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SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ ROKU 2011

PODČÁRNÍK
Do roku 2011 vstupují tyto listy s velmi významnou novinkou, s takzvanou opoziční stránkou. V každém čísle mají sdružení a strany nezastoupené v radě města
možnost napsat si co chtějí, naprosto svobodně, bez zásahu cenzora a také bez
okamžité odpovědi zástupců radnice.
Původně jsem psal sloupek o něčem, co už je. Autoři slíbili první dílo již na
leden, nakonec vše odložili až na únor. Podrobnější úvod k této novince také
o měsíc posouváme.
Nicméně některé změny již přišly i tak, ostatní články v čísle ztrácejí svůj úzkostlivě nezaujatý charakter. V daleko větší míře se dočkáte i komentářů či komentovaného zpravodajství. Veřejná debata v Dobřanech totiž ukázala, že některé
obecně známé a často popisované záležitosti jsou pro některé přesto Amerikou
hodnou objevování. Ukázalo to poslední zastupitelstvo, kde bylo třeba znovu
odpovídat na stokrát napsané i vyřčené.
Mrazí z toho, člověk má pocit, že noviny tvoří zbytečně. Snad proto se vás snažíme
více vtáhnout do hry. Předobrazem možnosti zapojení čtenářů do tvorby je netra-

diční rozhovor se starostou, který je spíše dotazníkem. Vás zastupují zatím členové
redakční rady. Jak se příště ptát přímo, vám poradí článek Michala Šaška.
Další změnou v tomto volebním období je i to, že redakční rada začíná aktivně
ovlivňovat i obsah dalších městských médií, především internetových stránek.
Doufáme, že vás tahoun v této oblasti, Jakub Urbanec, bude brzy informovat
o zajímavých novinkách, které by, jak jinak, měly vést k většímu zapojení veřejnosti do dění ve městě.
Přeji vám v novém roce kromě těch nejzákladnějších věcí – štěstí, zdraví, lásky,
pohody a úspěchů – i to, aby se o důležitých věcech debatovalo účelně, slušně
a výsledkem bylo kýžené zlepšení života ve městě. Nám přeji co nejvíce vašich
dotazů, dopisů a podnětů, jen s jejich pomocí můžeme odvést skutečně užitečnou
práci.
P.S. Skutečně naléhavě sháníme někoho, kdo by psal o dobřanském fotbalu.
Martin Sobotka
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ZPRÁVY Z RADNICE
ROZPOČET MĚSTA OPĚT PŘESÁHNE
160 MILIONŮ KORUN

Příjmy
Největší část (85 milionů) tvoří výnosy z daní a poplatků, přičemž nejvíce (35 milionů) putuje do městské kasy ze sdílených daní (35 milionů)
a z poplatků za uložení odpadu (27 milionů).
Z prodeje nemovitostí se počítá s příjmem 32,5 milionu a provozní příjmy
činí 25 milionů. Nárokové dotace na školství, provoz radnice apod. tvoří
8 milionů. Rozpočet pochopitelně mohou navýšit přijaté evropské, republikové nebo krajské dotace. Již teď je jistých více než 10 milionů na nový
sběrný dvůr.
Výdaje
Veškerý provoz města a všech jeho složek a povinností (např. školy, technické služby, knihovna, Káčko, dopravní obslužnost, sociální dávky) plus dotace TJ a dalším organizacím si vyžádá výdaje ve výši 84,5 miliónu korun.
Zbytek tvoří zejména investice ve výši 60 milionů korun. Za ně bude
dokončeno například koupaliště, kulturní centrum Šlovice, lávka u Kotynky, komunikace na Hvízdalce, sběrný dvůr a bude pořízen nový traktor pro
technické služby nebo rozšířen kamerový systém.
Pouhých 2,5 miliónu si vyžádá splácení úroků z úvěrů (převážně hypoték za
bytovou výstavbu z devadesátých let).
Grafy, tabulky a odpovědi na případné dotazy či podněty přineseme v únorovém čísle.

TAŽENÍ PROTI HAZARDU POKRAČUJE

Loňský rok byl obdobím několika úspěchů v utlumování „automatů“ na
území našeho města. Na základě dotazů na zastupitelstvu města se zdá, že
některé věci je zapotřebí rekapitulovat. Čtenářská gramotnost a schopnost
pamatovat si je zjevně u některých nižší, než jsem doufal.
Rekapitulace
Pozorným čtenářům, kteří se o hazard skutečně zajímají, se za nové omílání
tohoto tématu omlouvám. Mohou přeskočit rovnou za následující mezititulek, vše až do něho už jsme vícekrát psali.
Naše radnice se při zpracování vyhlášky o omezení hazardu poučila z případů neúspěšných měst, kterým vyhlášky zrušilo ministerstvo nebo která čelila úspěšným žalobám podnikatelů. Naše podzákonné opatření doprovází od
začátku dobřanský vynález, závazná koncepce utlumování hazardu.
Díky ní jsme mimo jiné ustáli tlak velmi vlivného podnikatele, který chtěl
na sídlišti vedle školy vybudovat obří hernu. Měl jsem tu čest osobně náš
postup hájit u ombudsmana a přijal jsem i pochvalu. Zástupkyně úřadu
veřejného ochránce práv dokonce řekla, že nás bude dávat za vzor.
Pro naplnění koncepce jsou důležitá setkání s provozovateli, uskutečnila
se již dvě a měla překvapivě hladký průběh. Za město se spolu se mnou
účastnil Marek Sýkora, paní tajemnice Jiřina Beranová, Milan Dvořák jako
předseda bezpečnostní komise, přišli zástupci státní i městské policie.
Dohody s podnikateli obsahují závazek snižování počtu automatů, odstranění
venkovních reklam a umístění varovných tabulí přímo vedle herních přístrojů.
Policie slíbila důslednější kontrolu toho, zda nehrají mladiství.
Na základě tohoto postupu jsme zatím dokázali čelit i tomu, aby se do města
dostaly tzv. VLT (výherní loterijní terminály). Jde o daleko nebezpečnější formu automatů, které obce nemohou normálním způsobem zakázat. Jediné, co se
dá dělat, je zdůvodnit ohrožení veřejného pořádku a nedoporučit jejich povolení ministerstvu financí. Díky naší koncepci se nám to dosud vždy podařilo,
na území města jsou tyto jen z doby, kdy se ministerstvo města nemuselo ptát.
Novinky
Zastupitelstvo města 22. 12. 2010 schválilo vyhlášku, kterou zpoplatňuje stávající VLT na svém území. Radnice tím neprodleně využila nový zákon, který
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to samosprávám umožnil. I to by mělo vést ke snížení nabídky hazardu u nás.
Na základě společné dohody mezi městem a provozovateli heren by na konci února neměl svítit jediný displej lákající na výši výhry, takzvaný jackpot.
Pokud ano, může tato skutečnost vést až k úplnému uzavření herny. K němu
může dojít za předpokladu, že ani po předchozím upozornění a jednání tato
forma venkovní reklamy nezmizí.
Firma Bohemia Play (jedna ze společností vlastnící automaty a terminály
na území města) oznámila, že jako ocenění tvrdého, ale férového přístupu
radnice sníží nad rámec dřívějších dohod počty přístrojů v jimi provozovaných hernách Royal a Macau. K postupnému snížení se přihlásil i pan Josef
Hájek, majitel Snack pivnice v Dobřanech.
Martin Sobotka, místostarosta města

INFORMACE K ZIMNÍ ÚDRŽBĚ VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ VE MĚSTĚ

Letošní opravdová, reálná zima se sněhem a mrazy začala s velkým předstihem a ani pamětníci si nevzpomínají přesně na poslední srovnatelný rok,
kdy napadl sníh již v polovině listopadu a spolu s mrazy s malými přestávkami padal průběžně až do konce kalendářního roku.
Město Dobřany je v souvislosti s platnou legislativou povinno zajistit
nezbytnou údržbu všech veřejných prostranství na území města Dobřany
a obcí Šlovice a Vodní Újezd, především pak průjezdnost a průchodnost
těch chodníků a komunikací, které má ve vlastnictví. V majetku města Dobřany je celkem 12 kilometrů komunikací místních či účelových a více jak
20 kilometrů chodníků!
Za účelem organizačního zajištění údržby veřejných prostranství v zimním období od sněhu a ledu město Dobřany zpracovává a schvaluje Plán
zimní údržby. Tento dokument, který je mimo jiné zveřejněn na internetových stránkách města Dobřany, určuje kromě jiného časovou prioritu v
údržbě komunikací a chodníků v majetku města Dobřany. Přednostně jsou
uklízeny komunikace, kde jezdí veřejná doprava, a nejfrekventovanější
komunikace, stejně tak chodníky, které jsou nejvíce používané (např.chodníky vedoucí k vlakovému nádraží).
Zimní údržbu místních komunikací - vozovek zajišťuje pro město Dobřany vybraný externí dodavatel. Údržbu chodníků a ostatních veřejných
prostranství zajišťuje město samo prostřednictvím své organizační složky,
Technických služeb města Dobřany. Zimní údržbu komunikací v majetku
Plzeňského kraje (což je komunikace celé hlavní třídy 1. máje, ulice Spojovací, Plzeňská, Přeštická, Jiráskova, Lipová, hlavní silnice procházející
Vodním Újezdem, hlavní silnice procházející Šlovicemi včetně silnice mezi
Šlovicemi a Dobřany) zajišťuje pro Plzeňský kraj Správa a údržba silnic
Starý Plzenec.
Dosavadní hodně náročná zima výrazným způsobem prověřuje připravenost na zimní údržbu. Prakticky každodenně od poloviny listopadu jak
technika externího dodavatele, tak technika města brázdí ulice a chodníky
v Dobřanech, Šlovicích a Vodním Újezdě. Při extrémním sněžení (kdy sněží
více jak pět hodin a třeba i dva dny) je ve městě nasazeno doslova vše, co
má kola a nohy. Kromě všech kusů techniky se jedná i zhruba o 30 lidí, kteří
intenzivně jezdí či ručně zajišťují nezbytnou údržbu komunikací a chodníků
od sněhu a mrazu. Jsou to zaměstnanci Technických služeb města Dobřany,
externích dodavatelů, občané pracující v rámci tzv. veřejné služby a občané
pracující pro město v rámci veřejně prospěšných prací. Již několikrát byla
rovněž povolána pro zajištění údržby technika místních stavebních firem,
zejména pro odklízení sněhu z parkovacích míst či vyvážení sněhu mimo
obydlené území. Město nakoupilo již na podzim (za velmi příznivé ceny)
oproti minulým letům nadstandardní zásoby posypových materiálů, tedy
technické soli. I ty se díky opravdu neobvykle silné a vydatné zimě krátí.
Je jasnou skutečností, že se díky neuvěřitelným kilometrům a metrům
čtverečním komunikací a chodníků v majetku města v žádném případě nedá
pokračování na straně 3
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ihned zajistit ošetření všech veřejných ploch, obzvláště pokud nepřetržitě či
s malými přestávkami například dva dny padá sníh. Na to lidské ani technické síly města zkrátka nestačí! Je rovněž skutečností, že v rámci možností
město dělá maximum pro to, aby byla zajištěna alespoň minimální sjízdnost
či schůdnost komunikací a chodníků v relativně rozumném čase. Již několikrát se v této zimě stalo, že lidé obsluhující techniku jezdili s krátkými
přestávkami na odpočinek třeba dva dny v kuse.
Proto si dovoluji v této souvislosti obzvláště velmi poděkovat všem
majitelům nemovitostí sloužících k bydlení či k podnikání nebo i nájemníkům bydlícím v těchto nemovitostech za to, že vždy, když zasněží,
sami od sebe zametou či uhrabou chodník, popř. část komunikace před
svojí nemovitostí, i když dle zákona nemusí.
Město Dobřany se rovněž snaží průběžně na svých nemovitostech preventivně očišťovat střechy před pádem ledu či sněhu (je to povinnost každého
majitele nemovitosti) a stejně tak preventivně prořezávat ty stromy, jejichž
větvě by byly pod tíhou sněhu či ledu potenciálním veřejným ohrožením.
Považuji za velmi důležité upozornit všechny občany na opatrnost při
chůzi či jízdě po chodnících a komunikacích, ať už jsou dostatečně či méně
dostatečně ošetřené od sněhu a ledu (stejně jako u automobilu dobré zimní obutí výrazně snižuje riziko pádu), stejně tak na opatrnost při možném
padání ledu, sněhu či zmrazků sněhu ze střech domů a rovněž prasklých
větví stromů zatížených sněhem a ledem.
Vyzýváme proto širokou veřejnost k opatrnosti před těmito hrozícími
nebezpečími.
Město Dobřany věří, že za pomoci vlastní i najaté technické a lidské síly
ve spolupráci a za podpory veřejnosti dostatečně zajistí nezbytnou základní
zimní údržbu po celé zimní období zimy 2010 - 2011.
K zimě sníh a mráz vždy patřil a je jistě dobře, že takovouto klasickou
zimu máme a že se z ní radují hlavně děti. Nezbývá nám nic jiného, než se
s ní rozumně vypořádat, a věřte, že se jako město Dobřany o to snažíme
v rámci možností, které máme.
Marek Sýkora, starosta města

EVROPSKÁ UNIE PODPOŘILA PROJEKT
SBĚRNÉHO DVORA V DOBŘANECH

Město Dobřany obdrželo v těchto dnech rozhodnutí ministra životního
prostředí o finanční podpoře na projekt výstavby nového sběrného dvora
odpadů určeného pro veřejnost z prostředků Evropské unie, Operačního
programu životní prostředí.
Celkové uznatelné náklady projektu výstavby nového sběrného dvora jsou
13,46 miliónů Kč a Evropská unie spolu se Státním fondem životního prostředí přispěla téměř 90% těchto prostředků, konkrétně 12,11 milióny Kč.
Jedná se o projekt výstavby velkého, nového a moderně vybaveného sběrného dvora odpadů, který je pro město velmi potřebný a nahradí
stávající, zejména velikostně a kapacitně nevyhovující sběrný dvůr. Bude
postaven v nevyužívané lokalitě v blízkosti areálu čistírny odpadních vod
města Dobřany v ulici Plzeňská, v bezprostřední blízkosti největšího sídliště města Dobřany, sídliště Pančava. Část nevyužívaného pozemku tak bude
využita pro nové moderní zařízení infrastruktury odpadového hospodářství
určené ve prospěch obyvatel města Dobřany a okolních obcí.
Projekt výstavby byl připravován od konce loňského roku, žádost
o finanční prostředky Evropské unie byla podána v květnu letošního roku.
Po nezbytné přípravě samotné stavby, realizaci vlastní stavby včetně vybavení se předpokládá, že by sběrný dvůr odpadů byl otevřen pro veřejnost na
konci letošního roku.
Bude vybaven potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které produkují obyvatelé města (včetně velkoobjemových kontejnerů
a speciálních kontejnerů a zařízení pro nebezpečné odpady). Velkoobjemové kontejnery budou pod ocelovým přístřeškem a nad nimi nad úrovní

terénu budou umístěny nájezdové rampy, takže obyvatelé spolu s obsluhou
budou moci pohodlně shazovat odpady dolů. Obyvatelé města budou moci
do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukovali v domácnosti (jako například objemný odpad, např. starý nábytek či koberce, vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností např. lednice, televize,
mikrovlnky apod., biologický odpad či zmiňovaný nebezpečný odpad).
Sběrný dvůr bude dále vybaven nezbytným zázemím pro obsluhu, dálkově
ovládanou závorou u vjezdu do areálu, digitální mostovou váhou a místem
pro umisťování biologického odpadu rostlinného původu ze zahrad (minikompostárna) včetně štěpkovače na staré větve ze stromů. Celý areál bude
oplocen, osvětlen a vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem
včetně kamer, které identifikují každou „nežádoucí“ návštěvu.
Velikost sběrného dvora je více jak čtyři tisíce metrů čtverečních a předpokládaná roční kapacita 468 tun shromažďovaného odpadu, který bude
prostřednictvím vybraného provozovatele následně odvážen k využití,
odstranění či dalšímu způsobu nakládání.
Město Dobřany tak nabídne svým občanům výrazně lepší a kvalitnější
službu a možnost, jak nakládat s odpady z domácností v souladu se základními zásadami ochrany životního prostředí, než měli doposud.
Sběrné dvory odpadů jsou velmi důležitým zařízením pro nakládání
s odpady ve městech a obcích. Jejich výhodou je, že díky obsluze jsou
odpady odděleně shromažďovány a tříděny a velká většina z nich je pak
materiálově využívána. V Plzeňském kraji bylo již podpořeno Operačním
programem Životní prostředí celkem čtrnáct sběrných dvorů odpadů a včetně města Dobřany v těchto dnech získalo podporu vybudování dalších pěti.
Nový sběrný dvůr odpadů v Dobřanech bude patřit svou velikostí mezi největší zařízení svého druhu v Plzeňském kraji a zařadí se tak mezi více jak 60
sběrných dvorů, které v současnosti v městech a obcích kraje fungují.

DLOUHODOBÁ PÉČE O VODÁRENSTVÍ
SE OBČANŮM VYPLÁCÍ

Dobřanská voda bude v příštím roce široko daleko nejlevnější, přestože
jsou v ceně zahrnuty veškeré náklady a nevzniká skrytý dluh. Lidé si připlatí v roce 2011 oproti roku 2010 pouze 6,5 Kč za osobu a měsíc. Zvýšení je
přesto o několik haléřů na kubík větší než mohlo být, kdyby stát spotřebitele
tolik „nechránil“. Voda je přitom díky nové úpravně vody také mnohem
kvalitnější.
Nová konečná výše vodného a stočného činí 56,04 korun za metr krychlový, což představuje zvýšení o 2,65 koruny. Náklady na jeden kubík přitom
vzrostly o 3,6 koruny. Město totiž vyjednalo s provozovatelem takový nárůst ceny, který dovoluje zvýšit cenu jen o inflaci a zvýšení nájemného.
Nárůst způsobený inflací mohl být podstatně nižší, ale s tím nesouhlasilo
ministerstvo životního prostředí. Původní vzoreček vyjednaný radnicí totiž
bral v potaz jen zdražování těch věcí, které s výrobou a rozvodem vody
a zpracováním splašků souvisejí. Ministerstvu se zdál ale takový postup
málo otevřený a složitý a rozhodlo se transparentně zvolit celkové zdražení.
„Snaha vlády chránit spotřebitele tak, jako v mnoha případech předtím,
vedla k většímu zdražení, než bylo nutné. Naštěstí šlo o necelý desetník, ale
stejně jde o ukázku toho, jak dokáže dojem vítězit nad selským rozumem
a zdání nad selskými počty,“ uvedl k tomu místostarosta Martin Sobotka,
který má tuto oblast na starosti.
Celkově se ukázalo, že jasné a průhledné hospodaření v Dobřanech je lepší než plzeňský postup, kde si nechali nezbytné navýšení až po volbách. Cena
tam zprudka vyskočila z republikově téměř nejnižších 46,39 na 68,46 Kč.
Navýšení ceny vody je tak 4,96%, průměrná čtyřčlenná domácnost (spotřeba 114 m3/rok) zaplatí o 25 Kč měsíčně více než loni.
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ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE
DALŠÍ ZMĚNY PRO ROK 2011

Nájemné v obecních bytech ani platby za odpady a psa se v roce 2011
nemění. Nové vyhlášky přinášejí pro občana a spolky pouze drobné úpravy
s příznivými dopady.
Sjednocuje se pouze termín jejich placení, který je nově u obou poplatků
stejný, tedy nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Zavádí se
osvobození od poplatku za psa po dobu dva roky jako dar od města Dobřany
pro lidi, kteří se ujmou nalezeného psa.
Mění se i poplatek za vstupné na akce pořádané pro veřejnost s tím, že do
výše vstupného za osobu 50,-Kč (včetně) se nehradí, což je důležité zejména pro neziskové a sportovní organizace působící ve městě, které na svých
akcích (např. sportovní zápasy či utkání) vybírají vstupné.
Jediná navýšení se dotknou stánkařů a restauratérů. Lehce se zvyšují
poplatky za stánky (z 10 na 50 Kč/den/m) a také za předzahrádky (ze 100
na 150 Kč/rok/m2).

SLOVO O ZIMĚ
TIPY A RADY POLICIE ČR - DÍL 2

V minulém díle jsme se zabývali problematikou zimních jízd s motorovými
vozidly. Dnes si nastíníme zásady bezpečnosti pro ostatní účastníky silničního provozu, a to pro chodce a cyklisty.
PRO CHODCE
Chodce musíme varovat na přechodech pro chodce. Chodci si mnohdy
myslí, že mohou vstoupit na přechod i těsně před vozidlem. Tato mimořádně naivní představa již stála spoustu životů a ošklivých zranění. Chodci
musí mít na paměti, že v zimě vozidlo prostě nestačí zastavit, může dostat
smyk a má mnohem delší brzdnou dráhu! Je dobré také alespoň mávnout
rukou a naznačit, že chcete přecházet. Vždy se dobře ujistěte, že řidič o vás
ví, a na vozovku vstupte raději, až když vozidlo stojí. Dbejte i na vozidla
přijíždějící za ním, hrozí zde riziko, že druhé vozidlo narazí do zadní části
vozidla, které vám dává na přechodu přednost, a tímto nárazem může být
odhozeno na vás!
Rodiče by pak měli střežit své ratolesti jako oko v hlavě. Zlomek vteřiny nepozornosti byste si mohli vyčítat celý život a z naší praxe můžeme
bohužel říci, že byste nebyli první.
Také důrazně žádáme osoby diskutující, či jinak bezúčelně postávající
u přechodu pro chodce, nechtějíc tohoto přechodu užít, aby tyto aktivity
přesunuli na jiné místo chodníku; řidiči si pak myslí, že chce takový chodec přecházet, ale pak je značně ohromen, neboť osoba stojící před přechodem pokyne, aby pokračoval dál v jízdě. Takoví chodci zdržují plynulost a
ohrožují bezpečnost silničního provozu.
Chodce jdoucí po silnici na místě, kde není chodník, opětovně žádáme, aby
byli dobře viditelní, pořídili si alespoň nějaké reflexní prvky, nebo nosili s
sebou nějakou svítilnu (zejména v mlze!) a chodili po správné straně vozovky, tzn. vlevo. V případě, že se k vám blíží vozidlo, raději ustupte co nejdál
od silnice. Tato pravidla však neplatí jen v zimě, nýbrž neustále.
PRO CYKLISTY
Z bezpečnostního hlediska je cyklista jedoucí v zimě po silnici naprostý sebevrah. Apelujeme proto na všechny cyklisty, aby na silnicích, a to
jakékoliv třídy, raději v zimě vůbec nejezdili a zvolili jiný způsob dopravy! Svému zdraví tím totiž rozhodně neprospějete. Pokud se chcete jen
tak projet za svitu zimního slunce, vyjeďte si raději na cesty, které nejsou
pozemní komunikací se silničním provozem. Využijte rozmanitého systému cyklostezek vedoucích volnou přírodou, která je na našem okrese tak
krásná; tyto stezky jsou zbudovány právě pro vás. V zimě se však prosím vyhněte trasám po silnicích. Jezděte dobře osvětleni, opatrně a mějte
u sebe vždy mobilní telefon, abyste byli schopni si zavolat pomoc dřív,
než zmrznete.
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ZÁVĚREM
Zima zkrátka není léto a musíme se podle toho tak chovat. Nenadálé změny
počasí, déšť, mlha, mráz, sníh, bláto a další specifika zimního období by nás
všechny měly vést ke zvýšené pozornosti a opatrnosti při jízdách i chůzi.
Proto žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby dbali na bezpečnost svoji i ostatních účastníků tím, že si vezmou k srdci výše uvedené rady.
Jde o životy a zdraví nás všech.
Šťastnou cestu bez potíží Vám všem přejí policisté z územního odboru
Plzeň-jih.
prap. Petr Windšedl, policejní inspektor skupiny dopravních nehod

V Dobřanech už potřetí jezdilo čertovské spřežení!

Stejně jako v předchozích dvou letech, tedy již potřetí, v neděli 5. prosince 2010 v podvečer za krásného typicky zimního počasí jezdilo naším městem čertovské spřežení doprovázené nezbytnými kouřovými efekty, protože
přece vyjíždělo z opravdového pekla! Mikuláš, trojice velkých čertů, malý
čertovský potěr a Anděl se vypravili v kočáru taženém koňmi s kočím z jednoho domu na dobřanském náměstí. Na tyto oblíbené postavičky tu čekalo ještě více dětí a jejich rodičů než v předchozích letech (odhadem více
jak čtyři stovky). Po krátké zastávce u vánočního stromu, kde hodné děti
dostaly nezbytné sladkosti, se celá osádka spřežení vydala za dětmi přímo
do domácností. Město Dobřany, které akci podporuje, velmi děkuje všem,
kteří se na ní podíleli, především pak tradiční osádce čertovského spřežení
(včetně jejich logistického týmu) a panu Noskovi za poskytnutí koňského
spřežení, kočáru a zajištění kočího včetně nezbytného doprovodu.

Fotografie: Eva Šimaliaková

CO SE DĚJE
RESTAURACE SCÉNA MĚNÍ PROVOZOVATELE
Rozhovor s novým provozovatelem restaurace Scéna Vladimírem Kubecem
Můžete se stručně představit čtenářům?
Jmenuji se Vladimír Kubec, je mi 29 let
a od roku 1990 je mým bydlištěm město
Dobřany. Jsem vyučený v oboru kuchař
– číšník a provozování restaurace byl od
počátku můj sen. Po vyučení se mě ujal
pan Spálenka v Modré hvězdě, který mi
pomohl rozvinout praktické znalosti. Tyto
jsem měl možnost znásobit v několika
plzeňských restauracích. Nejdéle jsem
pracoval pro společnost JANÁK BROS.
spol. s r.o., která provozuje mimo jiných
i Potrefenou Husu a Sokolovnu v Bolevci.
Zde jsem pracoval na pozici vedoucího směny a šéfkuchaře. Poslední dva
roky jsem pracoval v restauraci U Mansfelda.
Proč jste se rozhodl pro restauraci Scéna?
Možnost provozovat restauraci v mém městě mě oslovila a já to přijal jako
výzvu. Přes nechvalnou pověst, kterou restaurace Scéna dosud má, si myslím, že tato nedávno zrekonstruovaná provozovna skrývá potenciál, který
bych rád oživil a využil. Přál bych si, aby každý návštěvník našeho kina
mohl strávit před, nebo po jeho návštěvě příjemné chvilky nad sklenkou či
talířem něčeho dobrého v pohodovém prostředí.
Takže se jedná o službu jen pro návštěvníky Káčka?
Tak to jistě nebude, rád bych, aby do restaurace Scéna lidé chodili rádi
i mimo promítací dny, dobře se bavili a užívali si příjemného prostředí.
Jaká bude nabídka?
Novou pověst „Scény“ bych rád založil na svých zkušenostech, na vstřícném
přístupu k hostům a nabídce dobrých, kvalitních obědů za přiměřené ceny.
Mimo dobu oběda nabízíme sortiment minutkové kuchyně převážně z kuřecího a vepřového masa a také drobné pochoutky z barového menu. Sortiment
bude doplněn o originální dorty, koláče a jiné sladké laskominy z naší trouby.
A já se tak těšila na „tatarák“.
Pokud se na něm domluvíme v předstihu, nevidím v tom vůbec žádný problém. Samozřejmě bych rád měl „tatarák“ v nabídce, ale Vy si ho každý
večer nedáte, a já bych tudíž nemohl zaručit jeho každodenní kvalitu. Stejně
tak, pokud byste chtěla něco, co se nenajde na našem jídelním lístku, rádi
Vám po předchozí domluvě vyjdeme vstříc.
Plánujete nějaké podstatné změny, abyste dosáhl svých cílů?
Tak plánů a snů, co s takovými prostory, je mnoho. Zpočátku to budou jen
drobnější úpravy, chtěl bych, abychom se především soustředili na kvalitu
poskytovaných služeb a nabízeného zboží. Jinak z plánovaných cílů a novinek Vám prozradím jen některé, například zavedení wifi free, dovybavení
potřebného profesionálního zařízení důležitého k náležité péči o hosta, úpravy
venkovního posezení a nejbližšího okolí s ohledem na návštěvníky s dětmi.

že sledování sportovního přenosu s přáteli nebo zábava v hospůdce bývá
spojena s “pivkem a cigárkem“. Při „mimoobědovém“ provozu bych rád
využil stavebních dispozic Scény a odpoledne bude rozdělena na kuřácký
bar a nekuřácký salonek.
Plánujete nějaké speciální akce?
Na začátku působení ve Scéně budeme mít dlouhodobou akci, že každý
desátý oběd bude mít zákazník zdarma. Další akcí bych chtěl oslovit návštěvníky kina - za předloženou vstupenku nabídneme zdarma dezert ke kávě
nebo malé pivo k vybraným jídlům.
A co tradiční „zpívané“?
Vím, že ve Scéně byly pořádány tzv. „zpívané“. Určitě v této tradici budeme pokračovat a o pořádaných akcích ve Scéně se obyvatelé Dobřan včas
dozvědí.

Takže okamžitě po otevření žádné velké změny?
Asi nejpodstatnější změnou bude, že se po dobu podávání obědů celá Scéna změní v nekuřáckou provozovnu, aby si všichni mohli vychutnat hlavní
jídlo dne v čistém prostředí.

Na závěr - prozradíte nějaké tajemství nebo recept?
S tajemstvím gastronomie je to podle mého názoru těžké, protože existuje
pouze minimum kombinací, které někdo někde neochutnal. Úspěch tedy spočívá především v poctivé práci, a to od základu. Kuchařský recept Vám ochotně prozradím až podle toho, které jídlo Vám bude u nás nejvíce chutnat.

To je mi jako nekuřačce sympatické.
Ano, podle mého názoru by to tak mělo být. Většina kuřáků je dnes již ohleduplná a vydrží nekouřit do odchodu z restaurace. Ale zase rozumím tomu,

Rád bych chtěl všechny pozvat do Scény, aby každý osobně posoudil, zda se
můj záměr podařil. Současně prosím o shovívavost a toleranci eventuálních
drobných nedostatků, které se mohou vyskytnout při „znovuzrození“ Scény.
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ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA MARKEM SÝKOROU

Jaká byla Tvoje první reakce na informaci ohledně získané dotace z EU na
sběrný dvůr?
Já jsem to, že město Dobřany obdrží dotaci, respektive rozhodnutí o poskytnutí dotace na nový sběrný dvůr odpadů, již dopředu avizováno měl, ale
když to přijde černé na bílém, tak je to samozřejmě jistota a velká radost.
Z jakékoli dotace máme radost, protože možností žádat o dotace z dotačních
titulů je a do budoucna bude čím dál méně, obzvláště pokud jde o dotaci ve
výši 90% jako na náš nový sběrný dvůr odpadů. Ještě větší radost pak budu
mít, pokud sběrný dvůr postavíme, bude sloužit obyvatelům města a správně
splníme všechny podmínky dotace, kterých není vůbec málo!

z odborníků. Je jednoznačné, že to bude pro radu města podstatně náročnější,
a to nejen časově. Rozhodování o výběru budoucího nájemce bytu v majetku
města Dobřany je opravdu velmi nelehká záležitost a mnoho při něm nepomůže
sebelepší systém či sebelepší orgán. Realita vždy následně může být zcela jiná.
Uvedu jeden smutný případ. Rada města před dvěma lety na základě doporučení bytové komise schválila pronájem menšího bytu pro matku samoživitelku se třemi malými dětmi, které hrozilo, že pokud neobdrží byt a nevytvoří rodinné zázemí pro své děti, tak jí děti úřady na ochranu dětí seberou
a dají do příslušných ústavů či dětských domovů. Před tím již měla problémy
s placením. Matka měla byť skromný, ale reálný příjem a o přidělení bytu
opravdu velmi stála, slibovala pravidelné placení nájemného. Rada města se
po velké diskusi rozhodla, že jí byt přidělí zejména proto, aby zabránila odebrání dětí. Skutečnost dnešní? Nájem byl placen jen několik prvních měsíců,
dále již nikoliv, stejně jako jiné platby jiným dodavatelům, přidaly se problémy s alkoholem a drogami, postupně jí byly odebrány všechny děti. Město
dalo výpověď z nájmu k soudu, ale než došlo k jednání, byt byl totálně zdemolovaný, plný odpadků a s chybějícím vybavením typu kuchyňská linka či
sporák, na jeho obnovu sto tisíc korun asi stačit nebude. Tato žena je obrovský
dlužník nejen vůči městu a splacení všeho, co nám dluží, bude spíše v rovině
teoretické. Opravdu těžké je takové rozhodování ...!
Opakuji jednu důležitou věc: na přidělení bytu, respektive výběr budoucího
nájemce bytu v majetku města Dobřany vedoucí k uzavření nájemní smlouvy, není jakýkoli právní nárok. A vždy, pokud je žadatelů víc než bytů, je
těžké stanovit kritéria výběru. A kdyby bylo na mně, nejraději bych žádné
byty nepřiděloval (rozuměno institut vybírání někoho pro něco ....), protože
vždy je jakýkoli systém přidělování čehokoli kýmkoli napadnutelný, obzvláště pokud toto kdokoli napadnout chce. Ale to bohužel nejde. Je pravdou, že
se prakticky jedná o sociální záležitost a sociální solidarita je důležitým
a nezbytným pilířem každé vyspělé společnosti či instituce, právě například
jako je ta naše. Naštěstí se počty nájemních bytů města snižují, takže i počty
přidělovaných bytů klesají a doufám, že nadále klesat budou.
Zajímavé je, že si např. nikdo nedovolí, až na malé výjimky, napadat systém
přidělování některých dotací z EU, přitom princip je stejný (především skutečnost, že na ně není žádný právní nárok!). V porovnání se systémem přidělování někdy až desetimilionových dotací z některých programů EU, kdy
z drtivé části rozhoduje o přidělování bodů pro žádosti subjektivní hodnocení
třeba dvou hodnotitelů, je náš systém pro přidělování bytů neporovnatelně
průhlednější!

Olga Kapitánová
Jak bude v tomto volebním období probíhat přidělování městských bytů
a jak bude zajištěna transparentnost - jmenuje rada novou bytovou komisi?
Rada města se s přihlédnutím k výraznému snížení počtu bytů v majetku města
a v souvislosti s nově nastaveným systémem pronájmu bytů po důkladném zvážení rozhodla nezřizovat pro toto volební období bytovou komisi.
K tomuto rozhodnutí přispěly svou měrou také nedobré zkušenosti s bytovou komisí v minulém volebním období, kdy v některých případech členové
komise šířili zavádějící informace směrem k žadatelům o byty před rozhodnutím rady města...
Od září roku 2010 platí nová směrnice Rady města Dobřany stanovující postup při realizaci systému pronájmu bytů v majetku města Dobřany.
Zde je jasný postup a především žadatelé o byt musí vyplnit podstatně více
informací potřebných pro rozhodování o přidělení bytu, stejně tak musí svoji žádost pravidelně jednou ročně aktualizovat, čímž dojde ke snížení počtu
evidovaných žadatelů o byt. Bytovou komisi v něm nahradí odpovědný
referent městského úřadu, který předloží přímo radě města podle charakteru bytu, který má být přidělen, aktuální seznam potenciálních uchazečů,
kteří dle údajů vyplněných v žádosti o byt nejlépe vyhovují pro přidělení
bytu. Rada následně na základě vlastního vyhodnocení a posouzení rozhodne, protože je to její odpovědnost. Tam, kde se bude jednat o sociální případy, budeme chtít znát stanovisko sociální komise, která je složena výhradně

Michal Šašek
Předně přeji panu starostovi úspěšný rok 2011. Svůj dotaz budu směřovat
ke garážím v sídlišti, neboť se situace rok od roku zhoršuje. Máte v plánu ve volebním období 2010 – 2014 opravit komplexněji přístupové cesty
v tomto prostoru?
Děkuji za přání, opětuji ho. Garáže jsou jedním z horkých brambor budoucích investičních akcí města, respektive úprava komunikací uvnitř garáží
a odvedení dešťových povrchových vod jak ze samotné plochy komunikací, tak i z obrovských metrů střech ze všech cca dvou stovek garáží
v ulici Plzeňská. Ano, stav komunikací v garážích není dobrý, to je holá
skutečnost. Garáže jako stavby a pozemky pod nimi jsou v majetku soukromých osob, komunikace a veřejná prostranství k nim v majetku města. Město
nechalo v minulosti zpracovat návrh realizace rekonstrukce těchto prostor,
největším problémem je, kam a jak odvést předpokládané obrovské množství
dešťových vod jak z povrchů komunikací, tak ze střech garáží. Předpokládané náklady se vyšplhaly k deseti milionům korun, což jsou opravdu na
poměry rozpočtu města velké finanční prostředky. Nemluvme o opravě, ale
o rekonstrukci. Opravy řešením byť jen střednědobým nejsou, jediným stabilním a dlouhodobým řešením je kompletní rekonstrukce, vybudování nových
zpevněných povrchů a především pořádné odvodnění. Možným systémovým
řešením do budoucna by mohlo být spojení s připravovanou budoucí vedlejší
rozvojovou lokalitou, a to především z hlediska samotného odvodnění. Pokud

Jarka Umnerová
Jaký byl Tvůj první starostovský úkol?
Můj první úkol? Kromě řady technických věcí spojených s mojí novou funkcí
starosty města to bylo a je především zorientovat se v obrovské šíři témat,
záběru povinností, práci a odpovědnosti, kterou má starosta města, což činím
stále a ještě nějaký čas určitě budu. A pak samozřejmě společně s ostatními
radními, lidmi z úřadu a novým finančním výborem připravit rozpočet města
na rok 2011 a předložit ho zastupitelstvu k projednání a schválení. Jsem rád,
že ho zastupitelstvo města na svém prosincovém jednání schválilo.
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ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA MARKEM SÝKOROU
na to budou finanční prostředky, mohlo by to být ještě v tomto volebním
období. Uvidíme.
Magda Vozárová
Co je pro Tebe ve funkci starosty nejobtížnější?
Určitě orientovat se v té obrovské šíři věcí - záležitostí, problémů, akcí či událostí, které město řeší či musí řešit, o každé vědět, analyzovat si ji a pokusit
se nalézat ta správná řešení, ať už jsou okamžitá, střednědobá či dlouhodobá.
Těch věcí je strašně moc ze spousty oborů. Ale je to skutečnost, věděl jsem
o ní a musím se s tím vyrovnat, což dělám, jak nejlépe umím.
Chystají se pro nadcházející rok 2011 nějaké novinky?
Hlavní novinkou, i když ne úplně v tom pravém slova smyslu, je dokončení koupaliště, tedy přírodního koupacího biotopu mezi rybníky Horní a Dolní
Kotynka v ulici Ústavní včetně jeho otevření. Doufám, že nám bude počasí
včetně jiných okolností přát a stihneme jej dokončit do července. Zrovna nyní
jsme vybrali společně s vedením Mateřského centra Budulínek dětské hřiště do
areálu koupaliště. Nejenom proto, že si ho vybraly samy matky s dětmi v rámci
Budulínka, bude opravdu velmi pěkné, přírodní, přesně zasazené do celého areálu. Když to vyjde, tak se Dobřaňáci poprvé v historii města (rozhodně té novodobé) budou v létě koupat v městském koupališti. A to je skvělá zpráva, ne?
Petr Šístek
Co si jako starosta přeješ do nového roku?
To je jednoduché – v pozici starosty určitě pokračovat v tom, co zde bylo
započato, tedy postupný rozumný rozvoj našeho města i obcí Vodní Újezd
a Šlovice, pokud možno co největší finanční částky na příjmové straně rozpočtu a samozřejmě co nejvíce spokojených a na město hrdých občanů. Chtěl
bych, aby občané byli hrdí na to, že žijí v Dobřanech, minimálně aby se za to
nestyděli! A možná trošku neskromně řeknu, že když si člověk udělá srovnání s jinými obcemi a městy nejenom v našem regionu především v tom, jak
Dobřany vypadají, tak se rozhodně nemáme za co stydět. Je ale pravdou, že
zlepšovat je pořád co a o to se právě musíme snažit.
Jsou v plánu opravy cest v garážích v Plzeňské ulici?
Je vidět, že garáže jsou opravdu velkým tématem pro členy redakční rady,
odpověď je v předešlé otázce.
Už jsi zjišťoval, jestli jsi nejmladší starosta Dobřan?
Nezjišťoval, ale když se nad tím zamýšlím, tak v novodobém polistopadovém
období pravděpodobně ano.
Martin Sobotka
Po městě koluje „zaručená zpráva“, že kvůli výstavbě spalovny odpadů přijdeme o peníze ze skládky a rozpočet se zhroutí. Mohl bys to jako známý Mr.
Odpad uvést na pravou míru?
Zaručené zprávy šířené bez toho, aniž by si jejich autoři, kteří je „vypouští do oběhu“, zjistili relevantní a pravdivé informace, opravdu nemám rád,
jsou jednoznačně destabilizujícím prvkem, ale já věřím, že rozumný člověk
či občan si o nich úsudek udělá sám. Pravdou je, že odpadové hospodářství
v celé České republice čekají v horizontu pěti let velké změny, a to především
z hlediska nakládání se směsným komunálním odpadem, tedy odpadem, který
nelze již dále třídit a který dáváme do běžných popelnic či kontejnerů. Tyto
změny jsou vyvolány povinnostmi, které má stát vůči Evropské unii a které
říkají, že z pohledu životního prostředí je prosté skládkování odpadů nejhorším způsobem koncového nakládání s odpady, který do budoucna sice nebude zakázán, ale nebude podporován a spíše bude znevýhodňován. Proto se
budou v úrovni krajů hledat pokud možno společná, integrovaná řešení nakládání s odpady jinými způsoby a technologiemi. A je pravdou, že město Plzeň
za podpory Plzeňského kraje připravuje výstavbu zařízení pro energetické
nakládání s odpady. Toto zařízení ale bude mít jen zhruba třetinovou kapacitu

produkce všech směsných komunálních odpadů, které se v kraji vyprodukují,
a primárně bude zpracovávat odpady z města Plzně. Dle mých, opravdu velmi
dobrých informací, se předpokládá, že zařízení bude uvedeno do chodu až
počínaje rokem 2016. Do té doby bude probíhat jeho příprava a výstavba. Na
druhou stranu je skutečností, že stát připravuje radikální zvýšení stávajícího
poplatku za ukládání odpadů do skládek, aby tím právě znevýhodnil skládkování oproti jiným technologiím zpracování a především využívání odpadů.
Kdy toto stát udělá, ale není vůbec jasné, záleží to na řadě faktorů.
Pro nás to znamená, a já záměrně říkám „předpokládaně“ znamená, že
by příjem ze skládky by měl být stejný či podobný do doby, než se v kraji postaví jiné zařízení pro nakládání s odpady, než je skládka, popř. dokud
stát radikálně nezmění tzv. ekonomické nástroje odpadového hospodářství,
tedy poplatky směrem k obcím a městům, na jejichž území je skládka. A aby
tyto změny u takových obcí a měst byly co nejmenší, již několik let nejenom za Dobřany, ale za obce samotné bojuji na úrovni nejvyšší jako zástupce
Svazu měst a obcí České republiky. Nelze nic říci s jistotou, obzvláště ne
v českém politickém prostředí, kde je možné všechno, ale rozpočet města se
rozhodně z tohoto důvodu pro příští rok hroutit nebude a já pevně věřím, že
ani v následujícím roce. Je ale nutné celou situaci velmi pečlivě monitorovat
a nadále přispívat k tomu, aby budoucí dopady či spíše propady příspěvku
ze skládkovného pro rozpočet města byly co nejmenší. Ano, odpadů se na
skládku bude dávat méně, ale jak říkám, až po té, co budou vybudována
alternativní zařízení typu ZEVO (zařízení pro energetické využívání odpadů) v Chotíkově, kterému se nesprávně, leč obecně užívaně říká spalovna.
To bude po roce 2015. Chtěl bych ale občany města dle výše uvedeného
připravit na skutečnost, že se zvyšováním poplatků za ukládání na skládky, které bude schvalovat stát, poroste cena za odpady pro běžného občana.
Již dnes město stojí odpady v přepočtu na jednoho občana něco málo přes
600 Kč, ale poplatek, který každý občan platí, je jen 400 Kč na kalendářní
rok. Pro příští rok se zvyšovat nebude, ale pokud přijde uvedená záležitost
a ceny všech vstupů se budou zvyšovat, budeme jako město nuceni i tento poplatek zvednout, pokud nebudeme chtít občanům dotovat odpady na
úkor peněz, které bychom mohli dát právě např. do rekonstrukce komunikací
a odvodnění garáží v ulici Plzeňská. To je zkrátka realita, kterou těžko ovlivníme a které musí předcházet smysluplná diskuse a rozvaha.
Jeden můj kamarád kdysi řekl: „Můžeme být rádi, že jsme dělničtí synci,
nemusíme soupeřit s kariérou otců a netrápí nás přehnané ambice.“ Myslím, že je to pravda. Ty to máš těžší, tvůj otec je po celém regionu známý jako
úspěšný budovatel, jak se s jeho stínem vyrovnáváš?
Rovněž souhlasím s tímto tvrzením. Je skutečností, že to mám a asi budu
mít těžší, protože ta pomyslná laťka je nastavena velmi vysoko, opravdu
hodně vysoko, a to díky předchozímu vedení města v čele s mým otcem,
kterého si vážím úplně nejvíce a je pro mě největší autoritou. Je třeba mu
opravdu velmi upřímně poděkovat za to, co pro město Dobřany udělal, proto mu opravdu velmi děkuji. To je fakt a realita, kterou ocení praví a spravedliví Dobřaňáci, hodně tuto skutečnost slyším i od lidí mimo Dobřany,
kteří jsou zvenku, mají jiný pohled a větší možnost srovnání. Jsem realista
a chtěl bych se k té pomyslné laťce alespoň přiblížit, a to při vědomí, že
v tomto volebním období budou trošku jiné možnosti, především rozhodně
méně možností pro čerpání dotací, zejména evropských, které jsou již téměř
vyčerpané (a další budou – pokud budou - až po roce 2014), a také z důvodu všeobecné restrikce veřejných rozpočtů, především toho státního, který
samozřejmě nejvíce ovlivňuje rozpočty obcí a měst. A také, přiznávám, mám
méně zkušeností, které hrají nemalou roli při vedení města. Budu se snažit, to
slibuji, seč mi budou síly stačit. A dopředu děkuji všem za pomoc a podporu.
Bez ní se rozhodně neobejdu.
Dovolte mi na závěr všem obyvatelům našeho města a obcí Šlovice a Vodní
Újezd, stejně jako všem ostatním čtenářům Dobřanských listů popřát mnoho
štěstí, úspěchů, pokory a především zdraví v celém roce 2011. Nechť se Vám
daří a jste hrdými občany našeho města.
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KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

DĚTSKÁ LITERATURA

TOMSOVÁ Kamila: EWA
Příběh (ne)obyčejné hvězdy.
Jedna z nejúspěšnějších a nejvýraznějších českých zpěvaček. Jak žije? Jaké má názory na hudbu, kolegy z branže, na
svět kolem sebe i na milostné vztahy?

MC CAUGHREAN Geraldine: Británie
100 nejslavnějších britských pověstí a příběhů.
Byla by škoda, kdyby velká dobrodružství, hrdinové a
svatí měli vymizet z naší paměti. Pověsti o nadpřirozených bytostech, pašerácích, špionech, zločincích, ale i
statečnosti obyčejných lidí – to jsou pověsti staré Británie. Všechny poskytují fascinující pohled do historie.
Navíc jsou doplněny faktickými poznámkami.

1.

1. zeď			

2.

2. bílá školní potřeba

3.

3. stánek

4.

4. okatá ryba

5.

5. samice krocana
6. malý tác

6.

7. nástroje k odemykání

7.

8. velký ořech
8.

9. zelenina a …?

9.
WILSON N. D.: Pampeliškový oheň
Henry York neměl sebemenší tušení, že se mu během
prázdnin v Kansasu otevřou dvířka vedoucí k úžasným
dobrodružstvím. Návštěva u tety a strýčka nabrala na
obrátkách, když Henry objevil skrytá dvířka za stěnou
své ložnice. Byly to vchody do jiných světů. Henry
putuje z jednoho světa do druhého, setkává se s čaroději
a skřítky a nakonec se postaví tváří v tvář zlu Endoru.
Čarodějnice však není sama...

10. výška, šířka a …?

10.

LITERATURA PRO DOSPĚLÉ

KUTÁLKOVÁ Dana: Logopedická prevence
Vysoký výskyt řečových vad u dětí je výzvou.
Možnosti prevence poruch ve vývoji dětské řeči nabízí tato
kniha především rodičům i vychovatelům, kterým záleží na
zdravém vývoji jejich dětí. Čtenáři ocení podrobné metodické rady, které provázejí téměř každou kapitolu.
LÄCKBERG Camilla: Ledová princezna
Smrt krásné, bohaté a tajemstvím obklopené ženy Alexandry zasáhne i její dávnou přítelkyni z dětství, spisovatelku
Ericu Falcovou. Erika proto pomáhá ve vyšetřování místnímu detektivovi. Pátráním po pravdě se odhalí skutečnosti,
které měly raději zůstat zahaleny.

HILLIGES Ilona Maria: Dcera Afriky
Lékařka Amélie se konečně může ujmout vedení nemocnice, kterou vybudoval její bratr v africké divočině. Odvážnou
ženu nečeká jen nekonečné zápolení s exotickými chorobami chudých domorodců, ale také tvrdý boj s koloniálními
předsudky. Nejtěžší bitvu však bude muset svést s vlastním
otcem.

ZIMN RADOVNKY

Dobřanská galerie

Barbara Šindelářová
obrazy a plastiky

24. 1. - 4. 3. 2011

15. ledna 2011 od 15:00 hodin

Otevřeno:
pondělí - pátek
(9:00 - 12:15, 13:00 - 16:00)

Vstupné: 60 Kč

Vstupné:
10 Kč, děti do 15 let zdarma

divadlo pro děti
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Dne 9. 12. 2010 jsme se sešli v Městské knihovně. Ozdobami, které děti
vlastnoručně vyrobily, jsme ozdobili vánoční stromeček. Všem, kteří nám
pomáhali a strávili s námi příjemné odpoledne, moc děkujeme Škoda jen, že
dětských pomocníků nepřišlo více.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
MIKULÁŠSKÝ JARMARK ANEB „DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM“

Již tradiční akce, kdy dobřanské děti za pomoci svých učitelů a vedoucích vyrábí vánoční dekorativní předměty, společně je poté prodávají na
náměstí a vydělané peníze zašlou svým nemocným kamarádům - dětem.
Na letošním Mikulášském jarmarku se podařilo vybrat celkem 29 480 Kč
a tato částka byla předána Nadačnímu fondu Klíček.
Níže cituji část z dopisu pana Jiřího Královce:
„Nadační fond Klíček velmi děkuje za tento štědrý dar. Jsme samozřejmě
velmi vděčni a peníze bychom rádi použili k nákupu pulzního oxymetru, jímž
chceme doplnit naši půjčovnu ošetřovatelského vybavení a pomůcek pro

rodiny, které se o své nemocné dítě starají doma.
Ještě jednou velmi děkujeme a přejeme všechno dobré v novém roce
2011!“
I já se připojuji a děkuji všem dětem, školám a spolkům, které se
zasloužily o to, že i letos se podařilo vybrat opět vysokou částku. A to
i přes sněhovou kalamitu, která všechny návštěvníky rychle zaháněla zpět
do tepla svých domovů.:-)
Mgr. Simona Sýkorová
ředitelka MěKS Dobřany

1. adventní podvečer patřil rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled.

V rámci 3. adventního podvečera vystoupil soubor Tre Fontane.

KULTURNÍ, SPOLKOVÉ A SPORTOVNÍ AKCE
leden - únor 2011
22. 1.

Turnaj mužů (TJ Dobřany - tenisový oddíl)

24. 1. - 4. 3. Výstava v Dobřanské galerii (MěKS Dobřany)
29. 1.
30. 1.
5. 2.
5. 2.

10. 2.

Vyhlášení sportovce roku okresu Plzeň-jih

11. 2.

Společenský ples (Sdružení nezávislých Dobřany)

Zimní turnaj trojic

12. 2.

Turnaj žáků v minikopané (TJ Dobřany)

(TJ Dobřany - nohejbalový oddíl)

19. 2.

Valentýnský turnaj (TJ Dobřany - pétanque club)

Dětský maškarní karneval

19. 2.

Memoriál Ády Krause v minikopané

(pionýrská skupina Delfíni, MěKS Dobřany)

19. 2.

Babský bál (Klub důchodců)

Radbuza cup - otevřený turnaj pro děti do 13 let

25. 2.

Sportovní ples (TJ Dobřany)

(TJ Dobřany - oddíl badmintonu)

26. 2.

Zimní soutěž mladých hasičů (SDH Dobřany)

Pěstování vinné révy a současná ochrana
(Český svaz zahrádkářů)

Více informací o chystaných akcích naleznete na www. dobrany.cz.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS V NAŠÍ HUDEBNÍ ŠKOLE

Začali jsme v sobotu 27. 11. 2010 v kapli ve Vstiši . Zde koncertovali učitelé
ZUŠ a pěvecký sbor P.U.D.U. V neděli nás dospělé vystřídaly děti - na dobřanském náměstí zazpívaly a zahrály při rozsvěcování vánočního stromu.

Ještě ten samý den odjel dětský folklórní soubor Vozembach koncertovat
do Teplic. Hráli jsme na vernisáži známé výtvarnice A. Kartákové, v neděli patřil druhý adventní podvečer pouze hudbě – zde jsme představili svůj
nový vánoční program nazvaný Nesem Vám noviny, poslouchejte… Hudba
se ten samý den rozezněla v podání žáků ZUŠ Dobřany také ve Štěnovicích
– koncert se konal v tamním kostele sv. Prokopa.

V sobotu o týden později (4. 12. 2010) jsme se opět sešli na dobřanském
náměstí, tentokrát se prodávaly na Mikulášském jarmarku výrobky žáků
výtvarného oboru.

KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
LEDEN 2011
19. ledna 2011 (středa) - 17:00 hodin - koncertní sál ZUŠ

Žákovský koncert
20. ledna 2011 (čtvrtek) - 17:00 hodin - koncertní sál ZUŠ

Školní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek
2. února 2011 (středa) - 18:00 hodin - koncertní sál ZUŠ

Koncert učitelů

g
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Ve čtvrtek 16. 12. jsme přišli zazpívat a zahrát do Klubu důchodců. V neděli
19. 12. jsme zavítali do kostela na Psychiatrické léčebně.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Adventní a vánoční čas v naší hudební škole

TAJUPLNÉ VČELY

Jak je možné, že je včela hospodářské zvíře, když se nedá ochočit? Čím
je člověku prospěšná? Jak a kde včely žijí, kdy spí, čím se živí a jak se
domlouvají? Odpovědi na takové a jim podobné otázky se mohli dozvědět účastníci přednášky nazvané „Tajuplné včely“. Přednáška s ohledem
na program školy a činnost žáků v mimoškolních ekologických aktivitách
proběhla až 9. 12. 2010 a zajistila ji ZO ČS včelařů Dobřany ve spolupráci
se ZŠ a MěKS Dobřany. Protože proběhla v učebně vybavené interaktivní tabulí, mohlo být mluvené slovo doplněno obrázky a fotografiemi jak z
oblasti včelaření, tak z dřívějších aktivit EKOTÝMU – z obdobné akce o
včelách z října 2008. Potěšitelná byla poměrně dobrá znalost posluchačů o
včelách a jejich zájem o informace z včelařské oblasti. Jako malou odměnu
na závěr přednášky dostali žáci drobné pozornosti a CD s prezentací „Tajuplné včely“.
Dobřanští včelaři tak již třetí rok prezentují včelařství a život včel na
Dobřansku mladé generaci a s paní učitelkou Martou Weinrebovou se
dohodli v obdobných aktivitách pokračovat i v roce 2011.
ing. Stanislav Vodička

Při čtvrtém adventním koncertu, kdy se již tradičně představují všechny
dobřanské pěvecké sbory v kostele sv. Mikuláše, jsme hudebně doprovodili
seniorský sbor Dobřanské bábinky.

Oba Vánoční koncerty, které už se pomalu stávají tradicí, završily naše
vánoční hudební snažení. Doufáme, že Vás alespoň některý z našich koncertů oslovil a pohladil po duši. (foto p. Urbance – malá dětská lidová muzika Vozembach)

OL – informační počet dnů ochranné lhůty pro konzumaci při doporučené
koncentraci. Doma vyrobené výluhy řeďte podle předem provedené zkoušky.

PIONÝRSKÁ SKUPINA DOBŘANY

Pionýrská skupina Delfíni
a Městské kulturní středisko Dobřany

Nabízí:
1.	Pobyt na letním táboře v Újezdu u Plánice
– budova školy + pár stanů na zahradě.
Termín 2. - 15. července 2011, cena 2900 Kč.
2.	Dle zájmu týdenní tábor pro rodiče s dětmi předškolního a ml. školního věku na začátku srpna na výše jmenované táborové základně.
3.	Další možností je týdenní příměstský tábor v srpnu – termín dle
zájmu.
Další informace na:
tel. č. 603 112 996 nebo libuse.nejedla@seznam.cz

srdečně zvou všechny malé i velké na

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ KARNEVAL
Koná se v neděli 30. ledna 2011
od 14 hodin v kulturním domě PL Dobřany.
K tanci hraje Duo Charvis.
Dětské vstupenky jsou slosovatelné!
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

V návaznosti na prosincový ZS jsme pro naše čtenáře připravili seznam
nejpoužívanějších postřikových prostředků na ochranu rostlin před škůdci
a chorobami.
Postřiky konejte uvážlivě a ve shodě s příbalovými letáky.
Fungicidy

Insekticidy

školství, mládež a sport. Akce se zúčastnila řada středních škol plzeňského
regionu a členských firem okresu PJ (ILV s.r.o., NOVILA Production s.r.o.,
SILNICE NEPOMUK s.r.o., ComWa s.r.o., AGC Stod s.r.o., Zero systems
s.r.o. a kadeřník p. Martin Bršlica z Nepomuku). Návštěvníci, kterých bylo
bezmála 200, měli možnost vidět různá řemesla, např. řezbáře p. Jiřího Jedličku z Březnice, kterému doslova pod rukama vyrůstaly nádherné dřevěné
ozdoby. Dále měli možnost zhlédnout taneční a barmanské vystoupení, přehlídku svatebních šatů a jiné.
Druhý ročník Veletrhu perspektivy řemesel považujeme za zdařilý a rádi
bychom z něho udělali tradici do budoucna. Hlavním smyslem této akce
je, aby se řemeslo uchovalo, rozvíjelo a přežilo pro příští generace. Všem
partnerům, vystavovatelům a účastníkům srdečně děkujeme a těšíme se na
viděnou v příštím roce.
Čtenářům přeji jménem OHK Plzeň-jih hlavně hodně zdraví, štěstí
a mnoho úspěchů v novém roce 2010!
Milena Blažková, OHK Plzeň-jih, www.ohkplzen-jih.cz

Mezi návštěvníky byla také Základní škola Dobřany.
Základní škola Dobřany,
okres Plzeň – jih

Oznámení
Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 36 odst. 4 a § 46 odst. 1
stanovuji
OL – informační počet dnů ochranné lhůty pro konzumaci při doporučené
koncentraci. Doma vyrobené výluhy řeďte podle předem provedené zkoušky.
			
Český zahrádkářský svaz, MO Dobřany

VELETRH PERSPEKTIVY ŘEMESEL

Dne 3. listopadu 2010 uspořádala OHK Plzeň-jih v Kulturním domě Stod
druhý ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí
pro budoucí učně a středoškolské studenty pod názvem Veletrh perspektivy
řemesel. Akce se uskutečnila ve spolupráci s městem Stod, Úřadem práce
Plzeň-jih, OS Aktivios a Volksbank CZ, a.s. Dále za výrazné spolupráce
Integrované střední školy Stod, která se postarala o chutné občerstvení, ale
především si mimo svoji studijní prezentaci připravila také velice vkusný
a poutavý doprovodný program. Veletrh byl určen především pro žáky
osmých a devátých tříd základních škol a jejich rodiče, kteří společně se
svými dětmi hledají jejich vhodné budoucí uplatnění na trhu práce
Slavnostního zahájení v 9:00 hod. se ujal předseda OHK PJ Ing. Miloš
Fürst, Eq. M. společně se starostou města Stod p. Jiřím Vlkem a za doprovodu návštěvy z KÚPK p. Jiřího Stručka, náměstka hejtmana pro oblasti
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zápis žáků do 1.ročníku základní školy
pro školní rok 2011/12
na den 10. 2. 2011 od 15 do 18 hodin.
Zápis se bude konat v budově I. stupně Základní školy,
Školní ulice 48 (u náměstí).
K zápisu se dostaví v doprovodu svého zákonného zástupce
děti narozené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005.
Při zápisu je nutno předložit:
vyplněnou žádost (k dispozici v MŠ či ve škole), občanský
průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte,
u cizinců: potvrzení o režimu pobytu
Pozn.: Pokud dítě nastupuje 1. září 2011 do 1. ročníku ZŠ Dobřany,
neboť již bylo u zápisu dříve a rodiče obdrželi rozhodnutí o přijetí do
ZŠ Dobřany, ale dítěti byl následně udělen (dodatečný) odklad školní docházky ředitelem ZŠ Dobřany, dítě nemusí znovu k zápisu.

V Dobřanech 17. prosince 2010
					

Mgr. Jaroslav Šedivý
ředitel školy

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Aktivity o. s. BUDULÍNEK
provozující MATEŘSKÉ CENTRUM v Dobřanech
Provoz pro období leden - červen 2011 zahájíme v pondělí 10. 1. a ukončíme 17. 6. (provoz je přerušen o jarních prázdninách 14. 2. – 18. 2.
a velikonočních prázdninách 21., 22. 4.). Cvičení končí 26. 5. 2011!
Cvičení Batolat
- pro děti ve věku 1 – 2 roky s rodiči (herna MC)
- každý čtvrtek od 9 do 10 hodin, cena 500 Kč
- přihlášky a info Veronika Nová tel. č. 737 286 481
Cvičení s Budulínkem
- pro děti ve věku 2 – 4 roky s rodiči (tělocvična ZŠ – I. stupeň)
- čtvrtek od 15,30 do 16,25 hodin, cena 540 Kč
- přihlášky a informace Zuzka Peksová tel.č. 728 860 810

POKRAČOVACÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
PRO MATKY NA A TĚSNĚ PO MD

Již poněkolikáté využilo o. s. Budulínek možnost žádat o finanční příspěvek z „Grantového dotačního titulu města Dobřany pro rok 2010“, díky
němuž se mohl uskutečnit „Pokračovací kurz anglického jazyka pro matky
na a těsně po MD“. Město Dobřany se stalo generálním partnerem projektu. Účastnice absolvovaly v období od května do prosince každý týden
2 vyuč. hodiny, během nichž se pod vedením zkušené lektorky Mgr. Michaely Hlaváčové seznamovaly se základními frázemi pro jednoduchou konverzaci a slovní zásobou – čísla, barvy, abeceda, povolání, členové rodiny
atd. Výuka probíhala interaktivní formou, byly rozvíjeny všechny čtyři
základní dovednosti – poslech, psaní, mluvení a čtení. Míru, do jaké se jim
podařilo základy zvládnout, si mohly maminky prověřit při závěrečném
testu. Všem přejeme, aby absolvovaný kurz byl pouze prvotním krokem
k osvojování jazykových znalostí a dovedností, které jim v budoucnu jistě
pomohou zvýšit jejich šance na trhu práce.

Cvičení s Liškou
- pro děti ve věku 4 – 6 let (předškoláci) bez rodičů (tělocvična ZŠ – I. st.)
- čtvrtek od 16,30 do 17,25 hodin, cena 590 Kč
- přihlášky a informace Jarka Umnerová tel. č. 604 899 418 nebo Vlaďka Duchková tel. č . 776 124 174
Klub Budulínek
- dopolední herna s krátkým programem pro děti ve věku 1,5 – 2,5 let
s rodiči (herna MC)
- středa od 9 do 11 hodin, cena 35 Kč/vstup, POUZE V LEDNU!
- informace Lucka Korotvičková tel. č. 724 352 063
Klub Lištičky
- dopolední herna s programem pro děti ve věku 2,5 – 4 let s rodiči
(herna MC)
- pátek od 9 do 11 hodin, cena 35 Kč/vstup nebo předplatné 300 Kč/10
vstupů
- informace Olina Škardová tel. č. 606 253 414
Mimiklub
- dopolední herna pro děti do 1,5 roku s rodiči
- úterý od 9 do 11 hodin, cena 25 Kč/vstup
- další informace Veronika Hanšová tel. č. 604 425 083
Pískání pro zdraví
- pro děti ve věku 3 – 5 let bez rodičů (herna MC)
- pondělí od 16 hodin, cena 420 Kč (leden – květen)
- přihlášky a informace Alena Palkosková tel. č. 728 932 598
Hravá angličtina
- pro děti ve věku 3 – 5 let lez rodičů (herna MC)
- každý čtvrtek od 16 do 17 hodin
- cena: 540 Kč (leden – květen)
- přihlášky a informace Markéta Kofroňová tel. č. 723 852 362
Výtvarné dílny – pro děti i dospělé. Aktuální informace na webu, ve
vývěsce, infomailem a v Dobřanských listech.
Všechny aktuální informace o aktivitách MC můžete získat na webu
www.mcbudulinek.wz.cz, ve vývěsce - Vančurova ulice (u sběrného
dvora), na mailu mcbudulinek.info@centrum.cz, v Dobřanských listech
a na tel. č. 604 899 418 - Jarka Umnerová.
Máte zájem dostávat pravidelně e-mail o dění v MC na následující měsíc?
Vyžádejte si jeho zasílání na adrese mcbudulinek.info@centrum.cz.
Hernu MC Budulínek naleznete v areálu bývalých kasáren, U Trati 1014.
Těšíme se na Vaši návštěvu!! Lektorky MC

Dobřanští skauti
a skautky přejí všem
lidičkám do nového roku
2011 hodně zdraví, štěstí
a pohody.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE / SPORT
REJ MIKULÁŠŮ, ČERTŮ A ANDĚLŮ V DOBŘANECH

Přes 80 dětí v maskách čertů, andělů či Mikulášů i bez nich se spolu
s rodiči zúčastnilo v sobotu 5. prosince 2010 maškarního karnevalu v kulturním domě na Psychiatrické léčebně v Dobřanech. K tanci a poslechu hrálo Duo Charvis. Odvážné děti, které recitovaly nebo zpívaly ostatním, byly
odměněny sladkostmi, balíček od malého čertíka dostali všichni zúčastnění.
A tak snad každý včetně členů pořádající Pionýrské skupiny odcházel spokojen. Poděkování pořadatelů akce i přítomných dětí patří radnici, která se
v rámci Grantu na akci podílela finančně, MěKS za propagaci, ale i pracovníkům KD za zajištění potřebného zázemí.
Za pořadatele akce: Libuše Nejedlá

Vážení čtenáři,
v letošním roce pro Vás připravujeme zcela novou tématickou
rubriku, jejímž prostřednictvím budete mít možnost položit
dotazy vedoucím odborů Městského úřadu Dobřany.
Již nyní můžete své dotazy směřovat do redakce Dobřanských
listů na e-mail listy@dobrany.cz.
Vaše redakce

TJ SNACK DOBŘANY - HOKEJBAL

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, nabízí se celkové hodnocení
podzimní části odehrané našimi hokejbalisty v klubu.
Vezměme to tedy od nejmladších. V mládežnické kategorii reprezentují
naše město a náš klub v letošní sezoně, tj. 2010-2011, jen mladší a starší
žáci. Mladší žáci prochází svou soutěží (liga-západ) se střídavými úspěchy.
V konkurenci 6 týmů jsou třetí se ziskem 17 bodů za 5 výher, 1 výhru na
nájezdy a 4 prohry. Vzhledem k tomu, že za nás nastupují kluci z převážné většiny o rok a více mladší, hodnotíme podzimní část velmi pozitivně,
neboť v budoucnu je v této kategorii stále na čem stavět!

Základní umělecká škola J.S.Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih,
Stromořadí 439, 334 41 Dobřany
tel.: 377 972 943, 736 472 478,
e-mail: zusbacha.dobrany@seznam.cz, www.zus-dobrany.cz

Zájemci o výuku tance čtěte!
Vážení rodiče,
od 2. pololetí školního roku 2010/2011 rozšiřuje ZUŠ J.S.Bacha Dobřany svoji nabídku. Od února 2011 nově otevíráme taneční obor. Výuka
bude probíhat v nově zrekonstruované budově ZUŠ v Dobřanech v příjemném prostředí tanečního sálu (3. patro budovy).
Bližší informace - pí uč. Pavlína Stupková
(absolventka pražské konzervatoře)
tel.: 605 228 244
ŠKOLNÉ
taneční obor: 800,- Kč (pololetí)
Přihlásit se můžete nejpozději do 14. ledna 2011 na telefonním čísle
605 228 244 nebo 736 472 478.
Informační schůzka pro rodiče se uskuteční v polovině měsíce ledna
2011 v budově ZUŠ.
Jan Vozár, ředitel školy
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Starší žáci si v lize západ vedou na výbornou! Úvod sezony si tým tzv.
sedal, ale od 3. zápasu své soupeře doslova drtil a vysloužil si tím přezdívku
„Kombajni“. Poslední 2 zápasy podzimní části jsme odehráli v Plzni v hale
na Lochotíně v rámci turnajového kola započítávaného do ligové tabulky.
V obou zápasech jsme doslova koncertovali. Nejdříve jsme porazili HBC
Kasejovice 15:1, pak nás čekal soupeř z Třemošné, tedy jediný tým, který
nás letos obral o jediný bodík. Tentokráte však kluci z Třemošné takové
štěstí neměli. Kombajni se rozloučili s podzimní sezonou dalším drtivým
výsledkem, když Třemošnou rozstříleli 11:0! Starší žáci svoji ligu suverénně vedou a navazují tím na 2 předešlé roky, kdy získali celkové 5. místo na
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY v Karviné, potažmo v loňském roce titul
VÍCEMISTRA REPUBLIKY za účast v samotném finále v Praze Na Palmovce! Je třeba vyzdvihnout vstřícný přístup rodičů všech našich borců, a
to v obou žákovských kategoriích!
Myslím, že se zde vyplácí provázanost všech 4 žákovských trenérů!
Zkrátka podzim se vydařil a město Dobřany jsme reprezentovali tak, jak
jsme slíbili před sezonou, tedy vzorně!
Nakonec bych zhodnotil naše muže. Vím, že zde se mi budou hledat slova těžce, ale.... Chtěl bych říct, že platí staré otřepané heslo „všechno špatné
je k něčemu dobré“! To, že náš tým je na poslední příčce, je fakt. Nechci
zde používat nějaké chabé výmluvy či otřepané fráze. Jedno je ale jisté, tým
poznamenal masivní odchod hráčů před sezonou! Kádr jsme v podstatě
tvořili za pochodu! Některé hráče jsme i během sezony z různých důvodů
pokračování na straně 15

SPORT
pokračování ze strany 14
poslali na hostování, no a někteří nás zase naopak během podzimu posílili.
Ze své zkušenosti mohu říct, že na tak malé, byť hrdé město a v tak velké
a náročné soutěži, jako je extraliga, je to velká škála změn na to, abychom
skončili po podzimu na lepší příčce než na poslední! Nicméně nechci, aby
tato slova sloužila jako obhajoba někoho či něčeho! Máme před sebou ještě
jarní část, v poháru jsme také postoupili dál. Sluší se dodat, že i nově tvořený dobřanský tým odehrál i pěkné a vyrovnané zápasy. Chceme zde vytvořit
kvalitní tým a myslím, že všechno nejde hned! Začínáme tvrdou a náročnou
zimní přípravou (5.1.2011), to by měl být odraz na velmi důležitou jarní
část! Kádr bychom chtěli ještě doplnit o 2 hráče a uvidíme... Rozhodně
nic nebalíme a chceme se rvát (myšleno sportovně) za klub, za město, za
fanoušky apod. až do posledního kola!!!
Závěrem bych všem chtěl za dobřanský hokejbal popřát hodně zdraví,
štěstí a celkově úspěšný rok 2011!!!
Vašek Šlehofer

KUŽELKÁŘSKÝ POLOČAS

4. prosince 2010 skončila pro kuželkáře TJ Dobřany první polovina soutěžního ročníku 2010 – 2011. Oddíl se zúčastňuje tří soutěží. Družstvo „A“,
které letos postoupilo do 3. kuželkářské ligy, má nejtěžší pozici. Zatím si dalo
prioritní úkol - udržet se v této soutěži, což se se zatím daří /viz tabulka/.
Druhé družstvo = „B“ hraje Přebor Plzeňského kraje. Toto družstvo je velmi vyrovnané, což se projevuje i ve výsledcích. V přiložené tabulce je vidět,
jak malou ztrátu má na favorita této soutěže.
Družstvo „C“ hraje Sdružený okresní přebor Plzeňska a zároveň je zásobárnou nových, začínajících hráčů. I v tomto družstvu je vidět zlepšení
a zasluhuje si pochvalu. Někteří hráči se dostali v hodnocení jednotlivců na
přední místa v tabulce.
Bohužel negativní hodnocení se týká dorostu. Pro letošní sezonu jsme
nemohli postavit družstvo do soutěže, protože dorost není. V oddíle máme
pouze jednoho člena. Proto znovu apeluji na mladé ve věku okolo 14 – 15 let,
aby si přišli vyzkoušet svůj skrytý talent pro hru, která vyžaduje především
trpělivost. Kontakt pro zájemce: 606 849 364.
Hodu zdar! Předseda oddílu.
3. kuželkářská liga mužů - skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SKK Karlovy Vary
Hazlov
Podbořany
Šabina
Konstruktiva
Chomutov
Příbram
Rokycany
Sn. K. Vary
Dobřany
Hazlov
Slavoj

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

8
7
7
6
5
5
4
5
4
4
4
2

0
1
0
1
2
1
3
0
1
1
0
0

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

58,0:30,0
48,0:40,0
55,0:33,0
40,0:48,0
44,0:44,0
44,5:43,5
43,0:45,0
44,0:44,0
45,0:43,0
40,5:47,5
36,0:52,0
30,0:58,0

(141,0:123,0)
(135,5:128,5)
(142,5:121,5)
(124,5:139,5)
(140,5:123,5)
(136,5:127,5)
(130,5:133,5)
(131,0:133,0)
(139,0:125,0)
(126,0:138,0)
(116,0:148,0)
(121,0:143,0)

3180
3154
3211
3172
3189
3172
3126
3131
3186
3180
3124
3167

16
15
14
13
12
11
11
10
9
9
8
4

Přebor Plzeňského kraje

RALLYCROSSOVÁ SEZÓNA 2010

Standa Brunát a Rallycross Team Dobřany vybojovali v sezoně 2010 4.
místo v Mezinárodním mistrovství České republiky a 4. místo v Mistrovství
FIA Zóny Střední Evropa. Závody se konaly na území Polska, Maďarska,
Rakouska a ČR.
Standa startoval v divizi 2 jako jediný ve startovním poli s vozem Škoda
Fabia WD s pohonem zadní nápravy, jedná se o jediný kus tohoto auta v
ČR, vyrobený v Dobřanech.
Více fotografií na www.brunatracing.cz

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

TJ Sokol Újezd svatého Kříže A
Sokol Plzeň V B
SK Škoda VS Plzeň B
TJ Dobřany B
TJ Sokol Kdyně B
Kuželky Holýšov B
TJ Sokol Díly
TJ Slavoj Plzeň B
TJ Havlovice B
TJ Baník Stříbro B
TJ Sokol Újezd svatého Kříže B
SK Škoda VS Plzeň C

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

8
8
8
7
6
6
4
4
4
3
3
2

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

1
2
3
3
4
4
7
7
7
8
8
9

122:54
103:73
109:67
107:69
100:76
92:84
85:91
84:92
77:99
69:107
50:126
58:118

2530
2529
2545
2520
2487
2435
2463
2414
2449
2466
2379
2420

18
17
16
15
13
13
8
8
8
6
6
4

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

9
9
8
8
7
6
5
4
4
3
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
3
3
4
5
6
7
7
8
8
11

127:49
111:65
114:62
109:67
114:62
89:87
89:87
74:102
73:103
70:106
66:110
20:156

2477
2475
2431
2412
2462
2322
2355
2313
2335
2313
2276
2188

18
18
16
16
14
12
10
8
8
6
6
0

Sdružený okresní přebor Plzeňska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Přeštice A
SKK Rokycany D
TJ Dobřany C
TJ Slavoj Plzeň D
TJ Slavoj Plzeň C
SK Škoda VS Plzeň D
TJ Baník Stříbro C
TJ Přeštice B
Sokol Plzeň V D
Sokol Plzeň V C
Sokol Plzeň V E
CB Dobřany A
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TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

8. ledna 2011
NA KŘÍŽOVÝ VRCH A ZPĚT
Odjedeme vlakem v 09:18 do Chlumčan. Půjdeme přes
Černotín na Křížový vrch a do Losiné, kde se občerstvíme. Přes Mantov a Vstiš dojdeme do Dobřan. Délka vycházky 17 km.

12. ledna 2011		
PŘES KRKAVEC DO KOZOLUP
Odjedeme vlakem v 07:28 do Plzně a MHD č. 4 na Košutku. Zdoláme Krkavec a vydáme se přes Chotíkov, Kůští do Města Touškova, kde se občerstvíme a dojdeme do Kozolup na vlak. Délka této trasy je 14 km. Můžeme zajít
až do Vochova a prodloužit si vycházku o 3 km.
15. ledna 2011
ZIMNÍM ČESKÝM KRASEM
Odjedeme vlakem v 06:12 hod. do Berouna. Akci pořádá OT AS Rozvoj
Plzeň na trasách 7, 13, 25 a 31 km. Start v restauraci na nádraží ČD. Cíl
v pivovaru Berounský medvěd od 11:00 do 17:00 hod.
22. ledna 2011
PŘES VYSOKOU DO CHLUMČAN
Sejdeme se u kruhového objezdu v 10:00 hod. Půjdeme na Vysokou
a kolem Staré hájovny do Hradčan /bude-li viditelnost, je vidět Šumava/.
Přes Chlumčany dojdeme do Dobřan. Délka vycházky 12 km.
26. ledna 2011
KONSTANTINOVY LÁZNĚ A ZPĚT
Odjedeme z Dobřan vlakem v 07:28 hod. do Konstantinových Lázní.
Půjdeme přes Kokašice, kde si prohlédneme hrázděný statek a smírčí kříž.
Na Ovčím vrchu zhlédneme památník, který připomíná selské povstání
z r.1680 a na hřebeni novorománskou rotundu.V Krasíkově si prohlédneme
zříceninu hradu. Délka vycházky 12 km.
29. ledna 2011
ZIMNÍ SPECIÁL
Akci pořádá OKČT Bolevec Plzeň na trasách 12 a 23 km. Start na konečné
tramvaje č. 4 od 10:00 do 10:30 hod. Cíl v restauraci U Boleváku od 12:00
do 16:00 hod. Odjezd vlakem z Dobřan v 09:29 hod.

1. 1. 2011 se konal již 11. ročník turistické akce „Výstup na Šlovický vrch“.
Počasí k procházce přímo lákalo a nikdo určitě nelitoval, že se na ni vydal.
Po výstupu se všichni účastníci mohli zahřát grogem, čajem nebo svařákem.

V lednovém čísle Vám přináším ohlédnutí za tipy na místa, která jste měli
možnost navštívit v uplynulém roce. Přeji všem čtenářům mnoho zajímavých výletů a návštěv míst naší krásné vlasti i v letošním roce.
Jaroslava Umnerová
TECHMANIA PLZEŇ - areál ŠKODA HOLDING a.s., Borská ulice,
vstup 5. bránou. Informace na www.techmania.cz
MUZEUM LOUTEK PLZEŇ - náměstí Republiky 23 (u zastávky tramvaje ve směru od Klatovské). Informace na www.muzeumloutek.cz
DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA - Třebízského 24, Přeštice (pod kostelem). Aktuální informace na www.dumhistorie.cz.
ZÁPADOČESKÉ MUZEUM PLZEŇ
Expozice: Kopeckého sady 2 a náměstí Republiky 13. Aktuální informace
na www.zcm.cz.
HVĚZDÁRNA ROKYCANY
Pozorování pro veřejnost. Informace na www.hvr.cz.
KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC
Praha Smíchov (obchodní komplex Anděl City) Stroupežnického ulice 23,
Praha 5. Informace na www.kralovstvi-zeleznic.cz.
HRAD TOČNÍK A ŽEBRÁK - Více informací na www.tocnik.com.
BEROUN - MEDVĚDÁRIUM - Více informací na www.berounske.info.
ZBIROH - AKTIVE PARK - lanové centrum. Informace na www.
activepark.cz.

5. února 2011
ZIMNÍ ŠUMAVOU
Odjezd vlakem z Dobřan v 07:17 hod. na Špičák. Půjdeme na Špičácké
sedlo, Pancíř a Hofmanky. Dále pak hřebenovkou přes Belveder do Železné rudy. Pro pomalejší turisty lanovkou na Hofmanky a dále pěšky, nebo
lanovkou na Pancíř a dále pěšky. Délka nejdelší vycházky 12 km.
Vážení přátelé, přijďte se s námi projít zimní krajinou.
Srdečně Vás zve výbor odboru KČT TJ Dobřany.

16

AIR PARK ZRUČ - soukromá sbírka vojenské a letecké techniky.
ŽELEZNIČNÍ MUZEUM ČESKÝCH DRAH - Lužná u Rakovníka.
Podrobnosti na www.cdmuzeum.cz.
MUZEUM JIŽNÍHO PLZEŇSKA - Blovice. Informace o výstavách na
www.muzeum-blovice.cz.

TIPY NA VÝLET / INZERCE
HORNICKÉ MUZEUM - Příbram. Další informace na www.muzeumpribram.cz.
ŠŤASTNÁ ZEMĚ - přírodní zábavní dětský areál v Radvánovicích (u Turnova). Informace na www.stasnazeme.cz.
.
BOBOVÁ DRÁHA - Janov nad Nisou. Informace na www.bobovadrahajanov.cz.
BABYLON Liberec - Aquapark. Informace naleznete na www.centrumbabylon.cz.
MUZEUM STRAŠIDEL - Plzeň. Informace na www.muzeumstrasidel.cz.

TESASTVÍ BRZICA
tesařské práce, krovy, střechy

Šlovice 140
Tel.: 605 204 153
www.tesarstviplzen.jex.cz

POHÁDKOVÁ ZEMĚ - Plzeň. Informace na www.pohadkovazeme.eu.
DŮM POHÁDEK - Plzeň, ulice Na Chmelnicích (nedaleko Dinoparku
a horní části zoologické zahrady). Informace na www.dumpohadek.cz.
NÁRODNÍ MUZEUM PRAHA – Staré pověsti české. Informace o provozu a výstavách naleznete na www.nm.cz.

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

LEDEN 2011

ŘÁDKOVÁ INZERCE

►	Prodám byt 1+1 40 m v osobním vlastnictví. Cena: 820 tis. Kč.
Při rychlém jednání sleva. Tel.: 604 258 596
2

► Učitelka českého jazyka nabízí doučování tohoto předmětu 		
(100 Kč/hodina). Tel.: 777 991 272, 724 238 429
► ANGLIČTINA – všechny stupně, zkušenosti rodilého
mluvčího, osobní přístup. Tel.: 605 411 439

ST
ÚT
ST
ČT
PO
ÚT
PO

12. 1.		
18. 1.
9 - 12
19. 1.		
20. 1.		
24. 1.		
25. 1.		
31. 1.		

14 - 17
14 - 17
14 - 17
14 - 17
14 - 17
14 - 17

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

►	Nabízím efektivní individuální výuku NĚMČINY přesně podle
Vašich požadavků a potřeb! Do školy, k maturitě, do práce,
obchodní, na cesty, atd. Zavolejte, ráda s Vámi vše prohovořím.
Tel.: 774 949 724

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336

►	Prodám dveře vchodové plastové a plastová okna. Dále dřevěnou zahradní chatku, masivní - síla stěny 40 mm. Vše nové z neuskutečněné stavby, s dokladem. Sleva z PC. Přivezu. Tel.: 777
106 709

Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka

►	Prodám byt 3+1 + L, 60 m2, ul. Loudů, zateplený, nový výtah
a střecha, cena 1 100 tis. Kč. Tel.: 735 522 530

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.

Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: listy@dobrany.cz
Typografie: KC SOLID, spol. s r.o.
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Registrováno: MK ČR E12353
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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
377 97 11 52
www.koubovsky.cz

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

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

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

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

CENÍK PRO ROK 2011
SKUPINA

DRUH VOZIDLA

VĚK

CENA

AM

Mopedy a malé motocykly do 45 km/h

15 let

3 200,-

A1

Lehké motocykly do 125 ccm

16 let

3 300,-

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,-

A(om.)

s nejvýše 9 místy k sezení

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
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systém sociálních dávek a pomoci
finanční problematika
ochrana spotřebitele
sociální a zdravotní pojištění
správní řízení (jednání s úřady)

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 (45 minut)
Zajištění přezkoušení pro vrácení řidičského oprávnění

250,1 500 ,-

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

Sběrný dvůr Dobřany

náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí, středa		
7.15 - 17.00
Neúřední dny:
úterý, čtvrtek		
pátek		

ul. Vančurova (v blízkosti zbrojnice SDH)
Provozní doba:
pondělí
14.00 - 18.00
středa
9.00 - 13.00
14.00 - 18.00
pátek
9.00 - 13.00
14.00 - 18.00
neděle
9.00 - 13.00
14.00 - 18.00

8.00 - 15.15
8.00 - 14.15

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:
říjen - duben
9.00 - 12.15
13.00 - 16.00
Nabízíme:
- faxové služby, kopírovací služby
- kroužková vazba, laminace
- internet pro veřejnost, pronájem jednacího sálu

Cestovní agentura

- prodej zájezdů smluvních CK

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko
Sokolovská 1011
kontakt: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz
program a informace: www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek 9.00 - 12.30
pátek
9.00 - 12.30

13.00 - 16.00
13.00 - 15.00

Městská knihovna

Stromořadí 439
kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz
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
čtvrtek
12.00 - 15.00
pátek
8.00 - 11.00

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00

12.00 - 16.00
12.00 - 15.00
12.00 - 18.00

12.00 - 15.00

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 a středa 8.00 - 12.00
12.30 - 17.00
čtvrtek
8.00 - 12.00

Svatovítská lékárna

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

Gynekologie

MUDr. Viola Gottwaldová

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

Kožní ambulance
MUDr. J. Kilian

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

Diabetologická poradna
MUDr. J. Prošková
středa

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

Praktický zubní lékař

Sokolovská 967
Otevírací doba:
pondělí - pátek 8.00 - 17.00

MUDr. Jana Formánková

Lékárna U Spasitele

náměstí T.G.M. 116
Otevírací doba:
pondělí - pátek		 7.30 - 17.30
sobota		 8.00 - 12.00
V pracovní dny po otevírací době až do 21.30 h je
možno vyžádat si nutný výdej zvonkem. V sobotu,
neděli a ve svátek je možno nutný výdej vyžádat
na tel. 606 652 783.

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

Praktický lékař pro děti a dorost

Ordinace praktického lékaře

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.

kontakt: 377 972 544
pondělí
7.00 - 12.00

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
Telefonická domluva možná od pondělí do pátku.

MUDr. Jitka Šebestová

náběry
ordinace

náměstí T.G.M. 282, Dobřany
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

MUDr. Ludmila Horová

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

13.00 - 16.00

ORL ordinace (zdravotní středisko)
kontakt: 774 493 428
pondělí
15.00 - 18.00

Pečovatelská služba

kontakt: E. Podhorcová - 728 764 444, 377 972 306
e-mail: pec.sluzba@dobrany.cz

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková

kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9.00 - 11.00
čtvrtek
16.00 - 18.00
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KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
8. 1. 2011 v 1930 hodin

Rodinka

15. 1. 2011 v 1500 hodin

9. 1. 2011 v 15 hodin
00

Megamysl 3D

(USA, animovaná komedie, 96 min, přístupný, dabing)

Megamysl nebyl vždycky darebák. Když ho rodiče na
rodné planetě posadili do vesmírného vozítka a poslali
do světa, byl celkem roztomilé miminko. Ke své smůle však přistál na Zemi, přímo uprostřed vězeňského
dvora, kde získal hned celou řadu tatínků se zločineckými sklony. Dospělý Megamysl tráví veškerý čas
tím, že provokuje hrdinného Metromana. Ze vzájemné
konfrontace vždycky odchází tento génius zločinu
poražený a ponížený. Bere to však sportovně a všechny neúspěchy považuje jen za cestu k vytčenému cíli
– definitivnímu Metromanovu zničení. Když se mu to
nakonec podaří, s hrůzou si uvědomí, že dál nemá pro
co žít. Dobro bylo poraženo - A CO TEĎ?
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

11. 1. 2011 v 1930 hodin

Děcka jsou v pohodě
(USA, 106 min, přístupný od 12 let, titulky)

15. 1. 2011 v 1930 hodin

Hon na čarodějnice

(USA, dobrodružný/thriller/fantasy, titulky)

Dva přátelé (Nicolas Cage a Ron Perlman) se ve 14.
století vrací z křižáckých výprav do rodného města,
které je zdecimováno morovou epidemií. Dívku obviněnou z jejího vyvolání a z čarodějnictví mají rytíři
dopravit do odlehlého opatství pro vymítačské rituály
a následný proces. Děsivé události a nevysvětlitelné
tajemné síly, kterým budou muset čelit, je postaví na
samou hranici smrti a ohrozí i rytířský slib, zajistit dívce spravedlivý soud.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

TIP MĚSÍCE
21. a 25. 1. 2011 v 1930 hodin

NEVINNOST
Dnes Vás chceme pozvat na nový český film
oblíbeného režiséra Jana Hřebejka. Tentokrát se
můžete těšit na detektivní příběh, za kterým stojí
stejný tvůrčí tým jako za posledním Hřebejkovým
filmem Kawasakiho růže. Ondřej Vetchý zde hraje
lékaře, kterého nařkne jeho mladičká pacientka
(v podání dcery Jitky Asterové) ze zneužití. Jeho
hlavním protihráčem je vyšetřující policista , který
mu nemůže zapomenout, že právě tento uznávaný lékař kdysi rozbil jeho šťastné manželství. Dále
se ve filmu objeví Aňa Geislerová v roli Vetchého
švagrové nebo Luděk Munzar, který se před filmové kamery vrací po čtvrt století. Film „Nevinnost“
vypovídá o všech podobách lásky...od manželské
až po lásku mimo zákon. Tento film má ambice
stát se hitem letošní zimy. Proto vřele doporučujeme návštěvu dobřanského kina Káčko, kde tento
film uvidíte v den celorepublikové premiéry.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Vtipný, energický a skvěle vykreslený portrét moderní
rodiny. Nic a Jules (Annette Bening a Julianne Moore)
jsou matky, které žijí v útulném bungalovu na okraji
města se svými dospívajícími dětmi, Joni a Laserem.
Když se Joni chystá na vysokou školu, její mladší
bratr ji požádá o velkou laskavost. Chce, aby mu Joni
pomohla najít jejich biologického otce. Navzdory
vlastním pochybám splní Joni bratrovo přání a naváže
kontakt s „bio-tátou“ Paulem, pohodářským majitelem restaurace.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

19. 1. 2011 ve 2000 hodin

14. a 18. 1. 2011 v 1930 hodin

(Polsko, 95 min, přístupný, titulky)

Zelený sršeň 3D

(USA, akční thriller, 119 min, přístupný od 12 let, titulky)

Britt Reid (Seth Rogen) je synem jednoho z nejprominentnějších mediálních magnátů v LA a je dokonale
šťastný, že vede bezstarostný život bez cíle plný
večírků – dokud jeho otec záhadně nezemře a nezanechá Brittovi své mediální impérium. Uzavře podivné
přátelství s Katem, jedním z otcových nejpodnikavějších a nejvynalézavějších zaměstnanců. Poprvé
v životě vidí svou šanci udělat něco smysluplného
- bojovat proti zločinu. Ale aby to mohli udělat, rozhodnou se, že se sami stanou kriminálníky. Kato využije
všechen svůj důvtip a dovednosti a vytvoří to nejlepší ve zdokonalené retro výzbroji - The Black Beauty,
nezničitelné auto...
Vstupné: 165 Kč

Na vlásku 3D

Vstupné: 60 Kč

(ČR, rodinná komedie, 80 min, přístupný)

Nová setkání se „starými“ oblíbenými hrdiny Pavlou
(Jana Štěpánková), Káčou (Daniela Kolářová), Zdeňkem (Jaromír Hanzlík), dvojčaty-raubíři (dnes jsou
z nich muži v nejlepších letech) a „novými“ rodinnými
příslušníky, o které se rodinka za více než třicet let od
svého vzniku rozrostla.
Vstupné: 110 Kč

27. 1. 2011 v 1700 hodin, 30. 1. 2011 v 1500 hodin

Zimní radovánky (divadlo pro děti)

Fígle

(USA, animovaný komedie, 92 min, přístupný, dabing)

Princezna Locika je unesena z hradu svých rodičů
již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží po dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií
a odhodlá se s pomocí temperamentního bandity provést velký husarský kousek...
Vstupné: 165 Kč

27. 1. 2011 v 1930 hodin

Řetězová zpráva

(USA, thriller, 96 min, přístupný od 15 let, titulky)

Řetězová zpráva vypráví příběh skupiny středoškoláků, kteří všichni obdrží stejný dopis s varováním,
že pokud ho nepošlou dál, zemřou. Zpočátku většina
z nich varování ignoruje, dokud dva z nich – Johnny
a Dante, kteří dopis nepřeposlali, zemřou hroznou
smrtí...
Vstupné: 110 Kč

28. 1. 2011 v 1930 hodin

Cizinec

(USA, drama, 105 min, přístupný, titulky)

Během nepřipravovaného výletu do Evropy, aby si
zahojil zlomené srdce, se Frank (Johnny Depp) nečekaně ocitne v záletném vztahu s Elisou (Angelina
Jolie), mimořádně výjimečnou ženou, která mu schválně vstoupí do cesty. Romantická smršť se rychle odvíjí
na dech beroucím pozadí Paříže a Benátek a oba hrdinové se rychle ocitnou náhodně vrženi do smrtelné hry
na kočku a myš.
Vstupné: 110 Kč

29. 1. 2011 v 1930 hodin a 1. 2. 2011 ve 2000 hodin

Temná krajina 3D

(USA, thriller, 88 min, do 15 let nevhodný, titulky)

Dick a Gina se vydávají na „svatební cestu“. Vášeň,
touhu a radost z dané chvíle umocňují ryhlou jízdou
bez zapnutých světel. Řítí se do tmy a v momentě, kdy
světla znovu rozsvítí, se před kapotou jejich auta objeví muž. Srážce nedokáží zabránit. Naloží neznáme tělo
a snaží se ho dopravit do nemocnice. Ztratí se však
v poušti. Nevítaný spolujezdec začíná odhalovat svá
zlověstná tajemství....
Vstupné: 140 Kč

FILMOVÝ KLUB

Šestiletý Štefek žije se svou matkou a sestrou a před
skličující realitou polského maloměsta uniká do vlastního iluzorního světa, ve kterém vládne neúprosný
Vstupné: 80 Kč
zákon náhody.		

20. 1. 2011 v 1700 hodin, 22. 1. 2011 v 1800 hodin

Gulliverovy cesty 3D

(USA, komedie, přístupný, dabing)

Lemuel Gulliver (Jack Black) třídí poštu v redakci
newyorských novin a sní o tom, že z něj bude autor
cestopisů. Podfukem se mu podaří přesvědčit editorku Darcy, kterou tajně miluje, aby ho pověřila napsáním článku o Bermudském trojúhelníku. Během
výpravy na Bermudy Gulliver ale ztroskotá a dostane
se do dosud neobjevené země Liliputánů.
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

Dobřanské listy odeslány do tisku 3. 1. 2011

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 webových stránkách www.kacko.cz
>	telefonicky: 739 643 219 (po-pá 9:00 - 16:00)
nebo 377 972 725 (po-pá 9:00 - 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.

