgány veřejné správy lze
získat užitečné informace o zaměstnavateli, který dříve či později bude muset
z výplaty srazit část odpovídající dluhu
svého zaměstnance.
Doporučujeme proto nevyhýbat se
povinnosti úhrady místního poplatku, který je třeba zaplatit nejpozději do
30. dubna 2013. V případě vyšších částek lze hradit za jednotlivé členy rodiny
postupně každý měsíc. Potvrzení o úhradě rovněž slouží jako vstupenka na sběrný dvůr, kde lze odpad, který se nevejde
nebo nepatří do koše, odložit zdarma.
Po každém z nás zůstává odpad a jeho
objem neklesá. Zajištění, aby bylo kam
plný koš vysypat, stojí více než pětistovku ročně a každý dluh znamená, že
v rozpočtu města pak zbývá méně peněz
na jiné činnosti, jako je třeba podpora
dětí, oprava chodníků atd.
Bližší informace lze získat na tel. 377
195 845 nebo na e-mailu: benediktyova@dobrany.cz, nebo na nové stránce
www.odpady-dobrany.cz
Způsob prokázání nároku na osvobození od místního poplatku
- dlouhodobý pobyt v ústavech zdravotní nebo sociální péče (déle než
1 rok) - potvrzení z ústavu
- dlouhodobý pobyt v zahraničí
(nepřetržitě déle než 1 rok) - potvrzení o pobytu, studiu, zdravotním
pojištění nebo pracovní povolení
- pobyt v nápravném zařízení - potvrzení vězeňské služby
- prokazatelný pobyt mimo město
Dobřany - potvrzení příslušné obce
o úhradě poplatku, smlouva o likvidaci odpadu
- pronájem nemovitosti občanům
města Dobřany - smlouva mezi
vlastníkem a nájemcem

PENNY MARKET
VELKOSKLAD JAKO PLATBA ZA SUPERMARKET

Kvádr není krychle, ani s pomocí učeného slůvka „hyper“. Stejně tak neplatí
ani věta v nadpisu tohoto článku, ba co
víc, je to téměř naopak.
Čtenáři rubriky 15x100 asi tuší, že
se zabýváme tvrzením ing. Josefa Weinreba, CSc., že obrovská hyperkrychle
hyperskladu je daní za jednu prodejnu.
Udivilo nás to, neboť opakovaně slyšel, jak je to doopravdy. Velkosklad by
v Dobřanech vznikl tak jako tak, je na
soukromých pozemcích v místech, kde
územní plán předpokládá od svého vzniku průmyslovou zónu, aniž by to kdy
někdo zpochybnil. Město mělo v této hře
slušné karty, ale ani jedno eso. Mohlo
výstavbu brzdit různými naschvály nebo
na ní vydělat. Prvním způsobem získá
rok (možná dva), ale ztratí možnost kdykoliv v budoucnu od investora cokoliv
získat. Zpoždění výstavby bude stát firmu spřízněnou s Penny tolik peněz, že
městu jeho trucování s chutí osladí.
Druhá cesta přinese Penny market,
zdravotní středisko v hodnotě 12 milionů za symbolických 5000 Kč, bezplatné
pozemky v sousedství velkoskladu a řadu dalších výhod. Záměr vystavět velkoprostorovou prodejnu vnesl do Programu rozvoje města hlas lidí, my jsme
ho měli v programu, který podpořilo
nejvíce voličů. Od našeho vítězství ve
volbách před dvěma lety hledáme firmu,
která by byla ochotná i za krize riskovat
výstavbu marketu na tak nevýhodném
místě, jakým jsou Dobřany. Jsme sice
poměrně velké město, ale s velmi malou
spádovou oblastí. Tu spolehlivě luxuje
blízkost Plzni. Nikdo se sem nehrne a je
možné, že bychom sem bez velkoskladu
opravdu nikoho nenalákali, a už vůbec
ne jinam než na třídu 1. máje.
Pokud se chtěl někdo vydat první cestou, ať to řekne otevřeně, schovávat se
ho nezdobí. Ale asi to patří ke stylu práce, kdy se u každého spornějšího bodu
zdrží hlasování.
Můžeme čekat to, že někdo napadne

samotnou skutečnost, že na
území města máme vyhrazené prostory pro průmysl,
podle dřívějších vyjádření
by to nepřekvapilo. Na to je
jediná odpověď, ne každý má
štěstí, aby se živil jako učenec, starosta či manažer.
Nemáme povinnost vytvářet pracovní místa i pro lidi
bez kvalifikace? Nemáme se
zastávat slabších? Je 180
míst něco, nad čím má kdokoliv právo ohrnovat nos jen
pro ošklivost dnešních průmyslových
staveb? Není velkosklad čistší a jistější než montovna, která by se po uplynutí daňových prázdnin stěhovala do
Rumunska?
Taky nás netěší představa obří budovy velkoskladu, ale daleko horší by nám
přišlo, kdybychom pro dětinskou trucovitost pro město nezískali to, co se
podařilo vyjednat. Například i to, že ve
velkoskladu budou pamatovat na to,
aby v něm práci našlo co nejvíce lidí přímo z Dobřan a nejbližšího okolí.
Marek Sýkora a Martin Sobotka

ANKETA
Jaký postoj zaujímáte k výstavbě
Penny Marketu na tř. 1. máje?
Z hlediska místa výstavby nesouhlasím. Spíše bych uvítal výstavbu Penny na okraji města – pro živnostníky
v oboru by to bylo především zlem.
:) A můj subjektivní názor je, že díky
chemikovi a naší vládní garnituře
si myslím, že nejen Penny, ale i další obchody u nás budou za chvíli
poloprázdné. Mnout si ruce boudou
obchodníci za hranicemi. :)
Jan Plocek, 40 let
Osobně si Penny Market konkrétně
na tomhle místě nedokážu dost dobře představit. Odmalička jsem zvyklá,
že se zde nachází miniparčík, a pokud
pominu malé děti, které tam chodí
kouřit, a hlavní silnici, tak je to celkem klidná lokalita, kam chodí starší
lidé s pejsky, a především mi to přijde na Penny a parkoviště u něj jako
dost maličký prostor. Ale samozřejmě

Dobrý den redakci Dobřanských listů.
Ráda bych se podělila o zážitek, který
mě překvapil. V minulých dnech jsem
měla možnost navštívit městečko Zruč
nad Sázavou, které má cca 5 030 obyvatel, tedy zhruba o 1 000 méně, než mají
naše Dobřany. Město je krásné, upravené, s nádherným a udržovaným zámkem, který se vypíná nad řekou Sázavou. Dále mě moc překvapila výzdoba,
kterou nikdo neničí, nerozkope, zřejmě jim tam vymřeli vandalové. Co mě
ale šokovalo, je množství obchůdků
a obchodů, kterým vévodí obchodní
centrum TESCO, a hned vedle nedávno, cca před měsícem, otevřený PENNY
MARKET!!!!! Nedám na naše Dobřany
dopustit, ale tohle mě naštvalo. Sice
tam nemají tolik akcí „hopsa hejsa“, ale
občané mají možnost nakoupit tam, kde
se jim nakupuje nejlíp, a „uživí se“ tam
všichni obchodníci, i ti menší. V čem je
zakopaný pes v Dobřanech, že to u nás
nemůže fungovat, i když jsme větší město? Jasně, víme to všichni, na radnici.
Ale všechno je v lidech, že?
Přeji všem krásné a pohodové prožití
vánočních svátků a v novém roce zdraví, štěstí, lásku a naději.
S pozdravem
N. Hrdličková

to bude obrovské plus, neboť nejbližší
takovýto obchod se nachází v Přešticích.
Denisa Bradová
Já se k tomu stavím neutrálně, když
tam bude místo k zaparkováni, já
pojedu zrovna kolem a budu si zrovna
potřebovat něco koupit, tak tam zastavím. Mně je jedno, kde nakupuji, hlavně když je tam to, co potřebuji a na co
mam chuť :)
Veronika Hulínová
Se záměrem výstavby Penny Marketu
na třídě 1. máje nejsem sdílná. Tato
lokalita je jedno z posledních zelených
míst ve městě a přímo volá po zútulnění. Rovněž se mi nelíbí spojitost
s vybudováním skladového areálu Penny v Dobřanech na Vysoké.
Markéta Vránová
Výstavba Penny Marketu mně přijde
jako nesmysl. Poslední zeleň, která na
tř. 1. máje je, zmizí, navíc nerozumím
ani prostorovému řešení včetně parkovacích míst.
Alena Roblová
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JAK TO VIDÍ OPOZICE
ŠLOVICKÝ VRCH

V programu rozvoje města, dostupném na oficiálním webu města Dobřany, se lze dočíst:
„I když je Šlovický vrch vnímán především jako areál motosportu, záměrem
města je velkou část Šlovického areálu
zalesnit a vytvořit zde místo pro rekreaci a trávení volného času vč. rozhledny
a koupaliště.“ To zní zajímavě, ovšem
bylo to napsáno v roce 2006. Pokusímeli se najít nějaké novější informace nebo
záměry radnice, pochopitelně se zaměříme na územní plán. Ten je ale z roku
2000. Takže nepřekvapí, že v tomto
plánu je na mapce na místě Šlovického
vrchu plocha pro „bydlení a občanskou
vybavenost“ a často zmiňovaná „sportovně rekreační oblast“. „Návrh zadání
územního plánu“ je sice novější (březen
2010), ale přestože má na úvodní straně
krásný letecký snímek Dobřan, neobsahuje příliš užitečných informací. O Šlovickém vrchu vůbec nic.
Podíváme-li se na Šlovický vrch, nikde
není plocha pro bydlení, ani rozhledna
nebo koupaliště, ale dominuje mu halda navezené zeminy. Ta má ke „sportovně rekreační oblasti“ hodně daleko.
Pokud si dobře pamatuji, nezmiňovaly
tuto nepěknou dominantu dobřanského
okolí ani programy kandidujících politických stran. Většinou všichni mluví
o sympatickém „sportovně rekreačním
areálu“. Vznikla tedy ona halda bez vůle
vedení města? To asi sotva. Nepěkné
věci se prostě jenom taktně zamlčují,
což je neférové vůči voličům. To si ale
musí voliči srovnat v hlavě sami. Mnohem závažnější problém vidím v tom,
že budováním obrovského zemníku si
město samo ničí jednu z nejcennějších
věcí, kterou má. Jak jste se mohli dočíst
v Dobřanských listech 12/2011, Šlovický vrch patří mezi nejcennější přírodní
oblasti v celých západních Čechách.
Rozumný hospodář by tohoto faktu jistě využil ke svojí prezentaci a k nalákání turistů. Ovšem vedení Dobřan toto
bohatství pohřbilo pod haldou zeminy
navezené ze staveb.
Pochopitelně jde o změnu nevratnou,
protože jednou zničené přírodní bohatství je ztraceno navždy. Po volbách
v roce 2010, když Martin Sobotka inicioval vznik Komise pro kulturní a přírodní
dědictví, jsem si myslel, že město změní
svůj názor, ale byl jsem naivní. Současné vedení ukázalo svou neprozíravou
krátkozrakost, když schválilo rozšíření
a další zavážení mohutného zemníku.
A tak se na Šlovický vrch místo turistů
bažících po krásných výhledech a uni-
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kátní přírodě budou valit další a další
tatrovky naplněné odpadem. Město tím
sice vydělává nemalé peníze, ale dlouhodobě mnohem více ztrácí.
Václav Hrdonka

Vážení čtenáři,
Dobřanské listy se stále více stávají tiskovinou, kde se objevují články
občanů a prezentují názory na to, co se
v našem městě vlastně děje. V posledních číslech listů se objevilo i několik
článků, které se podivovaly či pohoršovaly nad tím, jaké nepravdy si to vymýšlí
a píše opozice. Z kontextu článků vyplývá, že opozicí je míněno naše občanské
sdružení, což nás na jedné straně těší
(nejsme jedinou opoziční stranou ve
městě) a také nás to nutí, abychom na
články reagovali.
První, čeho je možno si všimnout, je
sloh a styl. Prim zde samozřejmě hraje
pan místostarosta Sobotka. Jeho texty
na mě působí jako jakási podivná mentorská kázání, vždy však s ostnem cynizmu či arogance. Nechci se zde pouštět
do podrobnějšího rozboru jeho textů,
vyjadřuji jen pocit, který mám, když si
třeba přečtu větu: „Nakonec jsem musel
pochválit i ty dopisovatele, kteří podobné
klevety shromažďují a sestavují z nich
důmyslné sbírky, obdoby Erbenovy
Kytice bez rýmů, krásy či velkorysosti.
Teď dlouho mlčí, přičemž minulé období – říjen zvláště - bylo na lži, pomluvy
a podobné pomníky lidské malosti velmi
bohaté“. Myslí pan místostarosta těmi
dopisovateli někoho z našeho sdružení,
když jsme teď 2x za sebou nic nenapsali
do Dobřanských listů? Jestli ano, chválí
nás za to, že jsme nenapsali žádné lži?
A co je důmyslné na Erbenově sbírce
bez rýmů? A proč byl právě říjen zvláště
bohatý na pomluvy, a lze si představit,
že za ním chodí lidé a donáší mu, kdo
co řekl? Odpusťte mi ten výraz, mně
takové věty připadají jako nesmyslné
bláboly. Vadí mi jejich zmatenost, neadresnost, mám pocit, že s námi mluví
jak s malými zlobivými dětmi.
Tím, jak píšeme do listů, snažíme se
vlastně dělat občanskou, chcete-li laickou žurnalistiku. Snažíme se získávat
informace, ale není to nikterak jednoduché a vedení města nám to nijak neusnadňuje. Někdy hájíme jen svůj názor
a můžeme se i mýlit.
Samozřejmě nelze zneužívat Dobřanské listy k věčnému handrkování o to,
kdo, kdy a co napsal a zda měl pravdu.
Přesto si neodpustím reagovat na záři-

jový článek Tomáše Brožka s názvem
„Několik podnětů pro opozici“. V článku se autor vrací ke slučování školek
a píše: „Dovolím si reagovat na několik
konkrétních věcí, které opozice komentovala – nejdříve pan Weinreb – petice,
kterou sepsali rodiče, v žádném případě nebyla proti záměru města, ale byla
to výzva pro město, aby vše vysvětlilo.
Myslím, že to je dost zásadní rozdíl.“
Mně pak nezbývá než si dovolit ocitovat onu petici, kterou město z formálních důvodů nepřijalo:
Vážený pane starosto,
Obracíme se na Vás, jakožto na nejvyššího zástupce zřizovatele MŠ Dobřany, Stromořadí 922, se žádostí o zrušení
rozhodnutí, na základě kterého má dojít
ve školním roce 2012/2013 ke zrušení
vývařovny školní jídelny Mateřské školy
Dobřany, Stromořadí 922, a dovozu jídla
ze Školní jídelny ZŠ Dobřany, a dále zrušení rozhodnutí, na základě kterého má
dojít ke sloučení obou mateřských škol
v Dobřanech pod jedno vedení v Mateřské škole Dobřany, Loudů, neboť uvedená rozhodnutí poškozují zájmy našich
dětí a zdravotní předpisy.
A skutečně si nemyslím, že žádost
o zrušení rozhodnutí je výzvou pro město, aby vše vysvětlilo. Jako by chtěl
slovům zase někdo ukrást jejich pravý
význam a nezbývá než se o něj brát, neli prát. Dobřanské listy jsou náš společný veřejný prostor stejně jako třeba
náměstí.
Josef Weinreb
Otevřené město Dobřany
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

Kalendář „Dobřany v obrazech Josefa
Langla“ můžete zakoupit v Informačním centru na náměstí T.G.M. 5 v Dobřanech. Cena je 160,- Kč.

15x100
„CO ŘÍKÁTE VÝSLEDKŮM LETOŠNÍCH KRAJSKÝCH VOLEB?“
Martin Sobotka
Výsledky, žel, nepřekvapily. Upřímně, tyhle volby
nemám rád, jsou vždy mimo
mísu. Řeší se nespokojenost
s vládou, krajská témata jen
okrajově. Smyslu pro logiku,
pravidla a Ústavu se příčí, že kraje už počtvrté
zůstanou ve stavu: funkcí hodně, obsahu málo.
Hejtmani jsou ze stran protivných té, která má
premiéra, proto už po vítězství opozice v prvních
volbách vláda začala brzdit převod rozhodování
blíž k nám. Vydat moc nepříteli, ubrat pražská
korýtka, za to stranám nějaká samospráva nestojí. Závidím Liberečákům odvahu žít bez partají,
naší krajské vládě pak to, že má v opozici hodně
silných, odborně zdatných a věcných osobností.

Dagmar Terelmešová
Vzhledem k tomu, že jsem
členem ČSSD od roku
1989 a většinu kandidátů
do ZPK znám osobně, jsem
ráda, že voliči dali hlas naší
straně. Volby do krajských
zastupitelstev jsou odrazem
politiky vlády a je vidět, že voliči dávají přednost stranám levicově zaměřeným.

Ladislav Terelmeš
Výsledek voleb do ZPK
mě nepřekvapil. Doufám,
že se současná vláda
nebude chovat dále vůči
krajům tak macešsky jako
dosud. Přidává práce,
ubírá peněz. Vidím to jako
odvetu pravice za vlastní neúspěch ve volbách
v minulých letech.

Pavel Sloup
Výsledky voleb mě
moc nepřekvapily. Je to
reakce lidí na aktuální
situaci a náladu v zemi.
Někdo raději ani nevolí, což může být pro některé strany i výhoda.
Otázkou je, co bude dál po vytvoření různých
koalicí. Doufám, že nás nečeká návrat do dob
minulých.To vše ukáže čas.

Lenka Tomanová
Myslím si, že výsledky voleb byly médii již
dostatečně rozebrány. Já
osobně mám velikou
radost z toho, že máme
v zastupitelstvu kraje opět „Dobřaňáka“:-)

Michal Trdlička
Ačkoliv
rozhodnutí
kraje pociťujeme ve
spoustě služeb denní potřeby, lidé stále
nepřikládají krajům
a potažmo krajským volbám jejich důležitost.
O tom svědčí nízká volební účast, necelých
37%, která je i přesto v kontextu všech krajských voleb od roku 2000 lehce nadprůměrná.
Na výsledky letošních voleb se mi jako posmutnělému pravicově smýšlejícímu voliči nekouká
s pocitem spokojenosti, ale je to odraz nálady
ve společnosti. Úspěchem je, že Dobřany mají
i nadále člena v krajském zastupitelstvu.

Josef Weinreb
Pan starosta Sýkora uspěl
v krajských volbách na kandidátce TOP 09 a Starostové a zasedá již v krajském
zastupitelstvu. Tentokrát však
v opozici proti vládnoucím sociálním demokratům, se kterými je naopak v koalici ve městě. Je
to trochu zmatek, ale v Čechách bohužel dost
častý. Pan starosta si tak bude moci vyzkoušet
obě role. Možná lépe porozumí opozici ve svém
městě.

Marek Sýkora
S ohledem na skutečnost, že jsem byl
jeden z kandidátů
na funkci krajského
zastupitele za TOP 09 a Starosty pro Plzeňský
kraj (podotýkám, že jako nestraník za uskupení
Starostové pro Plzeňský kraj), tak ode mě není
férové výsledky voleb hodnotit. Mrzí mě ale
velmi malá volební účast, k volbám evidentně
nepřišli zejména lidé středního věku, což způsobilo výsledek voleb takový, jaký je. To je asi největší a nejzávažnější zjištění. Ještě jednou moc
děkuji za hlasy pro moji osobu, protože zachovaly kontinuitu, kontinuitu toho, že Dobřany mají
od vzniku krajského zastupitelstva stále svého
zastupitele, což vůbec není pravidlem ve větších
městech, než jsou Dobřany samotné.

Michal Šašek
Letošní výsledek krajských
voleb v Plzeňském kraji mě
velice potěšil. Byl i částečným
ohodnocením mého pracovního týmu, který se od počátku
prázdnin plně věnoval přípravě krajské volební
kampaně. Potěšilo mě, že si občané množstvím
preferenčních hlasů přáli za hejtmana našeho kraje Jiřího Pospíšila. Tím zhodnotili jeho pracovní
nasazení v pozici ministra spravedlnosti. Nakonec vše dopadlo úplně jinak…návratem KSČM
do budovy Krajského národního výboru po třiadvaceti letech. Mrzí mě, že povolební vyjednávání neumožnila zapojení ODS ani TOP 09 v krajské vládě. Na tomto místě je také důležité zmínit
mimořádný úspěch dobřanského starosty Marka
Sýkory na kandidátce TOP 09 a STAN.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Město Dobřany již léta zajišťuje slavnostní obřad „vítání občánků“,
o který byl doposud ze strany rodičů i prarodičů projevován velký
zájem. Rádi bychom tuto tradici zachovali i nadále. Z legislativních
důvodů žádáme Vás, rodiče nových občánků města Dobřany, kteří se
chcete tohoto obřadu zúčastnit, abyste se obrátili osobně, písemně
nebo telefonicky na Městský úřad Dobřany, evidenci obyvatel nebo matriku a sdělili nám potřebné údaje. Příslušný formulář najdete i na webových stránkách města
Dobřany.
Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi, Vašimi dětmi i blízkými příbuznými.

DESET NOVÝCH OBČÁNKŮ

Dne 10. 11. 2012 byli panem Markem Sýkorou, starostou města Dobřany, přivítáni
tito noví občánci:
Miloušek Grätsch, Peťa Hovorka, Maxík Kotrouš, Anetka Lišková, Filípek Novák,
Verunka Šustáčková,
Vojtíšek Albl, Tomášek Knobloch, Adélka Lockerová a Verunka Topinková.

V měsíci listopadu oslavila 93. narozeniny paní Marie Hercerová a 92. narozeniny paní Božena Netrvalová. Za
Sbor pro občanské záležitosti města
Dobřany přejeme do dalších let hodně
zdraví a spokojenosti.

VZPOMÍNKA
Nedá se zapomenout a nikdy nezapomenu na Vaše krásné město a na
mého manžela Václava Klesnila, který naposledy vydechl 30. 12. 2010,
na svátek svého mladšího syna
Davida. Mám ráda Vánoce, už kvůli dětem - vnoučatům, proto jsem
nechápala Vašíka a jeho mamku,
kteří Vánoce rádi neměli. Manžel
často vyslovil přání: „Kéž bych je prospal“. Toto přání se mu před 2 lety
splnilo. 10 dní slabě oddychoval na
Aru, napojen na přístroje. Žádné
Vánoce už nebudou takové, jako po
jeho boku. Kdo jste ho znali, vzpomeňte si, jako on vzpomínal na Vás,
Dobřaňáky a vaše město. Jistě jste
nezapomněli, jak byl veselý, společenský, pracovitý, a když nemohl
pomoci, nikomu vědomě neublížil.
Moje celá rodina a všichni jeho přátelé v Českých Budějovicích často
vzpomínáme.
Slávka
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ROZHOVOR
Strakonice a Stříbro, takže určitě bude
na co se těšit...
Juniorfest má i své „novináře“
z řad dětí a také noviny - Juniorfest
pod lupou. Vycházejí ve festivalových
dnech a přináší zajímavosti z jednotlivých akcí. Můžeš k tomu, prosím,
něco bližšího?

Foto: V. Samek

V prvním listopadovém týdnu se konal
mezinárodní festival Juniorfest. O jeho
průběhu a plánech do budoucna jsem si
povídala s báječnou, usměvavou ženou,
ředitelkou Juditou Soukupovou.
Jaký je záměr pořádání Juniorfestu
– Co je to Juniorfest?
JUNIORFEST je mezinárodní filmový
festival pro děti a mládež, jehož kořeny
vlastně sahají až do roku 2004. Jedním z hlavních cílů je seznámit nejen
dětské publikum se současnou evropskou filmovou tvorbou, která se do české distribuce dostává velmi sporadicky.
Bohužel.
Kolik projekcí bylo v rámci pátého ročníku festivalu odpromítáno
a kolik diváků je navštívilo?
V. ročník JUNIORFESTu nabídl divákům celkem 46 filmových projekcí!
Letošní celková návštěvnost byla pro
nás velmi příjemným překvapením,
neboť jsme poprvé s přehledem překročili hranici 10 000 diváků!
Kde všude se promítalo?
Letos jsme v tomto ohledu měli přelomový rok, neboť poprvé se promítalo
na tolika místech, že je nelze již spočítat
na prstech jedné ruky. Jmenovitě: Horšovský Týn (Erbovní sál a zámecké kino
hradu a zámku Horšovský Týn, horšovskotýnské kino), kino v Dobřanech,
Plzeň (multikino Cinestar a Zach‘s pub),
Plzeňský dům v Bruselu a ještě nás nyní
čekají Přeštice, kde je už vyprodáno.

Jak početný byl organizační tým?
Organizační tým je již několik let
počtem i obsazením stabilní a čítá více
než 50 lidí. Jsou to filmoví nadšenci,
kamarádi, lidé, kteří chtějí pomáhat.
V letošním roce se podařilo získat i nové
organizační posily z Dobřan. Moc si
všech vážím a těší mne jejich někdy až
rodinný vztah k festivalu.
V rámci letošního festivalu se uskutečnilo 22 doprovodných akcí. Která
byla pro tebe ta NEJ?
Moje „srdcovka“, kterou jsem dávala
dohromady přes půl roku, bylo setkání
tvůrců z pohádky S čerty nejsou žerty
a předání ocenění Hynku Bočanovi.
Akce měla ještě tu nadstavbu, že se na
ní Jan Tříska přivítal s Hynkem Bočanem. A zdůrazňuji, že se tito dva přátelé viděli po více než 40ti letech! Bylo to
dojemné.
Ve dnech 5. - 8. prosince vyrazí
Juniorfest „Na cesty“ a tím skončí letošní ročník... Můžeš, prosím,
čtenářům DL prozradit na se mohou
příští rok těšit?
No, je toho spousta... Ale jen ochutnávka: rádi bychom připravili setkání účinkujících z Malého televizního
kabaretu (O. Havelka, J. Molavcová,
J. Dvořák...), neopomeneme významné 60. jubileum České televize, Zlatou
rafičku převezme režisér Karel Smyczek, samozřejmě se budeme snažit
opět o významného zahraničního hosta.
Navíc nás o spolupráci požádala města

Tým „dětských“ novinářů byl letos
vybrán na základě písemného konkurzu. Setkala se parta opravdu šikovných
a zanícených mladých lidí. Mimochodem nechyběly ani dvě šikovné novinářky z Dobřan: Maruška Kordíková
a Alena Klímová. Před festivalem všichni absolvovali dvoudenní seminář pod
dozorem profesionálů, takže pak během
festivalu hravě zvládali sbírat materiály, psát a vydávat noviny, navíc ještě
natáčet z každého dne festivalové dvouminutovky. Myslím, že si to moc užili,
setkali se s hvězdami a navíc vše zvládli
bravurně. Dočkali se pochval i od profesionálních novinářů. Nejen jejich díla
jsou ke zhlédnutí na www.juniorfest.cz.
Vřele doporučuji.
Je pravda, že JUNIORFEST letos
překročil i hranice České republiky?
Ano, je to pravda. Když se sejdou
nadšení lidé, ochotní udělat něco navíc
mimo svůj pracovní rámec, vznikají
moc hezké věci. Třeba právě jako Brusel, kde jsme připravili s Mgr. Zbyňkem Prokopem, zástupcem Plzeňského kraje v Bruselu, třídenní promítání
především pro tamní česko-slovenskou
komunitu, včetně delegací (V. Vorlíček
a další). Odezva byla velmi pozitivní, což
nám dává možnost přibrat Brusel jako
tradiční festivalové město.
Co si přeješ pro příští ročníky festivalu?
JUNIORFEST je sice „jen“ koníček,
ale trávíme nad ním celý rok. Přála
bych si tedy, abychom stále měli sílu
a nadšení dávat tolik do JUNIORFESTu, abychom se nenechali odradit lidmi, kteří hledají jen to špatné, nikoliv to
dobré, aby sponzoři, kterým tímto velice děkuji, byli spokojení a dál při nás
stáli. A především, aby JUNIORFEST
třeba formou hezkého filmu či setkáním s hvězdou dál dělal radost a potěšil
co nejvíce lidí.
Přeji, ať se ti tvá přání vyplní. Děkuji
za rozhovor. Jaroslava Umnerová
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CO SE DĚJE
OD LISTOPADU SOUTĚŽÍME VE SBĚRU ELEKTRA!
Milí

spoluobčané,

ve

spolupráci

zbrusu nového tabletu Samsung nebo

s Plzeňským krajem a společností

další elektroniky. Více informací o sou-

ASEKOL jsme pro Vás připravili sou-

těži je k dispozici na www.asekol.cz.

těž ve sběru drobného elektra.

Vítězové se budou losovat za celý kraj,

Zapojit se můžete ihned, od oka-

první místo bude oceněno zbrusu no-

mžiku, kdy si níže odstřihnete ten-

vým tabletem od společnosti Samsung,

to leták s razítky (nebo si jej můžete

hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní

vytisknout z webových stránek www.

na 2. – 5. místě. Přesná pravidla jsou

asekol.cz, sekce Sbírej a vyhraj!).

uvedena na webových stránkách naše-

Pak už jen stačí najít doma, v garáži,

ho města www.dobrany.cz, nebo také

na půdě nebo na chatě staré vysloužilé

na www.asekol.cz, opět v sekci Sbírej

elektro a odnést je spolu s tímto letá-

a vyhraj!

kem na sběrný dvůr. Tam Vám letá-

Zapojením do soutěže můžete vyhrát

ček orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko).

hodnotné ceny a zároveň

recyklací

Jakmile jich budete mít pět, vyplníte

elektra přispějete k ochraně životního

kontaktní údaje a odpovíte na otáz-

prostředí. Každý spotřebič totiž obsa-

ku, zda elektro patří do směsného

huje až 80 % materiálů, které lze znovu

odpadu. Pak leták odešlete na PO

využít. Navíc se zabrání úniku škod-

BOX č. 75, 46003 Liberec 3. Tisk letáků

livých látek, jako je rtuť nebo olovo.

není omezen, naopak, čím více done-

Nenechte proto ležet staré elektro v šup-

sete elektra a odešlete orazítkovaných

líku, raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž

letáků, tím větší šanci máte na výhru

trvá do 28. 2. 2013!

PIVNICE Hájek - Hájková

24. 12. 2012 se koná 13. ročník
v degustaci bramborového salátu. Akce
pod názvem Velká cena Josefa Šnebergera proběhne tradičně v pivnici HájekHájková. Svůj vzorek - 200 g vánočního
bramborového salátu - může přinést
každý. Vzorky přijímáme od l0.00 do
11.00 hod. Potom následuje ochutnávka, bodování a ve 12.30 hod. vyhlášení
výsledků. Těšíme se právě na Váš salát.
Silvestrovské posezení v pivnici HájekHájková. Od 20.00 hod. nás bude svojí
hudební produkcí bavit známý DJ Míra
„Šelma“ Sikyta. V 0.30 hod.bude odpálen tradiční Novoroční ohňostroj. Rezervaci můžete učinit na tel. 603 872 821
nebo přímo u personálu pivnice.
Všem našim zákazníkům a občanům
města Dobřany přejeme příjemné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra a hodně zdraví, štěstí a pohody
v roce 2013.

Josef, Václava a Denisa Hájkovi
spolu se zaměstnanci pivnice.

SBÍREJ
VYHRAJ
Jak se zbavit
]E\WHÿQëFKHOHNWURVSRWĝHELÿĥ""
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CO SE DĚJE / KULTURA
VIDITELNOST CHODCŮ

Součástí stávajících měsíců jsou kratší dny a tím i zvýšení potencionálního
ohrožení účastníků silničního provozu
z důvodu špatné viditelnosti. V podzimních, ale i zimních měsících i změna stavu povrchu vozovky přispívá ke zvýšené
nehodovosti. Brzdná dráha vozidel se
prodlužuje i z důvodu vlhké vozovky nebo
spadlého listí. Proto bychom chtěli upozornit všechny účastníky silničního provozu, zejména chodce, že zvláště v těchto podmínkách musí být vidět. Sníženou
viditelnost můžeme díky reflexním prvkům výrazně zvýšit. Nejčastěji používanými způsoby jak zviditelnit chodce
jsou fluorescenční barvy, které upoutají pozornost svými nápadnými odstíny
během dne, a reflexní materiály, které
odrážejí světlo za snížené viditelnosti a za
tmy. Reflexní vrstva odráží světlo až na
vzdálenost 200 metrů. To je vzdálenost,
která řidiči postačí k adekvátní reakci,
pokud spatří chodce. I dětské oblečení
je často vybaveno reflexními materiály.
Protože to však není pravidlem, rodiče
by měli situaci zvážit a nějaký reflexní
prvek na bundu, kalhoty či školní tašku
svých dětí přidat.
Na závěr ještě upozorním všechny účastníky silničního provozu, tedy
chodce, cyklisty i řidiče, aby jízdě i chůzi za snížené viditelnosti věnovali maximální pozornost.
nprap. Ivana Telekešová, DiS.

KRIMINALISTŮM
SE PODAŘILO ROZŠIFROVAT
PŘÍPAD PODVODU NA
INTERNETOVÉM PORTÁLU

Jihoplzeňští kriminalisté dokončili
vyšetřování jednoho z nejrozsáhlejších
internetových podvodů, na kterém pracovali téměř rok. O své peníze přišlo
152 lidí z celé země. Ve vidině nákupu
levných starožitností poslali podle policistů sedmadvacetiletému pachateli na
účet celkem téměř dvě stě tisíc korun.
Zboží se však nedočkali. Policisté případ
kvalifikovali jako přečin, za který mu
hrozí pobyt za mřížemi až na pět let.
Muž si ke svým obchodům zakládal
účty na internetovém portále, na které
důvěřiví lidé posílali peníze. Na internetový portál zakládal inzeráty na různé zboží, převážně starožitnosti, jako
například nástěnné dřevěné zrcadlo
s andělíčky, porcelánové truhly, různé
sošky, přesýpací hodiny a další zboží.
Když zákazník projevil zájem, komunikoval s ním. Založil několik e-mailových
adres a současně několikrát změnil

i přezdívku, pod kterou svůj byznys realizoval. Dodání zboží podmiňoval uhrazením kupní ceny předem na bankovní
účet. Když peníze na účet došly, přestal
s lidmi komunikovat a peníze si ponechal pro svoji potřebu. Od důvěřivých
spoluobčanů tímto jednáním vylákal
celkem přibližně dvě stě tisíc korun.
Internet dnes používají téměř všechny
domácnosti. Přes internet se dnes dělá
takřka vše. Lidé si přes něj nakupují
různé zboží, platí různé věci, shánějí
informace, hrají hry a v neposlední řadě
také hledají práci. V poslední době policisté řeší případy, kdy pachatelé využívají přihlašovacích přezdívek a údajů na
internetu pro páchání trestné činnosti
v podobě internetových podvodů a jiné.
Policisté upozorňují občany, aby byli
obezřetní v případě jakéhokoliv sdělování svých osobních i internetových údajů
a aby byli opatrní s vyvěšováním informací pod svými uživatelskými účty.
Takových informací může pachatel velmi rychle zneužít.
nprap. Ivana Telekešová, DiS.

SEZÓNU JSME ZAKONČILI
V NEJBLIŽŠÍ ZÁJEZDNÍ ŠTACI

V sobotu 2. 12. jsme znovu vstoupili
na příjemné jeviště vstišského kulturního domu. Vzhledem k technickým
podmínkám pro uchycení kulis jsme si
zde vytvořili nebývale útulný lékařský
i krejčovský salón.

Ze souboru bylo cítit, že se na představení těšil. A bylo na co, díky nedivadelnímu osvětlení a domáckému pojetí
hlediště se v plné síle ukázalo, co je na
divadle nejkrásnější. Totiž těsné sepětí
těch v hledišti s těmi na jevišti, neboť
divák ve Vstiši je vždy spolutvůrcem,
nikoliv jen pasivním přihlížejícím.
Tentokrát jsme věděli dopředu o stavebních vlastnostech sálu dost na to,
aby nás od začátku bylo slyšet i přes
provozní šum, který vyplývá z toho, že ve
Vstiši to v sobotu ukázkově žije. Základem hereckého řemesla je soustředění
a udrželi si ho i nováčci souboru, za což
jim patří pochvala.
Děkujeme za pozvání, přijetí, přípravu
a péči zejména Zdeňku Zajícovi a Liboru Opltovi!
Za DOS Rozmarýn
Martin Sobotka

ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROGRAM V DOBŘANECH

7. 11. 2012 - 7. 1. 2013

23. 12. 2012 od 1700 hodin

Dobřanská galerie

kostel sv. Mikuláše

- otevřeno: 9.00 - 12.15 a 13.00 - 16.00

- Hvězdičky, P.U.D.U. a Dobřanské bábinky

16. 12. 2012 od 1700 hodin

1. 1. 2013 od 1300 hodin

kostel sv. Mikuláše

u viaduktu za panelárnou

Výstava vánočních zvyků,
tradic a hraček

3. adventní podvečer
Autorská dvojice Dubnička - Lahoda
„Koledy a jiné tiché písně“

18. 12. 2012 od 18 hodin
00

kostel sv. Mikuláše

Mše svatá za zesnulého
prezidenta Václava Havla

4. adventní podvečer
Dobřanské pěvecké sbory

Novoroční výstup
na Šlovický vrch

1. 1. 2013 od 1800 hodin
Náměstí T.G.M.

Slavnostní uvítání roku 2013
- slavnostní slovo starosty města
- velký ohňostroj za hudebního doprovodu
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KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

KNIHY PRO DĚTI
White Graham:
Dobrodružná bludiště
Tajemství pyramid
Projdi
bludištěm
a zažij spoustu dobrodružství! Dej ale
pozor. Najít tu správnou cestu nebude
vůbec jednoduché.
Tvůj přítel potřebuje pomoc. Jeho otec
uvíznul uvnitř pyramidy a zachránit ho
můžete jedině společně. Budete muset
najít cestu tajnými tunely a komorami
skrytými uvnitř pyramidy, které tvoří
spletitý systém bludišť…
Hopkinsová Cathy:
Všeho moc škodí
Lucy má problém.
Všechny holky kolem
ní mají kluka, jen
ona ne. Vždyť i Tonyho přestalo bavit její
neustálé
odmítání
a našel si jinou. Ale
pak se objeví ON:
milý, hezký a hlavně
– do Lucy bláznivě zamilovaný.Všechno je v naprostém pořádku, dokud
Lucy nezjistí, že i to nejlepší se může
časem přejíst…
Vaříme s dětmi
Inspirace pro každý den
Vaření může být pro
děti stejná zábava
jako hraní počítačových her nebo
stavění
domečků
z lega. Přesvědčte se
o tom sami a zkuste s dětmi připravit
recepty z této knihy. Vyzkoušejte jednoduché, rychlé
a nápadité recepty a uvidíte, že práce
v kuchyni s dětmi může být opravdu
velká zábava.

i pomoc spiritistických médií, není však
známo, že by taková spolupráce někdy
přinesla ovoce. Proto když na linku pro
veřejnost zavolá Flora Hansenová a tvrdí, že ji navštívil duch zavražděné dívky,
nikdo jí nevěnuje pozornost. Nejprve za
svou informaci žádala peníze, nyní však
jen úpěnlivě prosí, aby ji vyslechli…

Viewegh Michal:
Mráz přichází z Hradu
Krásná makléřka Diana a novinář Marek
Konwicki objeví šokující
videonahrávku
z tajného setkání Václava Klause s Vladimírem Putinem, pražský
primátor
Bohuslav
Svoboda veřejně vyzve
na šermířský souboj kmotra Romana
Janouška, na pochod homosexuálů a lesbiček Pratur Pride se do Prahy s bombou
v batohu chystají dva celostátně hledaní
neonacisté a transsexuálka Kristýna přináší do redakce MF DNES Supertajnou
knihu, neboli deník prezidentova záhadně utonuvšího milence. Těmito slovy
začíná nová kniha Michala Viewega.
Jarkovský Jaroslav:
Příběh českých Vánoc
Krok za krokem se
můžeme ponořit do
vánočního času od
zapálení první adventní svíce přes prožitky
vánočních dnů až
po jejich vyvrcholení
spojené s tříkrálovými tradicemi. Pohádkovou atmosféru Vánoc dotváří tradice
jesliček, ať už těch prostých, které si
stavíme u vánočního stromku doma,
nebo těch v chrámech.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Kepler Lars:
Svědkyně ohně
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Obličej má zakrytý
rukama, jako by si
hrála na schovávanou.
Celý pokoj je od krve,
na jejím útlém těle
však není jediná kapička. Policie při vyšetřování komplikovaných
případů občas využívá

V měsíci říjnu a listopadu se zúčastnily všechny třídy I.stupně ZŠ Dobřany
výchovně vzdělávacích lekcí pořádaných
Městskou knihovnou.

Žáci 6. tříd ZŠ Dobřany při hodině netradičního dějepisu v knihovně.

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2012
bude Městská knihovna Dobřany
uzavřena.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Přihláška skupinky koledníků

Letos podvanácté organizuje dobřanská Římskokatolická farnost ve spolupráci
s Městem Dobřany a Základní školou v Dobřanech Tříkrálovou sbírku. I v letošním
roce chceme pomoci dětem a „velkým dětem“ z merklínské Diakonie. Hledáme proto trojice zájemců, kteří
mají chuť si připravit královský kostým a vyrazit v sobotu 5. 1. 2013 do dobřanských ulic. Je důležité, aby mezi
vámi nebo s vámi byl jeden dospělý, který převezme
zapečetěnou pokladničku a po dobu koledování bude
o ni pečovat.
Přihlášky prosíme co nejdříve řediteli ZŠ v Dobřanech, následně dostanete další
podrobnosti a vyberete si místo koledování. Jakékoliv dotazy ke konání sbírky Vám
rád zodpoví J. Šedivý, tel. 377 970 467.
Děkujeme Vám.

CO JE TO DIAKONIE?

Pro někoho možná neznámé slovo,
ale pod tímto slovem se skrývá spousta lásky a dobrých srdcí. Jistě všichni víte, že 6. ledna chodí dobrovolníci
nejen z naší školy v kostýmech tří králů
po domácnostech a vybírají peníze na
pomoc osobám s mentálním postižením
a autismem – klientům merklínské Diakonie.
Úspěšní koledníci z 2. stupně, Dan
Hrtán, Lukáš Strejc a Mirek Jankech,
spolu s úspěšnými koledníky z 1.stupně, Aničkou Kubešovou, Týnou Klímovou a Dankem Bouřilem, se mnou
a s panem ředitelem jeli na výlet do
střediska Radost v Merklíně. Po příjezdu nás velmi mile uvítali a ukázali
nám zařízení, na které jste statečně
sbírali peníze minulý rok. Toto zařízení umožňuje lidem na vozíčku nebo
lidem s kočárky vjet bez problému do

mikrobusu. Po zajímavé ukázce jsme šli
dovnitř, kde bylo tolik jídla ... páni …
☺ Byly tam dva talíře mafinů, z něhož
jeden zmizel po čtvrt hodině, viď, Lukáši (Lukáš dokázal sníst jedenáct mafinů). Byly tam obložené talíře, brambůrky, no prostě vše. K pití jsme si tam
mohli nabídnout kolu, džus nebo vodu.
Všichni jsme si sedli ke stolu, počkali
na pana ředitele celé Diakonie – Západ
pana Bc. Petra Neumana a začala beseda. Trvala asi 30 minut, ale probrali
jsme (spíše dospělí☺) historii Diakonie a Tříkrálové sbírky. Během besedy jsme se také dozvěděli, jaké služby
můžou v Merklíně i v jiných střediscích
Diakonie nabídnout. Můžete tam třeba
ubytovat svého postiženého příbuzného na nějakou dobu, pokud chcete jet
někam na dovolenou a podmínky vám
neumožňují, aby ten dotyčný jel s vámi.

Jsou tam ale i tací, kteří už svou rodinu
nemají a bydlí tam pořád (samozřejmě
nepočítám vycházky). Mají to tam ale
velmi útulné. Klienti mají malé bytečky, tzv. domovy, kde je obývací pokoj,
kuchyně a několik ložnic. Venku mají
také trampolínu a bazén, ve kterém se
v létě koupají. Při prohlídce jsme narazili na nového kamaráda Jabího [džabího]. Jabí je moc milý a upovídaný pán
původem z Pobřeží Slonoviny. Zaznělo
tam i pár super hlášek, viď, Spajdy („Ta
paní vypadá docela normálně“… - „To je
pracovnice“ ☺).
Po mnoha hezkých zážitcích byl čas
na rozloučení. Nakonec si pro nás pracovníci Diakonie připravili malý dárek,
který mě moc potěšil. Já jsem z toho
byla naprosto nadšená a doufám, že se
tam někdy ještě pojedu podívat.
Důležité ale je domluva, že dobřanští tříkráloví koledníci budou opět
vybírat na pomoc Merklínským z Diakonie, a to na vybavení domácnosti
dalšího bytečku – domova pro klienty
střediska Radost. Budeme rádi, když
nám pomůžete – jako koledníci, či jako
přispěvatelé. Děkujeme a těšíme se na
viděnou v sobotu 5.ledna 2013.
Oli Přibylová, 8.A, ZŠ Dobřany

Dobřanští koledníci s ředitelem Diakonie
panem Neumanem

ZŠ Dobřany pořádá
15. 12. 2012
florbalový turnaj pro nejmenší
žáky v místní sportovní hale.
Turnaj proběhne ve dvou kategoriích:
1. – 2. třída
3. – 5. třída
Začátek turnaje je v 8.00 hodin.
Zveme všechny příznivce tohoto sportu.

Akce je finančně podpořena
Plzeňským krajem.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY BREŽICE

Podzimní prázdniny si letos někteří
žáci a učitelé naší ZUŠ užili opravdu
naplno☺ Po dvou letech měli možnost
opět se podívat za svými kolegy z partnerské hudební školy Brežice (Slovinsko) a prožít s nimi nádherné čtyři dny
naplněné nejen muzicírováním a méně
či více zdařilými lingvistickými kreacemi, ale též strhujícími sportovními výkony. Začněme však pěkně od začátku.
K odjezdu autobusu se dostavili všichni včas a v dobrém rozpoložení, nalodění
osob i zavazadel proběhlo bez problémů
a co je nejdůležitější a čím jsme si vylepšili „skóre“ oproti předchozím výpravám
do Slovinska, před školou zůstali zapomenutí pouze rodiče a jinak NIC! Ani
kroj, ani bundička, ani peněženčička…
Neuvěřitelné!!!
Samotná cesta uběhla rychle, páni
řidiči byli zkušení a dobře naložení,
a tak jsme kolem 18. hodiny dorazili na
místo. Přivítání bylo jako vždy srdečné,
a to zvláště od dnes již bývalého ředitele brežické hudební školy pana Dragutina Križaniće. K oficiálnímu přijetí
pak došlo tradičně v koncertním sále
hudební školy, a to od nového pana
ředitele Daniela Ivši, ten také představil
naše žáky jejich slovinským „rodičům“,
u kterých našli svůj dočasný domov.
Dopoledne druhého dne strávily děti
se zkušeným pedagogickým dozorem
v termálním bazénu v nedaleké obci
Dobova. V plánu sice bylo věnovat se

odpočinkovému rochnění v teplé vodičce
tak, aby se nikdo moc neunavil, protože
všichni měli před koncertem, ale trošku
se to zvrhlo. Po půl hodině spořádaného
plavání se v mladých muzikantech probudil „hravý“ duch. Pedagogický dozor
se místo umravňování zapojil a všichni
se náramně bavili.
Po obědě následovalo první umělecké vystoupení našich žáků na místním
veletrhu tradičních regionálních potravin ve sportovní hale, kde své výrobky
prezentovali i někteří podnikatelé z Dobřan. V kulturním programu zahrála dětská lidová muzika Vozembach a zanechala velmi dobrý dojem.
Náš hlavní koncert byl naplánován
na 19. hodinu do nádherného prostředí
Rytířského sálu hradu Brežice. V první půli koncertu se představili sólisté
a komorní uskupení a druhá půle patřila dětské operce Červená karkulka, při
které se dobře bavili jak samotní účinkující, tak malí i velcí diváci. Sál byl zcela zaplněný, atmosféra výborná, výkony
našich žáků velmi pěkné a závěrečný
potlesk návštěvníků koncertu opravdu
srdečný.
Druhý a poslední den našeho pobytu
patřil v dopoledních hodinách sportu.
Hlavním bodem bylo fotbalové utkání dospělých mužů z obou hudebních
škol. Přestože fanklub jsme měli jasně
lepší a nechyběly v něm transparenty
ani švarné roztleskávačky, utkání jsme

nakonec prohráli. Poučeni tímto nevalným výkonem bychom možná měli do
našeho školního vzdělávacího plánu
zařadit povinnou sportovní průpravu.
Zase tak moc nás to ale mrzet nemusí,
vždyť jsme do Brežic nejeli jako výběr
sportovního gymnázia, ale hudební školy a jako muzikanti se naši žáci ukázali
v tom nejlepším světle.
Nejinak tomu bylo i při slavnostním
veřejném zasedání Městské rady Brežice, které se konalo opět v rytířském sále
brežického hradu, kde nechyběla ani
delegace představitelů města Dobřany
v čele s panem starostou Bc. Markem
Sýkorou a paní senátorkou Parlamentu ČR a místostarostky města Dobřany
Bc. Dagmar Terelmešovou. Dětská lidová muzika Vozembach měla čestný úkol
uvést svým vystoupením projevy představitelů našeho města a opět dokázala,
že hraje s chutí, umí zaujmout a hlavně
jede na výraz☺
V den našeho odjezdu jsme se probudili do rána pocukrovaného prvními
sněhovými vločkami. To se nám za těch
deset let, co se navzájem navštěvujeme,
ještě nestalo. Loučení před hudební
školou bylo dojemné i srdečné a tradiční závěrečné foto vysmáté. No a cesta
domů? Tak ta se pro většinu účastníků zájezdu stane nezapomenutelnou.
Ale to už vám nejspíš řekli sami – nebo
možná zazpívali…☺
Mgr. K. Vlahačová-Kartáková

Jednou z disciplín bylo i přetahování lanem. Zde jsme konečně zabodovali.

Flétnistka Markéta Tichotová zahrála
sólovou skladbu Syrinx, kterou složil
impresionista Claude Debussy.
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Český a slovinský fotbalový tým

Současní ředitelé hudebních škol v Dobřanech a Brežicích - pan Jan Vozár
a pan Daniel Ivša.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
KULTURNÍ AKCE
ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany
ve spolupráci s římskokatolickou farností Dobřany
Vás srdečně zvou na tradiční

Vánoční koncert

13. prosince 2012 /14.00 hodin

ve čtvrtek 20. 12. 2012 od 18:00 hodin
do kostela sv. Mikuláše v Dobřanech.

Vánoční

DPS Loudů
vystoupení

pro

Klub

důchodců
- vystoupí žáci ZUŠ

V programu vystoupí žáci a učitelé
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.

17. prosince 2012 / 17.00 hodin
koncertní sál ZUŠ
Vánoční koncert I

Základní umělecká škola
J. S. Bacha Dobřany

- vystoupí žáci ZUŠ Dobřany
18. prosince 2012 / 17.00 hodin

Vás zve na

Káčko Dobřany

Živý Betlém

Vánoční

vystoupení

tanečního

oboru ZUŠ

24. prosince 2012 od 11 hodin
na dvoře ZUŠ

19. prosince 2012 / 17.00 hodin
DPS Harmonie

Ve hře účinkují žáci, učitelé a přátelé ZUŠ, Hudbu obstará dětská lidová muzika Vozembach,
Betlémské světlo přinesou naši skauti.

Neseďte doma a pojďte s námi do Betléma. Najdete tam nejen Svatou rodinu, Tři krále,
pasáčky a anděly, ale také něco na zahřátí pro děti i dospělé a něco malého k snědku. Marie
s Josefem se už vydali na dalekou cestu a letos míří z dalekého Nazaretu do Dobřan. Tak
přijďte taky, máte to za rohem!

Vánoční koncert velké dětské lidové
muziky VOZEMBACH
19. prosince 2012 / 17.00 hodin
aula ZŠ Štěnovice
Třídní přehrávka
- vystoupí žáci ze třídy
pí uč. J. Císařové

ROZPIS BOHOSLUŽEB NA ADVENT
A DOBU VÁNOČNÍ V KOSTELE

Dobřanská galerie

SV. MIKULÁŠE V DOBŘANECH

(Náměstí T.G.M. 5)

18. 12. 2012 / 18.00
mše sv. za zesnulého prezidenta
Václava Havla (1. výročí úmrtí)
24. 12. 2012 / 0.00
půlnoční bohoslužba slova
– doprovází sbor P.U.D.U.
25. 12. 2012 / 9.00
mše sv. o slavnosti Narození Páně

VÝSTAVA

VÁNOČNÍCH ZVYKŮ,
TRADIC A HRAČEK
(průřez 20. stoletím)
zapůjčeno
ze soukromé sbírky

Panny Marie
06. 01. 2013 / 9.00
mše sv. o slavnosti Zjevení Páně

Vánoční koncert II
- vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Dobřany
21. prosince 2012 / 16.30 hodin
ZŠ Štěnovice
Třídní přehrávka
- vystoupí žáci ze třídy
p. uč. J. Karenoviče

kostel sv. Mikuláše
IV. adventní podvečer
- vystoupí dětský pěvecký sbor Hvězdičky při ZŠ Dobřany, P.U.D.U.

7. 11. 2012 - 7. 1. 2013

(Pěvecké

Uskupení

Dobřanských

Učitelů) a seniorský pěvecký sbor
Dobřanské bábinky

01. 01. 2013 / 9.00
mše sv. o slavnosti Matky Boží

kostel sv. Mikuláše

23. prosince 2012 / 17.00 hodin

30. 12. 2012 / 9.00
mše svatá

20. prosince 2012 / 18.00 hodin

Otevřeno:
po - pá 9.00 - 16.00 hod.
(polední pauza 12.15 - 13.00 hod.)

24. prosince 2012 / 11.00 hodin
dvůr ZUŠ
Živý betlém
- vystoupí žáci ZUŠ Dobřany
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Junák - svaz skautů
a skautek ČR,
středisko Zelený Šíp
Dobřany
HOROROVÝ OSTROV 2012

V sobotu 17. 11. 2012 se od 18 hod.
konal 9. ročník Hororového ostrova.
Ještě než celá akce začala, zaplnil se
starý most zástupem nedočkavců. Letos
se účastníci mohli těšit na 20 stanovišť plných hrůzy a děsu. Krásné noční
procházky lesem při svitu svíček a loučí doprovázené křikem se zúčastnilo
nespočet odvážlivců. Jsme moc rádi, že
Vás naše strašení ještě neomrzelo a stále se zúčastňujete. Již dnes se můžete
těšit na příští - výroční - 10. ročník. My
už se těšíme!!! Touto cestou bychom
chtěly poděkovat všem svým kamarádům a přátelům, bez jejichž pomoci
a nadšení by to nešlo uskutečnit. Díky,
jste skvělí!!!!!!!!!!!!!!!!
Šíša a Mentolka

BYLO NÁS PĚT ANEB CO NOVÉHO NA MARTIŇÁKU?
(na pokračování – listopad 2012)

Přesněji řečeno – v sobotu 17. 11. 2012 jsme se u kapličky na Kamínku při 10. pracovním dopoledni sešli v 9 hodin jen dva. Pustili jsme se pod kaštany do hrabání
listí v rámci protiklíněnkové prevence a přemýšleli, kolik z naplánované práce stačíme udělat ve dvou. Asi za patnáct minut přišli Urbancovi a to už nás bylo těch pět.
Předali jsme jim hrábě a šli s lopatami přiházet zeminu ke kořenům lip v aleji pod
kapličkou, kterou nám v týdnu navozili pracovníci Technických služeb. Pak se ale vše
změnilo a v deset hodin už nás pracovalo dvacet včetně čtrnáctiletého Kevina, hosta
napůl z francouzského Limoges a napůl z Martiniku.
Pracovní aktivity jsme soustředili zase na bývalé škváře v blízkosti javoru, kandidáta na památný strom. Zabetonovali jsme sloupek na informační ceduli, dokutáleli
špalek k posezení u stromu a důkladně vyčistili okolí a další část škváry od náletových dřevin. Po posezení u ohýnku a skvělé bábovce pak někteří ještě pokračovali
v úpravě „hřebenové“ cesty nad škvárou, která byla poškozena vodní erozí. Dostala
tedy důkladnou záplatu z navozené zeminy.
Děkujeme všem pracantům malým i velkým a těšíme se na viděnou při dalším
– 11. pracovním dopoledni – v březnu.
Za Iniciativní skupinu
Pavel Krákora a Jaroslav Šedivý

pf 2013
Všem lidičkám, kteří žijí v našem
krásném městě přejeme do roku
2013 jen to nejlepší.
Zelený šíp Dobřany
SKŘÍTCI PODZIMNÍČCI

Milí skřítci podzimníčci,
ze stromů už padá listí,
už chystáte na zimu
lístečkovou peřinu?

A protože naši školní skřítci žádnou
peřinku připravenou neměli, požádali
nás o pomoc. Tak jsme se 31. 10. 2012
v naší MŠ všichni sešli a společně s dětmi, jejich rodiči a prarodiči jsme jim
pomohli připravit se na zimu. Rodiče
s dětmi se tohoto úkolu zhostili s velkou
chutí a za chvilku bylo před školkou
plno skřítků i se svými peřinkami.
MŠ Dobřany – Loudů
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Po práci u javoru

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ KALENDÁŘ

Vážené zahrádkářky, vážení zahrádkáři,
náš sloupek vás po celý rok 2012
„honil“ do práce. Proto nyní v prosinci
vám již nebudeme dávat návod na to,
co dělat, ale připravili jsme pro vás jen
několik rad a vánočních tradic.

vají pětipouzdrý semeník, objeví se po
rozpůlení jablka hvězdička. Ta dává
životní naději a dobré zdraví. Ale i když
se ukáže křížek, neměli bychom se znepokojovat. Vždyť je to jen hra. Stejně
tak je vánoční zábavou použití skořápek z vlašských ořechů jako lodiček.
Komu lodička na vodě doplave nejdále, ten se ve světě také dostane hodně
daleko. A dnes již cestování není žádnou vzácností.
Přátelé a čtenáři, přejeme vám hezké
a šťastné Vánoce a v novém roce mnoho zdraví, radosti a hodně úspěchů na
vaší zahrádce.
Český zahrádkářský svaz

RYBÁŘI

V prvé řadě je to tradice zdobení
vánočního stromku. Mnozí lidé, a hlavně děti, zdobí stromek nejen pro sebe,
ale také pro zvířátka a ptáky. Myslí na
ně, protože těm je ve sněhu a mrazu
těžko a potřebují naši podporu. Pro
ptáčky je nejlepším dárkem krmítko
se slunečnicemi nebo jinými semínky.
Lesní zvěři chutnají nejvíce kaštany,
žaludy, kukuřičné šišky a seno. Rozhodně ptákům ani zvěři nepředkládejte
zbytky z kuchyně nebo sladké a slané cukroví. A také jim chraňte jejich
domovy a jídelny. To jsou zejména křoviny a ve volné přírodě planě rostoucí
ovocné stromy. Na nich se v zimě živí
nejen ptáci, ale i mnozí malí živočichové, kteří jsou zase potravou pro predátory. Tak napomáháme přírodě udržet
bohatou mnohotvárnost.

K tradici Vánoc patřila odedávna
jablka. Mezi staré zvyky patří i jejich
příčné krájení. Protože většinou skrý-

Vánoce jsou již za dveřmi a rodiče
zvažují nákup dárků pro své ratolesti.
Pokud máte doma začínajícího rybáříčka a v rodině není zkušený rybář,
dovolil bych si poradit s nákupem
rybářského náčiní. Základ rybářské
výbavy tvoří prut s navijákem a vlascem a podběrák. Prut pro běžné rybaření na řece doporučuji délky 2,4 – 2,8
m, naviják menší až střední velikosti,
vlasce síly 0,22 – 0,28 mm. Na různých výprodejních akcích seženete
pruty i s navijákem v ceně dohromady okolo 500 Kč. To pro začátečníky
úplně postačuje. Důležitý je podběrák.
Doporučuji s delší vysouvací rukojetí,
osvědčil se mi o délce 2,3 m. Stojí sice
okolo 450 Kč, ale tady bych nešetřil. Je
třeba si uvědomit, že když už se vám
podaří přelstít, zaseknout a přitáhnout
ke břehu větší rybu, zbývá ještě dostat
ji na břeh. S krátkým podběrákem se
budeme z vysokého břehu na rybu jen
smutně dívat, než nám po několika
marných pokusech o podebrání uteče,
a navíc hrozí nebezpečí nedobrovolné koupele. I tam, kde je břeh nižší,
je lepší podebírat rybu dál od břehu.
Hrozí totiž, že se nám zaplete vlascem
do přečnívajících travin nebo kořenů
a v poslední chvíli o ni přijdeme.
Pro zkušenějšího rybáře je ale riskantní něco kupovat, pokud přesně nevíte,
co by si přál. Můžete mu ale zaplatit
povolenku k rybolovu. Níže uvádím
ceny povolenek na r. 2013. Nejčastěji si
rybáři berou povolenku územní (krajskou). Ti náročnější, kteří jsou ochotni cestovat za rybami i mimo hranice
kraje, si pořizují povolenku celosvazovou, nebo dokonce celorepublikovou.
Jejich ceny jsou samozřejmě vyšší.
A na kolik vyjde tedy rybařina při pořízení územní povolenky? Roční povo-

lenka pro dospělé bude stát jednotně
pro mimopstruhové i pstruhové vody
1 100 Kč, cena proti loňskému roku
stoupla o 100 Kč. Členský příspěvek
(známka do členské legitimace) zůstává ve výši 400 Kč, úhrada za brigádu
500 Kč (nyní se platí při výdeji povolenky, po odpracování brigády se částka
vrací) a 50 Kč na krmení pro ryby, nebo
odevzdat 5 kg suchého chleba, rohlíků
nebo obilí. Pro dospělého budou tedy
platby při výdeji povolenky v rybárně
činit dohromady 2 050 Kč. Pro děti do
15 let je povolenka za 250 Kč, členský
příspěvek 100 Kč, brigáda se neplatí.
Než si ale půjdete pro povolenku, zkontrolujte si, zda máte platný rybářský
lístek. Ten se vydává na MÚ nebo OÚ
v místě bydliště. Pro děti je roční lístek
za 50 Kč, dospělí si mohou vybrat roční za 100 Kč, nebo se slevou na 5 a 10
let.
Na výborové schůzi MO ČRS Dobřany
9. 11. 2012 bylo odsouhlaseno vydat
zdarma povolenku p. Jiřímu Pechovi
za reprezentaci MO ČRS Dobřany na
závodech v rybolovné technice – muškaření. Například 19. května 2012 na
krajské divizi tříčlenných družstev na
řece Mži v Milíkově byl členem vítězného družstva v kategorii juniorů. Více
o muškaření si můžete přečíst na naší
vývěsce v bývalém sběrném dvoře.
Úspěšné bylo i družstvo ve složení
p. Kripner
Karel,
pí
Kripnerová,
p. Harant Josef a p. Rieckel Rudolf,
které reprezentovalo MO ČRS Dobřany
na 3. ročníku Spolkového poháru města Dobřany v kuželkách, kde obsadili
krásné druhé místo.
Vladislav Šefl

Ceny povolenek platné
v ÚS ČRS Plzeň v r. 2013
Územní povolenky
Druh povolenky
roční
1
roční mládež, ZTP
děti do 15 let
měsíční
týdenní

100
500
250
600
500

MP
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

1 100
500
250
600
500

P
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Celosvazové povolenky
Druh povolenky
MP
roční
2 000 Kč
roční mládež, ZTP 1 350 Kč
děti do 15 let
650 Kč

P
2 100 Kč
1 400 Kč
700 Kč

Celorepublikové povolenky
Druh povolenky
MP
roční
2 900 Kč

P
3 200 Kč

strana 15

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ A PÁTRÁNÍ PO NICH

11. listopad je den věnovaný památce
a obětem všech válečných konfliktů. Ve
světě je označován jako ,,Den válečných
veteránů“. Původ tohoto památného dne
sahá do dob ukončení zákopové války,
tedy první světové války. Onoho listopadového dne, přesněji 11. 11. 1918
v 11 hodin, vstoupilo v platnost příměří, jež bylo dojednáno a podepsáno
v železničním vagóně ve francouzském
Compiégne. Tím fakticky skončila první
světová válka trvající dlouhé čtyři roky a
den příměří ve Francii byl o rok později
vyhlášen jako den padlých. Později byl
prakticky celosvětově označen za Den
válečných veteránů. I současná Česká
republika se k této pietní tradici v roce
2001 připojila a 11. listopad je v našich
kalendářích označen jako Den válečných
veteránů. A i v našem městě najdeme
veterány - současné, minulé, ale i ty, co
dali oběť nejvyšší, tedy ty u nás v Dobřanech pochované. A právě proto jsme
zvolili tento den k putování po stopách
obětí první světové války v Dobřanech.

Vydali jsme se na náš dobřanský hřbitov hledat zde pohřbené vojáky z této
světové války. Jako podklad pro naše
pátrání posloužil seznam vojínů pohřbených na hřbitovech v Dobřanech z knihy
,,Město Dobřany v historii a v době přítomné“ vydané r. 1932 Ferdou Vlčkem.
Jen na městském hřbitově je pohřbeno
na 55 vojínů (dle zmíněného seznamu)
z let 1914 až 1918, z čehož dobře třetina
vojínů byla od 2. dragounského pluku,
jenž byl ve zmíněných letech v Dobřanech posádkou. Na hřbitově zemského
ústavu pro choromyslné (při cestě do
Vstiše) bylo pohřbeno dokonce na 143
vojínů. Ale bohužel si v pozdější době
někdo usmyslel, že lepší bude hřbitov
předělat na bažantnici.
Vraťme se k pátrání na našem jediném
hřbitově. Vyzbrojeni oním seznamem
a doufajíce, že najdeme dvě, tři jména,
nebo alespoň rodilého Dobřaňáka (tehdy sloužícího u 35.p. pl.), jsme zjistili, že
nenajdeme ani tři, ani dvě a ani onoho
pětatřicátníka z Dobřan. Nicméně pát-
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raní zbytečné nebylo a přeci jsme našli
nějaké vojáky u nás pochované. A to
poručíka rakousko-uherské pěchoty
pochovaného r. 1911, dále jednu civilní
osobu, jež zemřela po dlouhém a těžkém
válečném utrpení v roce 1925, a posledním objeveným je hrob německého pilota
pohřbeného roku 1944. A abych nezapomněl, ještě jeden pomník jsme objevili. V uličce z ne moc udržovaných živých
plotů s kluzkým chodníčkem (porostlým
mechem) se nachází pomník obětem
první světové války a pod ním základní
kámen k pomníku té války druhé. Tento
základní kámen asi i mnohý Dobřaňák
zná, býval na náměstí a snad i bylo plánem nějaký ten pomník postavit, jak
tomu bývá u kamenů základních. Tedy
zapálili jsme svíčky, tiše stáli a přemýšleli. Přemýšleli o obětech, o tom, co nám

ten pomník chce říct, o jménech, co jsme
hledali, o těch, co jsme našli, o těch, co
nikdy nenajdeme, o těch, co narukovali a nevrátili se, o těch z náletu v roce
1943. Uvědomujíce si všechny ty osudy
(nebylo jich málo), pohled na pomník byl
skličující. Jako bychom si jich nevážili a
sem je uklidili. Proč není alespoň jeden
ten pomníček někde na viditelném místě ve městě? Vždyť z valné většiny míst,
kam přijedete, i na malé obci (kde mají
tři, čtyři padlé) mají nějaký ten pomníček na návsi, ať každý vidí, že si jich váží
a jsou na ně hrdí – dali oběť nejvyšší.
Odcházíme a diskutujeme o celém
našem pátrání i o tom, dá-li se něco
dělat, abychom také mohli být hrdí
a mohli důstojně uctívat památku. Věříme, že ano. Snad se tak někdy stane…
KVH Posádkového velitelství v Dobřanech

BROKOVÁ STŘELBA O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA DOBŘANY
- VYSOKÁ VĚŽ A ZAJÍC NA PRŮSEKU

4. 11. 2012 uspořádala parta brokové střelby SSK Dobřany závod O putovní pohár
města Dobřany, tentokrát již 7.ročník, v disciplíně vysoká věž a zajíc na průseku. Na
střelnici se střílelo 2x20 terčů a 10 zajíců.
Na soutěž se sjelo 30 střelců z blízkého i vzdáleného okolí a myslím si, že se všem
líbila. Celá akce byla velice dobře připravena a zorganizována. Vzhledem k tomu, že
lom není zrovna moc velký, lety terčů tedy nebyly dlouhé a střílelo se poměrně na
krátkou vzdálenost, pro střelce to nebylo tak těžké, ale spíše lákavé.
Celková atmosféra na střelnici byla dobrá, počasí krásné, a tak se střílení všem líbilo. K tomu navíc bylo ještě výborné občerstvení, takže se dá říci, že se soutěž vydařila
na jedničku.
Závěrem pořadatelé děkují všem sponzorům za velmi pěkné ceny, které byly předány
více jak polovině zúčastněných střelců. Prvním třem byly předány i krásné poháry.
Myslím si, že se na této střelnici ještě v příštích letech uvidíme a že se můžeme i do
budoucna těšit na velice atraktivní brokovou střelbu.
Pořadí po závěrečných rozstřelech o první a druhé místo, stejně jako o třetí až páté
místo:
1. HORÁLEK Zdeněk
46		
4. RACEK Petr 43
2. BÉM Josef		
46		
5. FRENKL Jiří 43
Martin Čechura
3. ČECHURA Martin
43					

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOBROVOLNÍ HASIČI SI
ROZDĚLILI MILION KORUN

O celkem jeden milion korun soutěžily se svými zásahy a akcemi jednotky a sbory dobrovolných hasičů z celé
republiky v dvoukolové soutěži RWE
Dobrovolní hasiči 2012. S oceněním
a finančním darem odjelo ze slavnostního vyhlášení třicet nejlepších. Vítězové ve všech oblastech si odnesli 50.000
korun, hasiči na druhých místech získali 30.000 korun a ocenění na třetích
místech obdrželi 20.000 korun. Vyhrané peníze můžou hasiči podle pravidel
soutěže použít na obnovu techniky
nebo k preventivním akcím požární
ochrany.
Dobrovolní
hasiči
soutěžili
ve
dvou kategoriích a pěti oblastech.
V prvním
kole
vybírala
finalisty
odborná porota. Její členové ocenili zásahy u požárů, autonehod
i neobvyklé akce, jako pátrání po pohřešovaném nebo záchranu zraněného ze
stavební jámy. Finálové sbory uspěly
například s pořádáním neobvyklých
soutěží nebo s tradičními slavnostmi.
O konečném pořadí nakonec rozhodla
široká veřejnost prostřednictvím SMS
a internetového hlasování.
Mapa rozdělení ČR na soutěžní území

Soutěž se koná ve spolupráci
s generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru ČR i jednotlivých
krajských Hasičských záchranných
sborů, Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, Moravské hasičské jednoty
a České hasičské jednoty. Mediálním
partnerem
soutěže
je
měsíčník
Moravské
hospodářství,
hasičská
televize Hasiči150.tv a portál Požáry.cz.
Tolik stručně z tiskové zprávy
pro republiková média. Dobřanská
jednotka se v letošním roce této
soutěže rovněž zúčastnila. Přihlásili
jsme se do soutěže s časově i fyzicky
náročným technickým zásahem, a to

pátrání po pohřešované osobě, které
probíhalo v několika etapách v období
od 23. 12. 2011 až do 6. 1. 2012.
Jednotka byla požádána o spolupráci
Policií České republiky a na starost
dostala prohledávání koryta řeky
Radbuzy. S tímto zásahem jsme tedy
soutěžili s jednotkami z oblasti „jih
– západ Čech“, území Karlovarského,
Plzeňského a Jihočeského kraje.
Po ukončení prvního kola, tedy po
zasedání a hodnocení odborné komise,
nám bylo pořadatelem soutěže sděleno,
že jsme byli vybráni k postupu do kola
druhého spolu s další čtveřicí jednotek
z dané oblasti. Druhé kolo bylo jednoznačně na široké veřejnosti, respektive na její vůli k podpoře dobřanských
hasičů. I přes relativně krátký časový
úsek vymezený pro hlasování veřejnosti se povedlo zajistit dostatečný počet
hlasů. Po ukončení hlasování nás opět
kontaktoval pořadatel soutěže s velmi
příjemnou zprávou, a to že nám blahopřeje k umístění ve finálové trojici. Pro
zvýšení napětí však ve sdělení nebylo
uvedeno, kterou příčku jsme obsadili.
Slavnostní vyhlášení výsledků se
konalo v odpoledních hodinách ve
čtvrtek 8. 11. 2012 v brněnském hotelu Voroněž. Poté, co byli představeni
zástupci pořadatelů, hosté, soutěžící
a byly promítnuty krátké medailonky
prezentující soutěžící jednotky, sbory a města či obce, z nichž pocházejí,
bylo přistoupeno k vyhlášení výsledků.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
města Dobřany obsadila v oblasti „jih
– západ Čech“, území Karlovarského,
Plzeňského a Jihočeského kraje krásné
3. místo!

O ŠTÍT MĚSTA DOBŘAN

Letos již po jedenatřicáté změřila na
dobřanském náměstí své síly soutěžní družstva sborů dobrovolných hasičů v tradiční podzimní soutěži O štít
města Dobřan – memoriál Stanislava
Dvořáka. Soutěž se koná pod patronací města a na ocenění soutěžících
se výrazně podílejí některé významné
podnikatelské subjekty působící ve
městě. I letos jsme mohli díky nim předat spoustu krásných ocenění, za což
těmto sponzorům, a hlavně patronovi,
děkujeme. Pozvání na soutěž kromě
jiných opět přijali jak naši dlouholetí
kolegové a kamarádi ze sboru dobrovolných hasičů Rožmitál pod Třemšínem, tak i kolegové z partnerského
města Obertraubling, část Gebelkofen.
Celkem se zúčastnilo třináct družstev
mužů a pět družstev žen. Počasí nám
přálo a kromě drobné neposlušnosti
některých soutěžních strojů probíhalo
vše v dobré a kamarádské náladě. Po
napínavém zápolení se dostavil vcelku
příjemný výsledek. Ač jsme nezopakovali vítězství v kategorii mužů z roku
2009 ani loňské vítězství našich žen,
i přes opakovanou závadu na časomíře jsme vybojovali pěkné druhé místo! Naši kamarádi z Gebelkofenu (na
obrázku) opět obsadili čtvrté místo!
Milan Dvořák, DiS.
velitel

Přijďte si zacvičit a třeba i trochu
zhubnout. Začínáme cvičení
s vážením pro ženy každého věku.

Jsem velice rád, že se nám, dobřanským hasičům, opět povedlo důstojně
prezentovat město Dobřany na republikové úrovni. Proto bych rád poděkoval
touto cestou všem, kteří svým hlasem
podpořili dobřanské hasiče a přispěli ke zviditelnění našeho města a jeho
hasičů. Děkujeme.
Milan Dvořák, DiS.
velitel

Na první hodinu si přineste podložku,
obuv, oblečení na cvičení a láhev
s vodou.
Zahájení: 10. 1. 2013 – čtvrtek v 19 hodin
Kde: 1. stupeň ZŠ - náměstí v Dobřanech
Cena za 14 lekcí: 500 Kč
Přihlášky na tel. 607 509 710
Email: bastarova@email.cz
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SPORT / TIPY NA VÝLETY

TJ SNACK DOBŘANY - ODDÍL
HOKEJBALU

Muži NHBL - Západ
V druhé nejvyšší soutěži v ČR se naši
muži prezentují střídavými výkony.
Paradoxně je herní projev lepší na hřištích soupeřů, chybí však bodový efekt.
Doma nějaký ten bodík Šneci vybojovat
dokáží. Nevyrovnaná výkonnost může
být zapříčiněna i tím, že se v této kategorii převážně prolíná dravé mládí se
zkušenostmi starších matadorů. Dalo
by se tudíž říci, chce to čas, než se tihle
mladíci vyhrají. Aktuálně se dobřanští
hokejbalisté pohybují kolem 9. místa.
V krátkosti se zde dají zhodnotit poslední dva domácí zápasy s pražskými týmy
- HBC Ďáblové a HBC Kovo. Oba duely
byly odlišné. V zápase s Ďábly se Šneci
trápili přes půl zápasu a prohrávali již
0:4, přesto dokázali vyrovnat. K poslednímu zápasu s favoritem a vedoucím
týmem soutěže, s Kovem, nastoupili
domácí dokonce se sedmi dorostenci
v základní sestavě a pražskému týmu
vzdorovali až do posledních sekund
zápasu. V poslední minutě smolně
inkasovali rozdílovou branku a prohráli
tak nešťastně 1:2. Ano, Kovo bylo lepší
ve více herních činnostech, ale Šneci se
přesvědčili, že bojovnost, snaha a poctivý výkon je někdy víc než kvalita.

ky domácích vsítili Jan Voves a Lukáš
Kaňák po 2, Václav Šlehofer a Jan
Kovářík po 1. Pochvalu zasluhuje nejen
za tento zápas celý tým. Většina těchto
hráčů dostává šanci v právě již zmiňované mužské kategorii. Co je pro klub
milým zjištěním, že i v této kategorii se
tihle sotva šestnáctiletí mladíci dokáží
prosadit. Věřme, že jim tento elán
a chuť vydrží, neboť téměř pravidelně
každý víkend absolvují 2-3 zápasy.

Mistrovství ČR starší žáci - skupina
Západ
Naše nejmladší oddílové zastoupení si
ve své soutěži vede na výbornou. Tým
utvořený z převážné většiny loňských
mladších žáků statečně soupeří s mnohdy staršími protihráči. Nebojácnost,
neutuchající bojovnost a snaha jsou nejsilnější stránkou tohoto výběru. Šnečci
se pohybují okolo 2.-3. místa tabulky.
Kluci trénují poctivě dvakrát v týdnu
a o víkendu si svoji snahu vždy zhodnotí
soutěžním zápasem. Do trenérské práce
s mládeží se zapojil Ing. Jan Matoušek,
čímž do klubu přinesl cosi nového. Je to
bývalý úspěšný fotbalista, mládežnický
reprezentant ČR a divizionář převážně
v TJ Keramika Chlumčany. Jedná se
o takovou změnu, která příjemně působí i na samotné hráče.
Václav Šlehofer
člen TJ Snack Dobřany

22. prosince 2012
DO PŘÍCHOVIC NA BETLÉM
Odjedeme z Dobřan vlakem ve 12.28 hod.
do Borov. Půjdeme kolem Nezdického
mlýna do Lužan a Příchovic. Zde zhlédneme vystavený betlém. Další náš cíl
bude muzeum v Přešticích, jeho vánoční
expozice. Délka vycházky 9 km.
Vedoucí vycházky Karel Bohmann.
29. prosince 2012
PŘES ŠLOVIČÁK DO LHOTY
A DOBŘAN
Sraz účastníků ve 12.30 hod. u „kruháku“. Půjdeme kolem nádraží na Šlovický
vrch, sejdeme k dálničnímu odpočívadlu a Měsíční strání dojdeme do Lhoty.
Zpět půjdeme kolem mlýna po lukách.
Délka vycházky 10 km.
Vedoucí Luboš Kučera.
1. ledna 2013
VÝSTUP NA ŠLOVICKÝ VRCH
Zveme všechny občany! Pojďte se projít po bujarém silvestrovském veselí na
2 km vzdálený vrch, kde ve 13.00 hod.
zapálíme vatru a kde se vysíleni po
výstupu můžete občerstvit.
Pamětní list Vám celý rok bude připomínat, jací jste byli na Nový rok pilní. Zpět
půjdeme na náměstí na projev pana
starosty a pokocháme se ohňostrojem.
Výstupové trasy budou vyznačeny.
Zve výbor KČT.

TURISTÉ VÁS ZVOU

Extraliga mladšího dorostu
V nejvyšší dorostenecké soutěži v ČR
máme skvělé zastoupení a doposud
vzornou reprezentaci nejen klubu, ale
i města a sponzorů. Kluci totiž extralize kralují, přičemž z 15ti zápasů získali
45 bodů, tj. plný bodový zisk. V posledním utkání se hrál v Dobřanech šlágr
kola, neboť domácí ,,Kombajni“ přivítali
druhé Kladno. Zápas byl hodně přemotivovaný, a to z obou stran. Kvalitu prokázaly oba týmy, ale ten dobřanský byl
přece jen o stupínek výše. Šneci z Dobřan nakonec zvítězili vysoko - 6:1. Bran-
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15. prosince 2012
PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
Akci pořádá odbor KČT Baník Líně na
trasách 10 – 36 km z Plzně, Kozolup
a Nýřan. Cíl ve Zbůchu v restauraci
V cihelně do 16.00 hod. Sraz účastníků „u kruháku“ v 8.00 hod. Půjdeme do
Nové Vsi, Líní a Zbůchu. Zpět přes Červený Újezd, Vodní Újezd a po loukách
do Dobřan. Délka vycházky 15 km.
Vedoucí Luboš Kučera.

5. ledna 2013
ZE ŠVIHOVA DO BOROV
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8.28 hod.
do Švihova. Půjdeme po červené značce do Třebýcinky, Stropčic, kde přejdeme neznačenou polní cestu, která nás
dovede do Borov na vlak. Odjezdy: 13.06
a 15.06 hod. Délka vycházky 14 km.
Vedoucí Sváťa Leitl.
Vážení spoluobčané, využijte naší
nabídky a pojďte se s námi projít. Jdeme za každého počasí. Případné změny
v plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce
u Komerční banky.
Výbor odboru KČT TJ Dobřany

INZERCE

Restaurace Scéna Vám v prosinci nabídne
nové doplňkové služby.
Do poloviny prosince bude nainstalován terminál pro
bezhotovostní platební styk a příjímání platebních karet
pro zvýšení komfortu našich hostů.
Následně v průběhu prosince bude
ve spolupráci se společností

(poskytovatel bezdrátového internetu)
rozšířena nabídka Wi-Fi free o bezplatný přístup
k internetu, který bude dostupný na čtyřech stolních
počítačích společnosti ČETES.

Na problémy nejste sami

Na konci listopadu byla nabídka točených
piv upravena a doplněna o piva Holba,
ze kterých bude v průběhu prosince
postupně vybráno několik druhů piv
této značky k ochutnání.

Otevírací doba poradny v Dobřanech
Středa: 9:00 – 12:00
Čtvrtek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:45
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany

Přijďte ochutnat a vyzkoušet novinky.
Těší se na Vás personál restaurace Scéna.
www.restaurace-scena.cz

Kontakty:

tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz, e-mail: poradna@opplzen.cz

Občanská poradna Plzeň poskytuje:

v sobotu 15. prosince 2012 od 20:00 hodin

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.

ZPÍVANOU s kapelou CUMPÁNI

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

Restaurace Scéna

umístěná v bývalých kasárnách vedle kina „Káčko“ vás zve

na

www.cumpani.cz

www.restaurace-scena.cz

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:

WELLNESS PORADNA v Dobřanech
NEMÁTE JEŠTĚ DÁREK PRO SVÉ BLÍZKÉ?
Využijte DÁRKOVÝ POUKAZ na
Kompletní analýzu stavby těla a fyzické kondice

□
□
□
□
□

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)

(měření tuků, svalů, vody, metabolického věku, atd.,
detox., přibírání sval.hmoty, hubnutí, přír. kosmetika)

s možností ochutnávky
zdravého jídla a zdravého nápoje
za pouhých 99 Kč.
Běžná cena 450 Kč.

		

Poukaz lze použít pro 2 osoby.
   Pro informace volejte: +420 776 827 008

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

strana 19

INZERCE

Proč SHELLAC?

Permanentní lakování, nanáší se jako lak, nosí jako gel!
Žádné pilování!
Chrání a posiluje přírodní nehet!
Vysoký dlouhodobý lesk!
Žádné škrábance, loupání a odřené konečky!
Vydrží až 3 týdny!
Odstranění za 10 minut bez pilování!

ŘÁDKOVÁ INZERCE

►	Přijmeme servírku (číšníka) na obsluhu do
hospůdky v Chotěšově. Nástup leden 2013.
Info na tel. 777 247 111.
►	Prodám vybavenou garsonku, 35m2, ul. Loudů,
tel. 607 870 288.
►	Prodám vybavenou garsonku, 35m2, ul. Loudů,
tel. 775 198 102.

Veselé vánoce a šťastný
nový rok 2013 Všem přeje
manikúra, pedikúra a modeláž nehtů
Machová Blanka
Mostecká 15, Dobřany
Tel: 604 567 217, www.pedikuraamanikura.webnode.cz

►	Prodám byt 2+1, 64 m2, Dobřany, panel. jádro,
zateplená fasáda, plast. okna. dobrý stav,
tel.: 728 167 284.
►	Prodám byt 1+1 v Husově ulici. Nová kuchyně vč.
spotřebičů. Cena 850.000,- Kč. Tel.: 732 652 115.
►	Pronajmu ihned dlouhodobě garáž s el., Hornická
ul., tel.: 777 027 840.
►	Pronajmu zařízenou garsonku v Dobřanech, ul.
Loudů. Cena 3000,- + energie. Tel.: 606 828 188.
►	Prodám Playstation3 320 GB plus 2 hry zdarma Battlefield 3, Dead Island. Ještě rok záruka, výborný
stav,plně funkční, český návod. Cena 5 000,- Kč. Při
rychlém jednání sleva 200,- Kč. Tel.: 724 479 611.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
na tradičním místě v Dobřanech,
Pobřežní 1027, vedle automyčky
NABÍDKA:
- smrk pichlavý
- borovice lesní

- borovice prostříhávaná
- jedle normandská

* denně od 8 do 20 hodin, velký výběr, balení zdarma
* průběžně jsou doplňovány čerstvé stromky

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

PROSINEC 2012

E-mail: listy@dobrany.cz
Typografie: Kalous & Skřivan
Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka

PÁ

14. 12.

ÚT

18. 12.

14 - 17
9 - 12

Od 19. 12. 2012 do 7. 1. 2013 zavřeno.
Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit
na telefonním čísle: 773 478 883.
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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 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

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

13:00 - 16:00

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

Sběrný dvůr Dobřany
ul. Plzeňská
Provozní doba:
pondělí
středa, pátek
neděle

9:00 - 13:00
9:00 - 13:00

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

MUDr. Alena Špidlenová

zdravé děti
11:00 - 14:30
15:00 - 18:00
11:00 - 14:00
10:00 - 13:00

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

Ordinace pro infekční nemoci i pro dospělé
úterý
12:00 - 13:00
čtvrtek
14:00 - 15:00
Telefonická domluva možná od pondělí do pátku.

Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:30
pátek
9:00 - 12:30

MUDr. Jitka Šebestová

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

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

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

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

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

Kožní ambulance

12:00 - 15:00

MUDr. Ludmila Horová

MUDr. Radana Salvétová
kontakt: 377 972 551

Diabetologická poradna
MUDr. Jana Prošková

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

náběry
ordinace

Praktický zubní lékař

MUDr. Jana Formánková

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

Odborný ženský lékař
MUDr. Petr Krčál

Stromořadí 956
kontakt: 603 225 252
(pouze pro objednání v době ordinačních hodin)
pondělí
7:30 - 11:30
lichý týden
čtvrtek
10:00 - 13:30
každý týden
pátek
7:00 - 12:00 dle objednání

Gynekologická poradna

MUDr. Viola Gottwaldová

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

13:00 - 16:00

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9:00 - 11:00
čtvrtek
16:00 - 18:00

Přeštická 896, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
pátek
9:00 - 12:00
V pátek od 16:00 do 18:00 je operační den.

Ordinace praktického lékaře

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

kontakt: 774 493 428
pondělí
15:00 - 18:00

MVDr. Tereza Sýkorová

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

úterý
středa - pátek

13:00 - 16:00

Veterinární ordinace

MUDr. J. Kilian

kontakt: 377 972 544
pondělí
7:00 - 12:00

7:30 - 12:15
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00

ORL ordinace (zdravotní středisko)

středa

Praktický lékař pro děti a dorost
Stromořadí 956
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.

pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek

14:00 - 18:00
(pro pracující)

Nutriční poradna pro nemocné i zdravé
Sandra Miloševičová, DiS et DiS.

Lipová 155, kontakt: 777 669 818
pondělí - čtvrtek 9:00 - 18:00 na objednávku
úterý
13:00 - 14:00
základní poradenství zdarma

KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
Hobit: Neočekávaná cesta 2D

pomoci svých mláďátek Rickyho a Elly jsou rozhodnuti
dokázat nemožné a dostat se zpět na svobodu.

15. 12. ve  2000  a 16. 12. v 1800  hodin - titulky
21. 12. v  1700  a 22. 12. ve 2000  hodin - dabing

Vstupné: 130 Kč

(USA/Nový Zéland, fantasy, 164 min, přístupné)
režie: Peter Jackson

Ladíme
28. 12. 2012 ve 2000 hodin
(USA, komedie/hudební, 112 min, příst. od 12 let, tit.)
režie: Jason Moore

První díl trilogie filmových adaptací od J.R.R. Tolkiena
sleduje cestu Bilbo Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné výpravě. Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené trpasličí království Erebor. Bilba nečekaně osloví
čaroděj Gandalf Šedý, díky kterému se ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků v čele s legendárním bojovníkem
Thorinem. Cesta do divočiny vede přes tajemné země,
kde se to hemží zlobry, skřety a kouzelníky. Ačkoliv cíl
jejich výpravy, Osamělá hora, leží na Východě, musí
projít nejdříve jeskynním systémem, kde Bilbo potká
někoho, kdo mu navždy změní život...Gluma.

Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na celém
světě radost ze života, dá se dohromady parta superhrdinů, a ta se ho pokusí zastavit. Jejich neformálním
šéfem je Santa. K ruce má nejen skřítky, ale i bandu
sněžných mužů. Jeho křehkým protipólem je pak Víla
Zuběnka se svou armádou minivíl. Partu pak doplňují
Velikonoční zajíc, za jehož drsným vzezřením se skrývá
roztomilý zajda, a mlčenlivý pohodář Sandman.

Vstupné: 100 Kč

Velká vánoční jízda 2D
22. 12. v 1500 hodin
(USA, animovaný, 98 min, přístupné, dabing)
režie: Sarah Smith

Vstupné: 100 Kč

Raubíř Ralf 2D

Beca (Anna Kendrick) nastoupila na novou školu a jako
těžký introvert má v plánu nikam se nezařazovat
a s nikým se nepřátelit. To je první důvod, proč ji nepotkáte jinak než se sluchátky na uších. Tím druhým je
touha stát se úspěšnou dýdžejkou. Svého plánu se
drží až do chvíle, než narazí na velmi nesourodou partu
holek, které spojuje soutěžní sborové zpívání slavných
písniček bez hudebního doprovodu. Ten si vytvářejí
vlastním hlasem. Beca sice na první kolo námluv řekne
„ne“, ale nezpochybnitelný hudební sluch a schopnost
zpívat čistě i ve sprše ji nakonec do klubu zpívajících
studentek přivede.

Vstupné: 100 Kč

15. 12. 2012 v 1500 hodin

Sammyho dobrodružství 2 2D

(USA, animovaný, 94 min, přístupné, dabing)
režie: Rich Moore

29. 12. 2012 v 1500 hodin
Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit
všechny dárky? Odpovědí na otázku je existence Santovy provozní základny ukryté pod severním pólem, která
je plná veselí a té nejmodernější techniky. Když Santův
fascinující podnik omylem vynechá jedno dítě ze stovek
milionů, o které se stará, vydává se nejméně schopný
člen rodiny Clausů, Santův nejmladší syn Arthur, na
bizarní a vzrušující závod s časem, během kterého má za
úkol doručit poslední vánoční dárek na světě dřív, než se
rozední.

Raubíř Ralf touží po tom, aby byl milován tak, jako perfektní kladný hrdina jménem Felix z jeho hry. Problém
je v tom, že nikdo nemiluje padouchy. Všichni milují
hrdiny… takže když přichází moderní hra ve stylu kdo
dřív vystřelí, kde se objeví neoblomná seržantka Calhounová, Ralf to vidí jako příležitost k hrdinství a štěstí.
Vplíží se do hry s jednoduchým plánem – vyhrát medaili – ale brzy zničí všechno a nechtěně vypustí smrtelného nepřítele, který ohrožuje každou hru v arkádě.
Jediná Ralfova naděje? Vanilopka von Schweetz, mladá problémistka ze hry o závodění, která je tou jedinou, kdo může Ralfa naučit, co to znamená být kladný
hrdina.

Vstupné: 50 Kč

Sammyho dobrodružství 2 3D
28. 12. 2012 v 1700 hodin
(Belgie, animovaný, 93 min, přístupné, dabing)
režie: Ben Stassen

16. a 30. 12. v  1500  hodin
(USA, animovaný, 93 min, přístupné, dabing)
režie: Chris Butler, Sam Fell

Vstupné: 100 Kč

Hobit: Neočekávaná cesta 3D
29. 12. ve  2000 hodin
(USA/Nový Zéland, fantasy, 164 min, přístupné, dabing)
režie: Peter Jackson
První díl trilogie filmových adaptací od J.R.R. Tolkiena
sleduje cestu Bilbo Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné výpravě.

Vstupné: 140 Kč
Na leden 2013 připravujeme:
Hobit: Neočekávaná cesta, Bídníci, Co kdybychom žili
společně?, Frankenweenie: Domácí mazlíček, Lincoln,
Hon, Nespoutaný Django, Snížek, bílý kožíšek, O myšce
a medvědovi
Podrobnější informace najdete na www.kacko.cz

Vstupné: 110 Kč

Legendární parta 2D

(Belgie, animovaný, 93 min, přístupné, dabing)
režie: Ben Stassen
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají
života u korálového útesu. Jednoho dne je však uloví
pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného akvária v Dubaji.

Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají
života u korálového útesu. Jednoho dne je však uloví
pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného akvária v Dubaji. Želvy se ovšem jen tak nevzdávají a za

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 - 16:00)

