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zdarma do všech domácností

PRVNÍ POUŤ NA KAMÍNKU
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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
po delší době měníme zásadněji vzhled našich novin. V první řadě stěhujeme editorial (to je tento text) dovnitř čísla a nahrazujeme jej okénkem do
života listů na internetu. Novinkou je i to, že se o „slovo redakce“ budeme
střídat, vypsal jsem pro ostatní autory i finanční odměnu. Projeví-li kdokoliv z redakce zájem, má přednost!
Dále pak ponecháme žánr „přestřelek po měsících“ pouze zásadní politické debatě mezi takzvanou opoziční stránkou a radničními stanovisky. Na
Vaše náměty a připomínky zaslané redakci, bude odpovídat ten redaktor, kterého se to týká, neprodleně. Jen doufám, že v tom bude nějaká pestrost. Na
rozdíl od tohoto čísla... Pokud bude dotaz mimo redakci, budeme se snažit
získat odpověď co nejdříve, ale za zástupce jiných institucí neručíme.
Znovu připomínám projekt, se kterým nám moc nepomáháte. Michal Šašek vás na začátku roku vyzval, ať si napíšete dotazy na vedení úřadu či
jednotlivé úředníky. Rádi bychom vám jejich odpovědi zprostředkovali, ale
nedostává se otázek. Osobně bych moc rád znovu připomněl, že na všechno
nemusí odpovídat stále dokola jen jeden člověk, to je nuda☺
Jako šéfredaktor trpím tím, že se nám vytratil žánr ankety, jiní redaktoři
strádají tím, že neznají názory svých patnácti zastupitelů, zkoušíme obě trápení odstranit tím, že bychom zavedli pravidelnou anketu. Pracovní název
je 15 krát 100. Všichni zastupitelé dostanou stejnou otázku a stejný počet
znaků, do kterých musí vměstnat svou odpověď. Líbí se vám ten nápad? Pak
pište návrhy otázek. Nezačneme s tím, dokud nebudeme z dopisů, mailů či
facebooku cítit zájem.
Mimochodem, příští číslo bude výroční. Bude to pět let, co noviny připravuje redakční rada, první rok budou mít odkroucený i nováčci…
Váš
Martin Sobotka
jeden z redaktorů

Nový sběrný dvůr odpadů o velikosti více než 4 200 metrů čtverečních
(z toho 800 metrů čtverečních nově vybudované kompostárny) je v současné době nejmodernější v celém kraji, a to především v komfortu pro jeho
uživatele, tedy obyvatele našeho města.
Na rozdíl od ostatních sběrných dvorů v obcích a městech Plzeňského kraje je vybaven obrovskou nájezdovou rampou na automobily či jiné dopravní
prostředky (osobní vleky, káry apod.), odkud je možno nad úrovní terénu
pohodlně vhazovat odpady do pod úrovní terénu postavených kontejnerů
na jednotlivé odpady, které jsou zároveň zastřešeny. Celkem se jedná o osm
kontejnerových stání na nejrůznější druhy odpadů podle jejich kategorií.
Sběrný dvůr je tak vybaven potřebnými sběrnými nádobami na všechny
druhy odpadů, které produkují obyvatelé našeho města ve svých domácnostech, včetně odpadů nebezpečných. Obyvatelé Dobřan budou moci tedy
do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, např. objemné odpady (nábytek,
koberce, linolea, pneumatiky), vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností, jakými jsou lednice, televize, mikrovlnky, které budou
umisťovány do speciálních uzamykatelných kontejnerů. Dále je sběrný
dvůr vybaven speciálním ekologickým skladem s nádobami pro ukládání
nebezpečných odpadů v tuhé i kapalné podobě (např. autobaterie, zářivky,
oleje, nádoby od barev či laků apod.). Tento speciální sklad, stejně jako
některé ostatní kontejnery a nádoby ze stávajícího sběrného dvora odpadů
budou použity na základě posouzení jejich technického stavu s ohledem na
plné využití již investovaných veřejných prostředků.

DOBŘANY MAJÍ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ
– NEJMODERNĚJŠÍ V KRAJI!

V polovině měsíce října byl dostavěn a dovybaven nový sběrný dvůr
odpadů včetně nové kompostárny určený pro obyvatele města Dobřany.
Stavba na doposud nevyužívaném pozemku města v bezprostřední blízkosti
čistírny odpadních vod v ulici Plzeňská (odbočka vlevo ve směru od ulice
Spojovací) trvala čtyři měsíce. Sběrný dvůr odpadů se tedy nachází nedaleko největší sídlištní zástavby – panelového a bytového sídliště Pančava, ve
kterém žije polovina obyvatel našeho více jak šestitisícového města.
Nový sběrný dvůr odpadů nahradí ten stávající v ulici Vančurova, který
byl pro potřeby obyvatel a odpadového hospodářství našeho města kapacitně nevyhovující. Bude sloužit primárně všem občanům města Dobřany
a rovněž tak, jako tomu bylo doposud, i pro obyvatele nedaleké obce Vstiš
(na základě smlouvy mezi městem a obcí Vstiš).
Po vyřízení řady nezbytných administrativních záležitostí spojených
se zahájením provozu bude nový sběrný dvůr otevřen pro veřejnost ve
čtvrtek, 1. prosince 2011. Do této doby bude fungovat stávající sběrný
dvůr odpadů v ulici Vančurova, který bude následně uzavřen!
Zcela stejná bude 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

Výstavba nového sběrného dvora odpadů byla finančně podpořena
z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), konkrétně prostředky Fondu soudržnosti EU a Státního fondu
životního prostředí ČR.
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Velkou novinkou je ukládání biologického odpadu, jako je tráva, zbytky
rostlin, listí či např. větve. Tyto odpady budou ukládány na zvláštní plochu
nově vybudované tzv. komunitní kompostárny s kapacitou 150 tun tohoto odpadu ročně. Celou plochu dvora včetně kompostárny tvoří zpevněný povrch (asfalt), je kompletně odvodněna s využitím dešťové vody pro
zavlažování jednotlivých kompostových zakládek a vybavena vysokokapacitním štepkovačem pro štepkování větví nejenom do sběrného dvora dovezených obyvateli města, ale také z údržby veřejného prostranství. Provoz
kompostárny budou zajišťovat Technické služby města Dobřany, provoz
samotného sběrného dvora pak Západočeské komunální služby, a. s.
Dalším komfortní službou pro naše obyvatele je digitální mostová váha
s kapacitou do 30 tun, která s velkou přesností zváží při příjezdu (a odpočtem následně při odjezdu) váhu odpadu do sběrného dvora přivezeného jak
ze strany obyvatel, tak i jiných subjektů. Výrazně se tak zvýší přesnost evidence odpadů.
Nezbytnou součástí sběrného dvora je vybavení zázemí pro obsluhu
– speciální buňka s administrativním a sociálním zázemím. Na buňce bude
umístěn digitální displej z váhy tak, aby si každý občan mohl zkontrolovat,
jaké množství odpadů přivezl či přinesl. Celý areál je oplocen kombinací betonového a plechového plotu s ostnatým drátem, osvětlen a vybaven
pokračování na straně 3

ZPRÁVY Z RADNICE
pokračování ze strany 2
nejmodernějším elektronickým zabezpečovacím systémem včetně kamer,
které jsou schopny detailně identifikovat každou „nežádoucí“ návštěvu.
Elektronický zabezpečovací systém je napojen přímo na Policii ČR, obvodní oddělení Dobřany. Sběrný dvůr je tak velmi výrazně zabezpečen proti
jakémukoli vniknutí ze strany nepovolaných osob! V případě vniknutí bude
každá takováto osoba okamžitě identifikována! Kromě toho všechny odpady, které by mohly vykazovat svoji potenciální budoucí hodnotu, jsou bezpečně uzavřeny a uzamčeny ve speciálních kontejnerech či skladech!

Za podpory prostředků Evropské unie nově vybudovaný sběrný dvůr
odpadů bude stejně jako stávající dvůr zcela zdarma pro všechny občany, kteří mají ve městě své trvalé bydliště a kteří uhradili roční místní
poplatek za odpady. Stejně tomu tak je u obyvatel obce Vstiš. Ostatní obyvatelé, stejně jako podnikatelské subjekty, které mohou sběrný
dvůr odpadů využívat, budou za jejich uložení platit dle platného ceníku. Maximální množství odpadů, které bude moci za jeden kalendářní
měsíc každý obyvatel, jenž uhradil roční poplatek (tzv. „poplatek za
popelnice“ ve výši 400,- Kč), do sběrného dvora zdarma uložit, je 400
kg. Novinkou je rovněž možnost ukládat do sběrného dvora odpadní
azbest, a to maximálně 100 kg za osobu za měsíc zdarma pro obyvatele,
kteří uhradili příslušný roční „poplatek za popelnice“ (přesně místní
poplatek za provoz systému nakládání s odpady města Dobřany). Tyto
limity se netýkají biologických odpadů (tráva, zbytky rostlin, listí, větve) ukládaných v nové kompostárně.
Město Dobřany tak nabízí svým občanům výrazně kvalitnější a komfortnější službu a možnost, jak nakládat s odpady z domácností v souladu se
základními zásadami ochrany životního prostředí. Celkové uznatelné náklady projektu vlastní stavby nového sběrného dvora v Dobřanech dle rozhodnutí orgánů státu o podpoře projektu jsou 13,11 milionu Kč a Evropská unie
spolu se Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu
Životní prostředí přispěla na projekt 90 % těchto prostředků, konkrétně 11,80
miliony Kč. Zbylých 1,31 milionu Kč nákladů vlastní stavby a vybavení
sběrného dvora odpadů a kompostárny uhradí město ze svého rozpočtu.
Projekt výstavby nového, moderně vybaveného sběrného dvora odpadů
byl připravován na přelomu let 2009 a 2010, žádost o finanční prostředky
Evropské unie byla podána v polovině roku 2010 a přislíbena na jeho konci. Samotná realizace stavby byla zahájena v květnu letošního roku a díky
dobré a rychlé práci dodavatelské firmy Bögl a Krýsl, a. s. dokončena již
v polovině října. V této souvislosti je nutné poděkovat všem, kteří se na
náročné přípravě a realizaci vybudování nového sběrného dvora podíleli.
Přijďte se přesvědčit sami a využít sběrný dvůr ve prospěch správného
nakládání s odpady. Provoz zahajujeme od 1. prosince 2011.
Bc. Marek Sýkora
starosta města

ULICE, STEZKY A DRÁHA

Ačkoliv to podle nadpisu vypadá jako náplň pro dopravní inženýry,
jedná se o hlavní obsah činnosti historicko-kulturní komise. Hlavními
úkoly, které nám zadala rada města, bylo totiž navrhnout názvy nových
ulic. První z nich „Za Stodolami“ nad školkou získala název Vlčích máků.
Ulice je svou omezenou délkou nevhodná pro smazání dluhu k některé
z osobností spojených s dějinami města. Nachází se navíc v oblasti, kde
tato květina rostla v hojném počtu a dodnes je tam k nalezení. Navíc jde
o místo postižené ničivým náletem za druhé světové války, který vstoupil
do národní historie faktem, že přinesl první spojenecké oběti na území
někdejšího Československa.Všichni padlí pocházeli z anglosaského prostředí, kde právě vlčí mák tradičně symbolizuje oběti válek.
O názvu další ulice bude zastupitelstvo rozhodovat, komise navrhne
výběr ze tří možností: Kellerova, Tichá a Zátiší.
Dalším dlouhodobým úkolem je vytvoření sítě stezek zejména pro
pěší vycházky a výlety. Vše hatí především obava z toho, jak obnovené
„polňačky“ chránit před neopatrnou orbou.
Velmi zajímavé bylo projednávání záměru zřídit fourcrossovou trať
v přírodně mimořádně cenné lokalitě Šlovický vrch. Odborník, který
vážil cestu až Budějovic, nám poutavě popsal význam tohoto bývalého
vojenského prostoru. Bylo to tak zajímavé, že to vydá na rozhovor a další
články v příštích číslech listů. Věřili byste, že by byli ochránci přírody
nejraději, kdyby se nám občas vrátili na tankodrom obrněná vozidla?
Diskuze na komisi vedly k tomu, že Dobřany mají návrh na další zápis
do seznamu kulturních památek, jde o dřevěný kříž v Plzeňské ulici. Připravujeme také společně se základní školou projekt na zachycení historických faktů...
Martin Sobotka
předseda Komise pro historické a přírodní dědictví

ČÁST ULICE STROMOŘADÍ OŽIVÍ NOVÁ
VÝSADBA ZELENĚ

Právě v těchto dnech se realizuje výsadba nové zeleně po pravé straně
ulice Stromořadí (ve směru od novinového stánku), ve které se nachází bytové domy tzv. „Hornického sídliště“. Jedná se o připravovanou
revitalizaci zeleně, na kterou město Dobřany získalo finanční prostředky
od Nadace ČEZ. Na pozemcích města po pravé straně ulice v úseku od
křižovatky Lipová x Stromořadí po křižovatku Široká x Stromořadí se
nacházely velmi vzrostlé zeravy (tedy „túje“), které nejsou vhodnou dřevinou do uliční městské aleje a které navíc výrazně zastiňovaly přilehlé
bytové domy. Tyto stromy byly pokáceny a do konce listopadu budou
vyměněny za nové.
Řada obyvatel města a samozřejmě samotní obyvatelé bydlící v ulici
Stromořadí si jistě vzpomenou, že po levé straně byla před 5ti lety osázena okrasná třešeň (charakteristická krásnými růžovými květy). Právě stejný druh bude nově vysázen i po pravé straně této ulice. Celkem je počítáno s výsadbou 26ti kusů listnatých alejových stromů Prunus „Accolade“,
což je okrasná třešeň, o velikosti 14-16 cm obvodu kmene, která je do této
zástavby vhodnou dřevinou. Bylo tak vyslyšeno přání většiny obyvatel
bydlících v bytových domech podél ulice Stromořadí a zároveň zcela určitě tímto krokem dojde ke sjednocení a ke zlepšení celkového estetického
vzhledu této významné městské ulice.
Výsadba bude zajišťována odbornou zahradnickou firmou, o údržbu se
postarají pracovníci Technických služeb města Dobřany.
Bc. Marek Sýkora
starosta města Dobřany
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JAK TO VIDÍ OPOZICE
PŘÍPAD PARCEL V PRŮBĚHU ČASU

Potom, co jsme na dubnovém zasedání zastupitelstva – jako opoziční
strana – otevřeli kauzu parcel, dostala se i na stránky Dobřanských listů pod
názvem „O parcelách s chladnou hlavou“. Na začátku článku nás pan starosta a místostarosta uvádějí do problematiky a v některých bodech s nimi lze
souhlasit. Například nedoložené tvrzení “Původně to tehdejší starosta vzal
jako velký podraz a chtěl to řešit propouštěním” je nám velmi blízké a rozhodně jej podporujeme. Také si myslíme, že zcela v souladu s větou “smlouva měla škodlivý charakter - byla nelogická a ve své podstatě nemravná ”,
by město nemělo podporovat škodlivé, nelogické a nemravné smlouvy.
O co tenkrát šlo? Připravili jsme z veřejně dostupných zdrojů časovou
osu, která bez emocí ukazuje průběh celého případu.
Z obrázku je vidět, že referent správy pozemků a později vedoucí stavebního odboru, spolu s dalším zaměstnancem úřadu, kupují pozemky za cca
40 tisíc Kč a později je prodávájí městu za cca 1,25 milionu Kč, tj. zisk jen

za tuto transakci je něco přes 1,21 milionu Kč. Za tento obchod je město
obdarovalo navíc stavebními pozemky dle jejich vlastního výběru v celkové
hodnotě cca 2 miliony Kč.
Město tak posvětilo obchod, který je neetický a jak přiznal místostarosta: „Morálka dostala na frak“. Svého vedoucího stavebního odboru a dnes
i vedoucího odboru vnitřních a sociálních věcí však město dál podporuje,
bez ohledu na okolnosti tohoto případu. I podle radních je toto jednání neetické, přesto z něj nevyvozují žádné personální důsledky.
Starostův a místostarostův výklad paragrafu 255 trestního zákoníku
(v aktuálním znění) uvedený v článku „O parcelách s chladnou hlavou“
je poněkud krkolomný. Oba zaměstnanci – pokud by se skutečně pokusili
zažalovat město – by měli nárok na náhradu škody za nedodržení (části)
smlouvy. O výši této náhrady by rozhodl soud, který by přihlédl k veškerým
Otevřené Město Dobřany
okolnostem celé transakce.		

O PARCELÁCH S CHLADNOU HLAVOU PO DRUHÉ

Česko je zaneseno případy zneužití postavení politiků i úředníků. A to
i tím, že se o korupci stále jen planě mluví a píše. Jednou z cest, jak se pokusit
z tohoto bludného kruhu vystoupit, je snaha pochopit jednotlivé případy, otevřeně říci, co je na nich špatně a vyvodit z toho alespoň částečné důsledky.
Jak jste byli informování v minulém vydání Dobřanských listů panem
starostou a místostarostou v článku „O parcelách s chladnou hlavou“, vydělali vedoucí pracovníci městského úřadu obchodem s pozemky na městské
kase značný finanční obnos, viz i přiložený obrázek. Opozice na tento spekulativní obchod upozornila na zastupitelstvu, kde se schvalovalo darování
stavebních parcel dle vlastního výběru těmto úředníkům, tak jak k tomu
město zavazuje pět let stará kupní smlouva.
K tomu je třeba říci několik věcí. Kdybychom na tento případ neupozornili,
zastupitelstvo by silou svých koaličních hlasů v tichosti schválilo darovací
smlouvy, stejně jako v tichosti před pěti lety schválilo špatnou kupní smlouvu.
Na tom, že původní kupní smlouva je špatná a že počínání úředníků města je
neetické, se posléze shodli skoro všichni, na posledním zastupitelstvu i vedení města ústy pana místostarosty. Kontrolní výbor města dokonce požadoval
nezávislé právní posouzení případu, které by vyloučilo, či potvrdilo jeho obavu ze střetu zájmů. Vždyť s pozemky obchodoval vedoucí stavebního úřadu
města, který mohl využít informace o připravované změně územního plánu.
Ti, co na zastupitelstvu zvedli ruku a schválili tím darování stavebních
parcel úředníkům města se stejně jako pan starosta a místostarosta ve
svém článku, hájí tím, že již nelze nic dělat a město musí plnit své smluvní závazky, jinak mu hrozí nedozírné a v článku značně zdramatizované
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ztráty. V daném okamžiku však nejde o dodržení, či nedodržení smlouvy,
ale o posouzení právní podstaty této smlouvy. Hlasování se mohlo prostě
odložit a případ nechat posoudit. Oč by bylo lepší, kdyby pan starosta před
hlasováním přečetl stanovisko renomované právní kanceláře, ze kterého by
jasně vyplývalo, že darování parcel město nikterak právně neohrožuje.
Na zastupitelstvu se nikdo nezeptal přítomného vedoucího stavebního
a správního úřadu, zda v případě částečného neplnění kupní smlouvy ze
strany města by skutečně město zažalovali o miliony korun. Pokud by totiž
veřejně na zastupitelstvu řekli, že ano, tak by snad již druhý den nemohli
nastoupit do svého úřadu. A pokud by řekli, že ne, otevřela by se možnost
k rozumnému mimosoudnímu vyrovnání.
Bohužel jsme se nezeptali ani my, nebyli jsme dost pohotoví. Ale
nemůžeme souhlasit s tím, aby se pouze konstatovalo, že celá transakce se
stavebními parcelami je ze strany městských úředníků neetická a počínání
opozice je přitom krajně nezodpovědné. A že je to tak asi vše, co se s tím
dá dělat, neboť případ je definitivně uzavřen. Vedení města si bude muset
nakonec vybrat. Buď se jedná o schopné úředníky, kteří vykonávají vedoucí funkce, nebo o obchodníky s pozemky s podezřením na střet zájmů.
Ing. Josef Weinreb, Otevřené město Dobřany
Obsah a jazykovou korekturu opoziční stránky zajišťují:
Otevřené město Dobřany, o.s. www.otevrene.dobrany.eu
Případné dotazy a připomínky nám můžete posílat na e-mailovou adresu:
otevrene@dobrany.eu

CO SE DĚJE
Vážení občané,
od 1. ledna 2012 budou obecními úřady s rozšířenou působností vydávány nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen „e-OP“).
Tato skutečnost si však vyžádá plánované odstávky pracovišť systému
(CDBP), na kterém je zpracovávána agenda e-pasů.
Níže je uvedený harmonogram těchto odstávek a termín, kdy si lze nejpozději v tomto roce (2011) podat žádost o vydání nového cestovního
dokladu a občanského průkazu stávajícího typu. Věnujte proto prosím
pozornost následujícímu sdělení:

CESTOVNÍ PASY
Odstávka systému CDBP pro agendu e-pasů je plánovaná v termínu od
17. listopadu 2011 (čtvrtek, státní svátek) od 6.00 hod. s tím, že provoz
na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro agendu e-pasů
bude obnoven dne 21. listopadu 2011 od 6.00 hod.
V pátek 18. listopadu 2011 nebude možné zpracovávat žádosti o vydání e-pasů, ani nebude možné biometrické cestovní pasy předávat.
Poslední termín přijímání žádostí o nový e-pas je stanoven na:

Pondělí 19. prosince 2011 na Městském úřadu ve Stodě.
V době odstávky systému CDBP bude však možné vydávat cestovní
pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
(tzv. pasy typu „BLESK“).

OBČANSKÉ PRŮKAZY

Poslední možný termín pro podání žádosti o nový občanský průkaz
stávajícího typu je stanoven na:
Středu 30. listopadu 2011 u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu.
Středu 14. prosince 2011 u obce s rozšířenou působností MěÚ Stod.
Obnovení podání žádostí o e-pas a e-občanský průkaz je dne 2. ledna 2012. Žádosti od 2. ledna 2012 lze podávat pouze u MěÚ Stod.
Od 2.ledna 2012 k žádosti o nový občanský průkaz není zapotřebí
fotka žadatele – toto bude řešit nový typ OP.

NA MIKULÁŠE OPĚT S PEKELNÝM KOŇSKÝM
SPŘEŽENÍM!

Na základě obrovského zájmu v předchozích dvou letech budou i v letošním roce v Dobřanech Mikuláš, čerti a anděl jezdit v kočáře taženém pekelným spřežením!
V pondělí, 5. prosince 2011 je pro zejména menší obyvatele města Dobřany
připravena opět velmi zajímavá atrakce. Dle tradice v tento den chodí za dětmi
Mikuláš, čerti a anděl, aby s nimi probrali jak byli hodní po celý rok. A město
Dobřany ve spolupráci s již tradičními dobrovolníky pro ně na základě velkého zájmu z předchozích let již počtvrté připravuje zajímavou atrakci.
Tento den, od 16:45 hodin do 20:30 hodin budou celkem tři velcí čerti,
jeden malý čert (tzv.“čertovský potěr“), Mikuláš a anděl opět jezdit v kočáru s koňským spřežením s opravdovým kočím! A celé spřežení přijede
opravdu z Pekla! Bude mít nezbytné ohňové dekorace a efekty. V Dobřanech tak opět bude už počtvrté za sebou jezdit pekelné koňské spřežení.
Pekelné koňské spřežení bude vyjíždět z Dobřanského náměstí, z průjezdu domu čp. 111 (dům ve kterém je umístěna Fotografie) za plápolání
ohňů a husté bílé mlhy imitující výjezd z opravdového pekla v šestnáct
hodin a čtyřicet pět minut a rozjede za dětmi do předem nasmlouvaných
domácností v Dobřanech.
Přijďte se na pekelné spřežení na náměstí podívat, jste srdečně zváni!
Rodiče mohou do středy 30. listopadu 2011 organizátorům akce
zavolat a objednat si návštěvu čertů, Mikuláše a anděla přímo doma
pro své méně či víc zlobivé ratolesti, na kontaktním telefonním čísle 602
444 793 (pan Dušan Plaček). Celá akce je pouze pro rodiny s dětmi na
území města Dobřany a kapacita návštěv je omezená.
Účast koňského spřežení na Dobřanském rejdění Mikulášů, čertů a andělů je závislá na přízni počasí. V případě mimořádně nepříznivého počasí (déšť či sněžení) z technických důvodů koňské spřežení nebude moci
vyrazit do večerních Dobřanských ulic a celá šestice čertů, Mikuláš i Anděl
vyrazí na svoje „štace“ pěšky.
Akci podporuje město Dobřany, velký dík patří kromě samotných zástupců v rolích Mikuláše, Anděla a čertů především majiteli koní a kočáru, panu
Noskovi z Dobřan, který celé spřežení velkého kočáru taženého párem statných koní zapůjčí včetně pana kočího. Nezbytné zázemí pro celou „posádku budou tradičně zajišťovat manželé Petrželkovi. Z hlediska bezpečnosti
zajistí asistenci pekelnému hlídka Městské policie Plzeň, která zajišťuje
bezpečnost ve městě Dobřany.

VZPOMÍNKA NA „ŽITA“
Dne 17. října 2011 uplynul smutný rok
od tragického úmrtí

Petra Žitnika,
POZVÁNKA

Taneční kurz pro dospělé 2012
Vstiš, kulturní dům

Zahajujeme v pátek 13. ledna 2012 ve 20 hodin.
Během 6 lekcí Vás taneční mistři NAUČÍ základům tanců,
které využijete po celou plesovou sezónu.
Prima atmosféra a slušné zacházení zajištěny.
Předběžné přihlášky a dotazy směřujte na kultura@vstis.cz

skvělého syna, vnuka, bratra, přítele
a kamaráda, kterému by 21. října 2011
bylo 23 let.
Máme Tě rádi a nikdy nezapomeneme...
Rodina, kamarádi a všichni ti, kterým
při vzpomínce na chvíle strávené
s tebou zahřeje u srdce...

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme spolužákům Tondy Moravce za vzpomínku a kytičku.
Děkují a vzpomínají Moravcovi
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ROZHOVOR S JUDITOU SOUKUPOVOU
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež byl před několika
lety součástí dobřanského kulturního kalendáře. Po pěti letech se část
festivalu vrací do místa svého vzniku a bydliště jeho hlavních organizátorů,
neboť občanské sdružení JUNIORFEST má sídlo v jedné z dobřanských
ulic a většina organizátorů je z našeho města. S ředitelkou IV. ročníku
JUNIORFESTu, paní Juditou Soukupovou, si povídala Lenka Šašková.

Z doprovodných akcí, které jsme letos připravili, zmíním např. velké
nedělní setkání v Erbovním sále hradu a zámku Horšovský Týn u příležitosti předání festivalové ceny „Zlatá rafička“ režiséru Václavu Vorlíčkovi.
V pondělí 7. listopadu od 16:00 proběhne další bitva o PEVNOST TÝN.
Jedinečná adrenalinová soutěž pro školní týmy o atraktivní zahraniční
zájezd bude opět úzce spjata tvářemi oblíbeného seriálu ULICE. V minulém roce do bitvy vstoupili i žáci dobřanské základní školy. Bohužel jim
k výhře scházelo štěstí v závěrečném souboji.
Příznivci seriálu ULICE se svých oblíbenců dočkají i v Plzni. V prostorách OC Olympia Plzeň proběhne setkání s fanoušky a nebude chybět ani
oblíbená autogramiáda. Jednáme i o dobřanském setkání s tvářemi tohoto
seriálu. Pokud se jednání vydaří, tak je přivezeme mezi děti do vyučování☺
V úterý 8. listopadu se v Plzni uskuteční autogramiáda s hereckou legendou, představitelem nejen indiánských hrdinů, panem Gojko Mitičem.
Večer se pak bude konat v Horšovském Týně slavnostní večer v jeho přítomnosti. Na závěr festivalu (9. listopadu) chystáme setkání představitelů
z oblíbeného filmu Páni kluci, kde se diváci setkají s třeba s M. Reifovou,
M. Dymkem, J. Lábusem, Z. Hadrbolcovou, J. Lauferem a dalšími. Ale víc
zatím neprozradím :o) …snad jen, sledujte pravidelně www.juniorfest.cz

Již v minulém vydání jsme čtenářům prozradili program festivalu
v Dobřanech. Na co se můžeme těšit?
Vedení města nás požádalo o zpracování návrhu programu a my jsme
s radostí tuto nabídku přijali. Fanoušci festivalu se mohou těšit na tři dopolední filmová přestavení určená žákům ZŠ. Od 20:00 hodin se doufám
zaplní kino fanoušky fantasy série Twilling ságy, neboť představíme další
thriller od tvůrců zmiňované série - Červená Karkulka.
Fanoušci přírody a především rybaření si přijdou na své, pokud se 7. listopadu od 16:30 hodin zúčastní setkání se světoznámým rybářem českého
původu Jakubem Vágnerem.

Je něco, co tě zklamalo nebo co bys obecně změnila?
Při této otázce mě hned napadlá, jak je obtížné hledání finančních zdrojů,
ale to by asi zmínil každý, kdo pořádá podobné akce. Spíše mě, i kolegy
mrzí, že se z naší společnosti naprosto vytratil pojem dětský film a téměř
vymizeli dětští herci. Až na světlé výjimky, stále čerpáme z historie, ale
přítomnost nikde...To bych byla ráda, kdyby se změnilo.

Prozradíš nám, na co ještě se mohou návštěvníci IV. ročníku MFF pro
děti a mládež JUNIORFEST těšit?
Festival se opět uskuteční v Plzni, kde se nám v minulém roce velice
osvědčila spolupráce s OC Olympia Plzeň a sítí multikin Cinestar. Dalším
místem v regionu, kde se festival koná od prvního ročníku je město Horšovský Týn. Právě zde se odehraje většina doprovodných akcí festivalu.
Diváci, kteří JUNIORFEST navštíví, se mohou těšit na spoustu kvalitních
a zajímavých zahraničních filmů určených dětem a mládeži. V letošním
roce si zakoupilo vstupenky na filmová představení a doprovodné akce již
více než 2 800 diváků. Tento zájem nás velice těší.
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Vím, že i když je JUNIORFEST pouze tvůj koníček a ne výdělečná činnost, i tak musí být velmi náročné takový festival uspořádat. Jak to zvládáš
skloubit s péčí o rodinu?
Přiznávám, náročné to je velice. Musíte proto žít, aby vám nevadilo řešit
festivalové záležitosti ráno, v noci, neustále. Já to zvládám především díky
dvěma důležitým faktorům. Za prvé je to můj manžel a jeho i moje maminka, kteří mě velmi podporují, pomáhají a za to jsem jim moc vděčná. Za
druhé, můj kamarád a kolega Michal Šašek, který se festivalu věnuje rovněž
na 120 % a jako já pro něj žije. I když je toho příliš a někdy už nemáme sílu,
je však dostatečnou satisfakcí, když se Juniorfest podaří.
Co bys JUNIORFESTu přála?
Samozřejmě mnoho spokojených diváků, hostů a dětí! Návštěvníků, kteří
si odnesou nejen spoustu hezkých zážitků, ale třeba i trochu jiný pohled
na svět.

KULTURA
KNIHY PRO DĚTI

SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

MALAN John:
Svět draků, obrů, skřítků a jiných tajemných bytostí
V legendách o bájích celého světa se od pradávna objevují různé nadpřirozené bytosti. Vítej v kouzelném a tajemném světě plném fantazie. Objev tajemství starobylých
legend o bájných stvořeních z celého světa. Otevřou se
před tebou neuvěřitelné příběhy i pozoruhodná fakta.
DĚDKOVÁ Jarmila: Slunce pro čokoládovou holku
Johana a Marcela jsou dvě poněkud víc snědé dívky na
prahu dospělosti. Byly osvojeny. Jsou sestry, ale každá je
jiná, zjevem i povahou. Johanku trápí, že starší sestra je
lhostejnější a má toulavé boty. Bojí se, že všechno pokazí
a přijdou o nový život. Jenže se přihodí něco, co nikdo
nečekal. Nový táta si najde přítelkyni a nová maminka
odchází. Naštěstí je tu nová zlatá babička!

NOVÝ PĚVECKÝ SBOR V DOBŘANECH

V polovině srpna byl založen smíšený pěvecký sbor při kostelu sv. Mikuláše. Navazujeme na bohatou hudební historii, kterou zde v Dobřanech
máme. Vize tohoto sboru je kvalitně a vkusně doprovázet nejen mše svaté,
ale i svatby a pohřby.
Měli jsme již možnost doprovázet křtiny a mši ke svatému Václavu. Nyní
připravujeme hudební repertoár k vánočním svátkům tak, aby každá z těchto mší měla formu a myšlenku.
Budu ráda, když se ozve každý, kdo by se chtěl ke sboru připojit, nebo
zpívání jen tak vyzkoušet. Nemusíte se bát, pokud neznáte noty, stačí jen
nadšení a ochota věnovat 1-2 hodiny týdně na zkoušku. Uvítáme i každého,
kdo umí hrát na hudební nástroj.
Kontakt: e-mail:matejkova.terezie@seznam.cz, tel.: 774 220 985.
Terezie Matějková

LANE Andrew:
Mladý Sherlock Holmes – Smrtící mrak
Začátek slavné legendy. Kdo byl Sherlock Holmes, než se
stal slavným detektivem? Jaký byl jako teenager? Kde se
naučil bravurní dedukci?

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
WHITTON Hana:
Anna Falcká – Zamilovaná princezna a osamělý král
Život Anny Falcké, princezny z politicky významného
rodu, plyne celkem poklidně až do okamžiku, kdy po řadě
tajných jednání padne rozhodnutí, že se má provdat za
nedávno ovdovělého českého a římského krále Karla IV.
Anna ale chová v srdci jiného ...

NOVÁK Jan A.: Tajemné Česko
Průvodce po největších záhadách a magických
místech
Mnoho lidí si myslí, že ty největší záhady lze nalézt
jen v exotických krajinách. Ve skutečnosti je naše
země odpradávna velmocí tajemna. Už samo umístění
České republiky má mystický nádech. Jan A. Novák
ve své knize představuje záhadné lokality, legendy
a události, které se vztahují k Čechám, Moravě a Slezsku a které zdokumentoval fotografiemi i dobovými ilustracemi.
PROKŠOVÁ Jitka: Láska po kapkách
Jaké důvody vedou současné třicátníky k rozhodnutí
žít single? Není to spíš nechtěná volba a trest za přílišné váhání? Tyto otázky nabízí nový román spisovatelky. Je příběhem Richarda a Luisy – dvou lidí, kteří
se kdysi poznali za tragických okolností a po letech
na sebe náhodou znovu narazili v menze mnichovské
university. Luisa tu pobývá na několikaměsíční stáži,
Richard sem přijíždí pouze na pár dní vyřešit problémy jednoho mezinárodního projektu. Společná večeře
odkryje pozadí jejich vzpomínek.

Prodejní výstava nakladatelství THOVT

Městská knihovna Dobřany
pořádá ve spolupráci s nakladatelstvím Thovt
prodejní výstavu dětských knih, kterou můžete navštívit ve dnech

14. 11. - 19. 12. 2011
Možnost prohlédnout a koupit si knihy za zvýhodněné
ceny máte ve výpůjční době knihovny.
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KULTURA
9. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ

Tento festival je největším soutěžním putovním filmovým festivalem
outdoorových sportovních, dobrodružných, adrenalinových a cestopisných filmů ve svém žánru i rozsahu v České republice i ve světě.
Do letošního ročníku bylo celkem přihlášeno 110 filmů.
Nejen slavnostní ceremoniály jistě zpestří dění na festivalu, ale také
chystaný doprovodný program. Vedle filmových projekcí proběhnou besedy významných osobností z outdoorového a cestovatelského světa. Za
zmínku stojí beseda letošního čestného hosta, jachtaře a legendárního mořeplavce Richarda Konkolského, žijícího v USA, či fotografa Jakuba Kasla,
který pro Vás připravil zcela nový projekt, multimediální diashow o Novém
Zélandu.
Festival budete moci zaznamenat také z médií. V letošním roce bude opět
pokračovat několikadílný pořad o festivalu a outdooru s názvem Minuty
dobrodružství na programu České televize ČT 4 od 8. října do 3. 12. 2011
vždy v sobotu od 22 hodin.
Ucelený program festivalu naleznete na straně 8 a samozřejmě také na
www.kacko.cz.
Jako malou ochutnávku přinášíme krátký rozhovor s Jakubem Kaslem, se kterým se můžete potkat v Káčku dne 4. 11. 2011 od 18.00 hodin
na besedě „Nový Zéland - ráj na konci světa“.
Oblíbené země:
Austrálie a Nový Zéland. Jsou to nejen „fyzicky“ krásné země, ale mají
především čistou duši, která se projevuje pohodovou atmosférou ve společnosti.
Na kterých místech se mi hodně líbilo:
Skvělé je cestování v Africe (mimo vyhlášené turistické destinace). Zní to
jako klišé, ale skutečně se tam dají objevit poslední ostrůvky naprosto čisté
přírody.
Nejdelší cesta:
Na motorce přes Turecko a Sýrii do Jordánska. Nehodnotím čas ani kilometry, ale sedačka byla občas pekelně tvrdá.
Proč cestuji a co mi to dalo a vzalo?
Člověk se má vzdělávat celý život. A pokud se říká, že nejlepším učitelem
je „ulice“, nemusí to být jen ta v našem rodném městě.
Oblíbený cestovatel, dobrodruh či objevitel
Richard Halliburton – cestoval a psal v dobách, kdy neexistoval luxus bekpekrů.
Jack Kerouac – uměl žít a cítit.

Navštívené země:
Evropa bez postsovětských republik, Anglie, Skotsko, Turecko, Sýrie, Jordánsko, Thajsko, Hong Kong, Indonésie, Jižní Korea, Japonsko, Austrálie,
Nový Zéland, USA, Mexiko, Guatemala, Maroko, Tunis, Malawi, Zambie,
Zimbabwe, Mozambik, Botswana, Swaziland, Lesotho, Namibie, jižní
Afrika.
Cestovatelské sny a plány:
Vrátit se na delší dobu do Afriky.
Zvláštní záliby během cestování:
Bohužel / bohudík dobrovolná závislost na fotografování.
Oblíbená historka z cest:
Těch je spousta… tak třeba až se společně sejdeme na promítání v Káčku
… rád nějaké prozradím.
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Významné expedice a projekty:
Každá cesta by měla mít význam.
Promítání Nový Zéland - ráj na konci světa. Hledám (v nesnadné době)
vydavatele pro stejnojmennou fotografickou publikaci. Občas pořádám
fotografické výstavy. Jedna z mých výstav fotografií byla dokonce jednou
z prvních ve Vaší půvabné Dobřanské galerii.
Osobní poznámka:
Přeji Vám šťastnou cestu, ať vede kamkoli.
Pro každého návštěvníka této besedy připravil Jakub Kasl ke vstupence za 50,- Kč krásný cestovatelský časopis Travel focus v hodnotě
70,-Kč ZDARMA!!!
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

9. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ

3. - 6. listopadu 2011
3. 11. 2011 v 18:00 hodin - pro veřejnost

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ za přítomnosti čestného hosta Richarda
Konkolského (USA - ČR) - legendy českého mořeplavectví.
Vystoupení ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, projekce ukázek filmů.

3. 11. 2011 ve 20:00 hodin

TROU DE FER - ŽELEZNÁ DÍRA
BRATŘI HUBEROVI
CHIMAREA
SOUTH SAFARI 2010 - NIGHT DIVE

4. 11. 2011 v 18:00 hodin

NOVÝ ZÉLAND - RÁJ NA KONCI SVĚTA (Jakub Kasl - beseda)

4. 11. 2011 ve 20:00 hodin

GRÓNSKO 08 - K LEDU
INSOMNIA
PSYCHE: DUSK TILL DAWN
NÁVRAT SEVERSKÝCH ŠAMANŮ

5. 11. 2011 v 18:00 hodin
TATRAS WILD RIDE
PSYCHE: BLEED IN HELL
AZORY POD HLADINOU
TOUR DE LABE HANDICAP

5. 11. 2011 ve 20:00 hodin
PSYCHE: DUTÁ JESKYNĚ
SKOKY VÍRY
ADRENALIN CUP 2011
DIVOKÁ KAMČATKA

6. 11. 2011 v 18:00 hodin

THE SWISS MACHINE
ŘEKA DIVOKÝCH KONÍ
SNOWPORNING THE 10TH MOVIE

6. 11. 2011 ve 20:00 hodin
ROZŘEZANÁ U-RAMPA
BARMANIA
EYE TRIP		

Vstupné: 50 Kč / blok

KULTURA
LETOŠNÍMU ROČNÍKU DRAKIÁDY VÉVODILO
KRÁSNÉ SLUNEČNÉ POČASÍ

Vítr mohl sice foukat o trošku více, ale i tak jsme si užili pohodové odpoledne v přítomnosti celé stovky draků, a to už stojí za zmínku!
Letos jsme asi měli rekord jak v počtu závodníků, tak co se týká stáří jednoho z draků. Pan Flaišhanz se svými vnoučaty závodil s drakem, se kterým
si před celými dvaceti osmi lety hrála jejich maminka. A všichni obdivovali,
jak bezvadně i po tolika letech létá. Dokonce vyhrál i několik soutěží.
Na závěr závodu jsme vylosovali tombolu a všichni si společně opekli
letos asi posledního vuřtíka.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ
PROGRAM V DOBŘANECH
27. 11. 2011 od 1700 hodin / Náměstí T.G.M.

1. adventní podvečer

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
a zpívání koled
3. 12. 2011 od 900 do 1300 hodin / Náměstí T.G.M.

Mikulášský jarmark

- prodej adventního, vánočního a dárkového zboží
- výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu fondu Klíček

4. 12. 2011 od 1400 hodin / kulturní dům PL Dobřany

Rej Mikulášů, čertů a andělů

4. 12. 2011 od 1700 hodin / kostel sv. Mikuláše

2. adventní podvečer
Flame

5. 12. 2011 od 1645 do 2030 hodin / Dobřany

Pekelné koňské spřežení

11. 12. 2011 od 1700 hodin / kostel sv. Mikuláše

3. adventní podvečer

Nesem vám noviny, poslouchejte
- pásmo koled
- dětská lidová muzika Vozembach při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

17. 12. 2011 od 1500 hodin / Káčko

Divadlo pro děti
Foto: Gabriela Klinkovská

18. 12. 2011 od 1700 hodin / kostel sv. Mikuláše
Město Dobřany
a Městské kulturní středisko Dobřany
ve spolupráci se
Základní uměleckou školou Johanna Sebastiana Bacha,
Základní školou, Mateřskou školou Loudů a Stromořadí
Vás srdečně zvou na

SETKÁNÍ SENIORŮ

z Dobřan, Vodního Újezdu a Šlovic
ve čtvrtek dne 1. prosince 2011 od 14:00 hodin do Káčka
Program:
vystoupí děti z mateřských škol, žáci ze základní a hudební školy,
ukázka filmů a jiná překvapení

4. adventní podvečer

Dobřanské pěvecké sbory
-	Hvězdičky, P.U.D.U. (Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů)
a Dobřanské bábinky

1. 1. 2012 od 1300 hodin / u viaduktu za panelárnou

Novoroční výstup na Šlovický vrch
1. 1. 2012 od 1800 hodin / Náměstí T.G.M.

Slavnostní uvítání roku 2012
- slavnostní slovo starosty města
- velký ohňostroj za hudebního doprovodu
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
PROJEKT COMENIUS REGIO

Základní škola v Dobřanech je pro další dva školní roky opět zapojena
do již svého čtvrtého mezinárodního projektu Comenius v rámci Programu
celoživotního učení. Zásadní změnou je, že v tomto typu projektu (Regio)
se žadatelem a příjemcem grantu stalo město Dobřany, jehož partnery je
naše škola a Středisko ekologické výchovy Ametyst Plzeň / Prusiny. Jedná se totiž o bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí/regionů
s působností ve školním vzdělávání.

Při návštěvě učebny fyziky - chemie na 2. stupni
Hlavní zaměření našeho projektu vystihuje jeho název „Optimalizace přechodu žáků z 1. stupně na 2. stupeň ZŠ s důrazem na přírodovědné
a technické předměty (tzv. MINT předměty – matematika, informatika, přírodověda, přírodopis, fyzika, chemie) a na kooperativní výuku“ s pracovním
názvem „Bádejme spolu“. Naším zahraničním partnerem je německé město
Bad Salzuflen, které je zároveň koordinátorem celého projektu, a jeho partnerské instituce Reálná škola Eduarda Hoffmanna, Městská základní školou
Elkenbreder Weg a zdi-Centrum Lippe.MINT.

Paní učitelka Eva Fekerlová představuje německým hostům novou metodu
výuky matematiky
Letos v září vznikl na naší straně projektový pracovní tým, kde má každá ze zapojených institucí (Město Dobřany, ZŠ Dobřany, Ametyst) své
zástupce. Jednou z hlavních aktivit projektu je příprava a realizace tzv.
badatelských dnů. Při nich žáci 2. stupně v pracovních skupinách a pod
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pedagogickým vedením připraví a zrealizují činnosti na jednotlivá badatelská stanoviště a další doprovodné aktivity pro žáky 1. stupně (4. - 5.
roč.). Dalšími aktivitami projektu jsou příprava a realizace mezinárodních
projektových setkání s výměnou zkušeností a vzdělávání pedagogů v kooperativních metodách učení pro využití nejen v tomto projektu. Z grantu
EU s finanční spoluúčastí města Dobřany budou zakoupeny sady PASCO
pro fyzikální a přírodovědné pokusy, mikroskopy a odborná literatura pro
realizaci projektu.
Ve dnech 16. - 19. 10. 2011 se uskutečnilo první setkání s německými
partnery u nás v Dobřanech. Navštívilo nás 6 zástupců německého projektového týmu. Kromě pracovních jednání k realizaci projektu jsme hostům
představili historické centrum města s oběma kostely, obě školní budovy
včetně Nízkoprahového komunitního centra Diakonie Rokycany, speciální třídy na léčebně, školní jídelnu s novou varnou, navštívili jsme biotop
Kotynka, SEV Ametyst – terénní základnu v Prusinách, uskutečnili jsme
exkurzi do plzeňské Techmánie a pobyt jsme ukončili návštěvou baletu
v plzeňském Velkém divadle a večerní procházkou historickým centrem
Plzně. Na dobřanské radnici byli hosté přijati a přivítáni panem starostou
Bc. Markem Sýkorou.
Z diskusí, z pracovních jednání, ze závěrečných vět při loučení i z emailové korespondence lze usoudit, že setkání s našimi německými přáteli
bylo velmi milé, přátelské a oboustranně podnětné. Z jejich ohlasů je možné
konstatovat, že se jim u nás velmi líbilo. K tomu přispěli představitelé města
Dobřany, mí kolegové a kolegyně ze ZŠ i ze SEV Ametyst, správce biotopu
Kotynka pan Franěk a také dobřanští hasiči, kteří se nám postarali o přepravu hostů. Jim všem patří velké poděkování.
Mgr. Alena Boudová,
koordinátorka projektu

TÁBOR MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
V POLÁNCE

Jako každý rok i letos trávilo 25 dětí z Dobřan a dalších obcí jižního
Plzeňska dva týdny v přírodě – na základně dobřanských ochránců přírody
v Polánce. Tématem letošního tábora byl život podle oblíbených šmoulů. Jako vždy na děti čekaly různé hry a soutěže, učily se tábořit, vázat
uzle, luštit morseovku a poznávat přírodu. K oblíbeným radovánkám – přes
nepřízeň počasí – patřily návštěvy místního koupaliště a táborové ohně.
Veselé bylo i přátelské sportovní klání (fotbal, ringo a volejbal) s pražskými
táborníky z myslívského tábora. „Všechno jsme vyhráli a na závěr čekala
všechny sportovce opravdu velkolepá hostina,“ potvrzuje hlavní vedoucí
tábora Petr Mištera.
Tábor byl podpořen z Grantu města Dobřany.		
-jš-

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
PRVNÍ POUŤ NA KAMÍNKU

Na výročí obnovy kaple 14 svatých pomocníků na Kamínku připravila
řada lidí a dobřanských spolků pro veřejnost celodenní setkání sympatizantů lesoparku Martinská stěna. Narozdíl od tradiční církevní pouti, která
byla dobřanskou farností obnovena po více než 60 letech na první neděli po
letošních Velikonocích, podzimní pouť na Kamínku byla určena především
těm, kteří mají zájem o obnovu parku.

šely frotáž z listů, navlíkaly korálky, tvořily indiánské čelenky, střílely ze
vzduchovky, šplhaly po provazovém žebříku či se pohoupaly na lanové
pavučině a zastřílely si z luku a kuše.
Vřelou tečkou za setkáním na Kamínku byl obětavý koncert malých
a mladých zpěváků a hudebníků z folklórního souboru ZUŠ Vozembach.
Velké poděkování všem, kteří přispěli ke zdaru této pouti, zejména:
budulínkům, historické a indiánské skupině, myslivcům, ochráncům přírody, pionýrům, skautkám a skautům, Vendulce Urbancové, ZŠ a ZUŠ, dobřanským Technickým službám a panu Pokornému, Městskému kulturnímu
středisku a představitelům města - panu starostovi a místostarostovi.
Všechny příznivce brigád na Martiňáku opět zveme na vyklízecí akci,
a to ve čtvrtek 17. 11. 2011 (státní svátek) od 9 hodin. Sraz je u kaple
a čeká nás úklid prostoru tzv. „srdce parku“ (na místě bývalé „škváry“).
S sebou hlavně pevné kožené rukavice, dospělí nástroje řezací či sekací na
vyřezávání náletových dřevin. Nezapomeňte na něco k opékání na ohni.
Za Iniciativní skupinu
Pavel Krákora a Jaroslav Šedivý

Vycházka s ornitologem
Počasí nám příliš nepřálo, ale nakonec vše dobře dopadlo. Milovníci
ptactva si přivstali a dozvěděli se různé novinky od ornitologa pana Paiskera. Byli také svědky instalace dvou „obřích“ budek pro puštíky. O desáté
hodině jsme se s Jitkou Dlouhou vydali za 19 vzácnými stromy parku a všímali si, jak člověk může svými vhodnými či nevhodnými zásahy ovlivnit
tvář krajiny. Setkali jsme se i s raritou – dvojstromem, který vznikl srůstem
javoru a jasanu.
Na pavučině

Koncert Vozembachu na Kamínku
Za vzácnými stromy parku
Nejvíce návštěvníků přišlo po obědě. Na různých místech v parku
a kolem kaple bylo pro menší děti připraveno 14 stanovišť, kde si mohly vyzkoušet různé činnosti, něco zažít či si něco vytvořit. A tak tvořily
figurky z kaštanů, vybarvovaly zvířátka, modelovaly zajíčky z hlíny, vázaly
kytičky z javorových listů, házely šiškou na terč, sbíraly papírové broučky,
hledaly patrony kaple, v přírodní učebně zdobily kamínky obrázky zvířátek
z ubrousků a doplňovaly lesní ekosystém, stavěly táborové ohně či zkou-

UPOZORNĚNÍ

Rezervované vstupenky na travesti show TECHTLE
MECHTLE 1. února 2012 si vyzvedněte nejpozději
15. listopadu 2011. Po tomto datu budou vstupenky
uvolněny k dalšímu prodeji.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
PUDU ZÍSKALO STŘÍBRNÉ PÁSMO

(pami) Když jsme se my „Puďáci“ po prázdninách sešli na první zkoušce, mysleli jsme si, že přijde na řadu domluva a příprava našeho vánočního repertoáru, abychom letos konečně začali včas. Ale naše sbormistryně
Adriana přišla s návrhem, jestli bychom si v polovině října nezazpívali
na festivalu pěveckých sborů na Kozlu. Je pravda, že nás tato informace
překvapila, některé dokonce velmi zaskočila, ale neváhali jsme dlouho.
Po výběru vhodných duchovních písní jsme se s nadšením pustili do práce
a v „zušce“ jsme kromě úterních večerů zkoušeli také každý čtvrtek. Byla
to pro nás výzva. Poprvé po deseti letech našeho společného zpívání účast
v soutěži, navíc s mezinárodní účastí.
Musica sacra /tak zní přesný název soutěžního festivalu duchovních písní/ probíhala ve dnech 14.- 15. října v krásném prostředí Jízdárny na zámku Kozel. Přihlášeno bylo celkem 10 sborů ve třech kategoriích, z nichž
nejpočetnější byla právě ta naše. To nás trochu zneklidňovalo, ale nádherné slunečné počasí nám před samotným vystoupením dodalo odvahy,
stejně jako slova chvály, kterými nás už během zkoušek Adriana vydatně
povzbuzovala. A výsledek? Tříčlenná odborná porota ohodnotila naše soutěžní vystoupení stříbrným pásmem. „Byla jsem na vás pyšná, když jsem
přebírala diplom, byli jste skvělí a já sama jsem si toto vystoupení opravdu užívala,“ hodnotí pro většinu z nás překvapivý výsledek sbormistryně
Adriana Christovová.

KOMUNIKAČNÍ SEMINÁŘE V MC BUDULÍNEK

Stejně tak jako v předešlých letech i letos jsme
v rámci udržitelnosti projektu „Centrum volného času
a vzdělávání“, který byl podpořen Plzeňským krajem
a Evropskou unií, pořádali vzdělávací aktivity pro ženy
na a krátce po mateřské dovolené. Pro letošní rok jsme
zvolili komunikační semináře s tématy „ Jak nejlépe skloubit rodinu a práci“ a „Krotíme internet“.
První z nich proběhl v červnu pod vedením Ing. Štěpánky Syrovátkové, jejíž
lektorské kvality jsme si mohli ověřit opakovaně a vždy mají velmi vysokou
úroveň. Druhým seminářem, uskutečněném v říjnu, nás provedl pan Jakub
Limr, akreditovaný lektor, který se dlouhodobě specializuje na vliv médií na
děti a mládež. Jeho prezentace byla opravdu velmi zajímavá a obsahovala jak
teoretickou část, tak i cenné praktické příklady ze života, tipy a odkazy. Oba
semináře měly výbornou atmosféru a věřím, že svým účastníkům byly jak
přínosem pro praktický život, tak i tou správnou potravou pro duši.
Malý mráček nad těmito aktivitami však přece jen pluje – nepříliš velký
zájem ze strany cílové skupiny. O to více si vážíme všech, kteří - většinou
opakovaně – přicházejí, a přejeme jim, ať získané informace a poznatky co
nejlépe zužitkují ve svůj prospěch
Pavla Adamcová, MC Budulínek
Akce byla podpořena z Grantového dotačního titulu
města Dobřany

Restaurace Scéna

umístěná v bývalých kasárnách vedle kina „Káčko“

vás zve
ve středu 16. listopadu 2011 od 19:00 hodin
na

ZPÍVANOU s kapelou CUMPÁNI
www.cumpani.cz

KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
3. listopadu 2011 - 18:00 hodin - Káčko
Slavnostní zahájení 9. mezinárodního festivalu outdoorových filmů
- vystoupí pěvecké oddělení ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

3. prosince 2011 - 9:00-12:00 - náměstí T.G.M.
Mikulášský jarmark
- výrobky žáků výtvarného oboru ZUŠ

10. listopadu 2011 - 14:00 hodin - Pečovatelský dům Loudů
Vystoupení pro Klub důchodců

3. prosince 2011 - 17:00 - kaple Vstiš
II. Adventní podvečer
- vystoupí velká dětská lidová muzika VOZEMBACH

22. listopadu 2011 - 17:00 hodin - sál ZUŠ
Žákovský koncert
27. listopadu 2011 - 17:00 hodin - náměstí T.G.M.
I. Adventní podvečer
- vystoupí pěvecké oddělení ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
1. prosince 2011 - 14:00 hodin - Káčko
Setkání seniorů
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4. prosince 2011 - 16:00 - kaple sv. Prokopa ve Štěnovicích
II. Adventní podvečer
8. prosince 2011 - 18:00 - sál ZUŠ
Vernisáž knížky HŘÍŠNÍCI, LUMPOVÉ A DAREBÁCI
(Arabesky ze života města Dobřan)
- zpracovala Markéta Čekanová, vystoupí velká dětská lidová muzika
VOZEMBACH

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Listopad – list opad.
Lidé strnuli sehnuti k zemi,
v rukách věnce a chryzantémy.

Chryzantéma je dáma mezi podzimními květinami. Často jí zdobíme
hroby těch, které jsme měli rádi a kteří od nás navždy odešli. Dá se koupit,
ale dovedný zahrádkář či zahrádkářka dokáží tuto krásu vypěstovat sami.
Zpravidla se výsadba dělá ze zakořeněných řízků, které si sami připravíme,
nebo které v květnu můžeme
koupit u zahradníků či na trhu.
Ty zasadíme jednotlivě do
květináčů s lehkou a výživnou
půdou.
Velmi oblíbená je chryzantéma multiflora. Té věnujeme
denní péči. První zaštípnutí
vrcholku za čtvrtým až šestým
lístkem provedeme po třech
týdnech od zasazení řízků, kdy rostlina povyrostla alespoň o tři centimetry.
Nakvétání chryzantém je ovlivněno délkou doby osvětlení a rozdílem teplot
ve dne a v noci. Proto je výhodné květiny chránit proti nočnímu chladu.
Před příchodem mrazů je potřeba rostliny uschovat ve skleníku či v jiné
nemrznoucí místnosti, aby byly připraveny k použití od počátku listopadu.
Hitem pěstitelského umění a touhy mnoha zahrádkářů jsou bezsemenné odrůdy vinné révy. Dělí se na dvě skupiny: Partenokarpické s malými
bobulemi a stenospermokarpické se zakrnělými měkkými semeny, jež při
konzumaci nevadí. Tato druhá skupina má bobule větší, což je pro stolní
užití více žádáno.
Bezsemenné odrůdy jsou náročné na stanoviště a pěstitelské podmínky.
Jejich původ je převážně z jižních zemí bývalého Sovětského svazu a Přední Asie. Tím jsou dány jejich vysoké nároky na teplo a dlouhou vegetační
dobu. V našich přírodních podmínkách často nedozrají. Na základě praktických zkušeností doporučuje MZLU v Lednici odrůdy Glenora a Remaily
Seedless. Obě odrůdy mají dobrou odolnost k houbovým chorobám a k zimním mrazům. Patří do skupiny stenospermokarpických, stejně jako další
doporučené odrůdy. Ty mají svůj původ v Evropě a jsou vhodné pro svou
ranost. Jmenujme – Picurka, Elma, Jupiter. Všechny bezsemenné odrůdy
vyžadují pěstování ve skleníku!
V listopadu konáme práce, jimiž ukončujeme vegetační sezónu. Vyrýváme křen, celer, mrkev, přidáváme zem k růžičkové kapustě a pórku. Přihnojujeme borůvky a pěnišníky speciálním hnojivem a přidáme rašelinu a kůru.
Kompostem přihnojujeme bobuloviny a růže. Před zámrzem vysazujeme
namořený česnek. Dokončujeme rytí záhonů. Končíme s pěstováním ve
skleníku a provedeme jeho desinfekci. Po opadu listí stříkáme broskvoně
10 % Sulkou.
Mnoho úspěchů přeje 					
Český zahrádkářský svaz

Junák - svaz skautů a skautek ČR
středisko Zelený šíp Dobřany

vás srdečně zve

5. listopadu 2011 na

HOROROVÝ OSTROV
Start je na starém mostě od 18:00 do 19:00 hodin.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA 2011

V sobotu 1. a v neděli 2. října se konala zahrádkářská výstava ovoce,
zeleniny, květin a výrobků z těchto produktů. Velké obavy zahrádkářů, zda
bude vůbec co vystavovat, se naštěstí nenaplnily. Členové MO ČZS šli tentokráte opravdu do sebe a již ve čtvrtek, první den přijímání výpěstků, byly
všechny stoly zaplněny. A tak se muselo improvizovat a přidat další desky,
aby bylo možno vystavit vše, co lidé donesli.
A nebylo toho zrovna málo: 83 exponátů zeleniny, 81 exponátů jablek
a hrušek, 12 odrůd vinné révy a 22 exponátů květin. Krom toho přinesli
zahrádkáři i své přebytky: semena, sadbu jahod, malin a ostružin a plno
sadiček květin. To vše samozřejmě zdarma každému, kdo měl zájem. Výstavu obohatil i včelař Jan Plášil, který nabízel med a medovinu. V pondělí
přišly na výstavu i děti (8 tříd ZŠ). Dle zápisů v knize návštěv se výstava
velice líbila.
Zdeněk Duban

Strojník a řidič VZV
Pro čistící stanici osiv v Dobřanech společnosti OSIVA BORŠOV,
spol. s r.o. vyhlašujeme výběrové řízení na pozici strojník a řidič
VZV. Nástup možný ihned, smlouva na dobu neurčitou, zkušenosti
s obsluhou VZV výhodou (ne podmínkou).
Zájemci se mohou hlásit přímo v ČSO, Komenského 259, Dobřany
nebo na tel. 606 734 794 - p. Šlajs.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
RYBÁŘI

V loňském roce jsem psal, že již několik let chytám ročně 4 – 5 podměrečných sumečků mezi 30 – 50 cm. To samé říká hodně kolegů – rybářů.
Dále jsem uváděl, že za dobu pěti let by již tito sumečkové měli narůst
do délky přes 1 m. Zatím se ale ve výkazech úlovků nevyskytl záznam
o ulovení sumce, který by dosáhl stanovené míry 70 cm. Nyní jsem
obdržel fotografii od pana Stanislava Wollera, kterému se podařilo ulovit
8. 7. 2011 na našem revíru Radbuza 2 u Vodního Újezda sumce dlouhého 111 cm o váze 10 kg. Blahopřeji mu dodatečně k pěknému úlovku
a děkuji za zaslání fotografie s údaji. V letošním roce prý někdo na loďce
s echolotem prozkoumával úsek řeky mezi jezem pod vodárnou a jezem u
školy pod náměstím a údajně zaznamenal výskyt asi 6 ks ryb délky okolo
1,5 m. To by vypadalo na sumce a potvrdilo moji teorii, že jich je v naší
řece poměrně dost.

Koncem roku je pro ty, kdo by chtěli začít v příštím roce rybařit, vhodná
doba pro vyzvednutí, vyplnění a odevzdání přihlášky za člena ČRS. To je
možné každý pátek po 18. hodině v „rybárně“ v Plzeňské ulici č.p. 1048.
Dětem, které by chtěly začít rybařit, doporučuji návštěvu rybářského
kroužku v termínech 8., 22. a 29. 11. a 13. 12. 2011 (úterky) od 17 do 18
hodin rovněž v rybárně.
Z ÚS ČRS došla na organizaci žádost o pomoc při zjišťování výskytu
kormorána. Obracím se na všechny rybáře a pozorovatele přírody, aby
oznámili výskyt kormoránů na tuto adresu: dimitrov@crsplzen.cz, nebo
na tel. č. 724 836 132. Hlášení je nutno z důvodu aktuálnosti zaslat do 48
hod. od doby pozorování a musí obsahovat:
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jméno pozorovatele, popř. dalších svědků
datum a hodinu pozorování
místo (rybářský revír – název řeky s bližším určením místa)
počet ks nebo odhad, ideální je přiložit fotografii hejna
kontakt na pozorovatele (mail, tel. č.)

Úplné znění žádosti najdete na našich vývěskách na rybárně a u sběrného dvora.
V okolí Dobřan se kormoráni běžně nevyskytují. Objevují se tu až v zimě, kdy zamrznou jejich hlavní loviště – velké rybníky a řeky, v jejichž
blízkosti hnízdí. Již několik let je možno je v zimě vídat v okolí dobřanských mostů, pod jezy u Podhory a pod školou. Vloni v listopadu jsem
viděl večer přelétat menší hejna 5 – 10 ks – nocují ve vybraných lokalitách na vysokých stromech a ráno se pak vracejí na svá loviště. Letos
v lednu při velké vodě jsem sledoval hejno asi 100 ks na zatopené louce
pod vodárnou. Ačkoliv v té době jejich odstřel nebyl ještě povolen, okamžitě vzlétli, jak mě zpozorovali. Jsou velice opatrní. Chtěl jsem je pozorovat při lovu dalekohledem nad novým mostem, kde jsem od starého
mostu zahlédl skupinu 5 ks. Projíždějící auta jim nevadila. Jakmile jsem
ale na kole přejel na nový most a zastavil u zábradlí, okamžitě startovali.
Stejně to dopadlo, když jsem se chtěl přiblížit k jiným 3 ks z louky pod
starým mostem.
Vladislav Šefl

Žáci 2.B místní základní školy moc děkují všem, kteří poslali hlas do soutěže
o nejhezčí Popelčin střevíček.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
(sal) Na začátku léta jsme vyhlásili fotografickou soutěž o nejlepší snímek v areálu biotopu Kotynka. Vzhledem k tomu, že se porota jednoznačně neshodla
na vítězi této soutěže, získávají autoři všech uvedených fotografií permanentku na 10 vstupů po celou příští sezonu.

Foto: Jaroslav Šmíd

Foto: Václav Brunát

Foto: Lenka Tampírová

Foto: Jana Bednářová

Foto: Milan Fučík
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NAPSALI JSTE NÁM
Zdravím Vás,
jako rodilý Dobřaňák čekám na každé Dobřanské listy. Po otevření
posledního čísla jsem zůstal „rozčarován“. Musím uznat hezkou literární
stylizaci p. Sobotky a p. Sýkory v článku o parcelách kupovaných od úředníků městského úřadu.
Nicméně opět jsem si uvědomil, jak je čeština krásný jazyk a že lze napsat
článek, aniž by se upozornilo na podstatu problému. Nebyl jsem osobně přítomen na zastupitelstvu, některé informace však také mám. Nikdo neupírá
snahu bývalého starosty Jardy Sýkory a zastupitelstva ohledně rozvojových
zón města. Výsledné řešení bylo asi jedno z mála možných...
Hlavní problém, dle mého názoru, není v dodržování smluv, které byly
uzavřeny, jak nám pisatelé zdůrazňují. PROBLÉM je v tom, jakou měl funkci a náplň pracovní činnosti jeden z dotyčných úředníků v době, kdy kupoval
pozemky.
Myslím, že pokud by tyto informace byly součástí článku, byl by článek
objektivní a každý čtenář si mohl udělat osobní názor.
S pozdravem
Váš věrný čtenář
Pavel Vyleta

Milý Pavle,
dovolím si připomenout, že žánr „stanovisko“ je subjektivní.
Šlo nám skutečně jen o to zdůraznit, že v roce 2011 jde o něco jiného, než
šlo v roce 2006. Tehdy bychom napsali článek o tom, co je nehezkého na tom,
že zástupci stavebního odboru nakupují „větší než malé množství“ pozemků,
kterým se mění určení v rámci územního plánování. Tehdy jsem ještě nebyl
v redakční radě, šéfredaktorem jsem až od konce roku 2006 a čtyři roky mi
trvalo, než jsem prosadil současný model společenské diskuse.
Rozbor situace před pěti lety, po kterém voláš, slíbil na zastupitelstvu
Viktor Zlocha. Upřesnil i to, že budou vyjmenováni i zastupitelé, kteří
hlasováním letos projevili názor, že město má dodržovat smlouvy a nemá
mrhat milióny.
Bohužel jsme byli jako Lucky Luke, který byl rychlejší než svůj stín☺
Zavedli jsme totiž demokratickou zásadu, opoziční stránka přichází až jako
úplně poslední materiál, aby na ni nebylo možné reagovat.
Omlouváme se proto čtenářům za nepohodlí. Historicko-politický rozbor přijde až potom, co jsme s Markem vysvětlili svůj postoj k aktuální
situaci.
Nimrat se zpětně v roce 2006, tedy v hlasování, které jsme prohráli, není
práce pro „koalici“. Zejména tehdy, kdy to v místy nechutně emocionální
debatě slíbila opozice.
Jinak děkuji za kompliment a přízeň našim listům, je fajn, že nás občas
někdo pochválí, i když mi při tom zároveň vynadá☺
To k diskusi patří.
Martin
Měj se, 			
P.S. Škoda, že nechodíš na zastupitelstva, pochopil bys.

VZPOMÍNKY NA DUCHA

Velice rády vzpomínáme na představení hry „Rozmarný duch“ v podání
dobřanských ochotníků.
Jelikož jsme staršího věku, jsme rády, že si můžeme zpestřit všední chod
života kulturou v tak krásném prostředí „Káčka“.
Ale již delší čas (2 roky) o ochotnickém spolku není nic slyšet. Víme, že
každý z nich má své problémy, rodinu, zaměstnání, ale každý spolek v Dobřanech vykazuje tu nebo onu činnost, a ochotníci nic.
Proto se ptáme - nezanikli dobřanští ochotníci?
Doufáme, že nezanikli a brzy nám předvedou své umění. Moc se těšíme!
Lhotská, Brejchová, Zavřelová, Nováková
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Vážení fanoušci,
jsme moc rád, že existujete. Při zkouškách herec dumá o tom, zda
někdy představení dostane tvar. Zvolna zapomíná na to, jak skvěle jste
se k nám, Vy diváci, zachovali, jakou energií jste nás, s odpuštěním, narvali.
Opravdu už jste dva roky neslyšeli o Rozmarýnu? To je divné, když
jste to psali, nebyl to ještě ani rok, co jsme hráli naposledy v Dobřanech
benefiční představení pro třídy ZŠ na léčebně. Takže bez Rozmarýnu letí
čas dvakrát rychleji?
To nás těší, ale počkejte… Jakkoliv se snažím nezneužívat svého šéfredaktorování k tomu, abych tlačil své principálování, psalo se o nás ještě na
jaře. Hráli jsme přece ve Vstiši a ani na krajské přehlídce v Horažďovicích
jsme si neutrhli ostudu. Takže od poslední zprávy o nás uběhlo jen půl
roku. Takže vám čas bez nás utíká čtyřikrát rychleji?
Jednoduchý lék, zapojte se. Trpíme zoufalým nedostatkem lidí pro
zázemí, potřebujeme někoho, kdo by byl ochotný vzít do ruky jehlu a nit,
dělat nápovědu, inspicienta, svařit či sklížit rám na kulisy….
Scházíme se i o prázdninách a mám dobrou zprávu, nerozpadáme se,
naopak se rozrůstáme, přibylo tři a půl herce, jedna nápovědka a jeden
univerzál (herečka a hybatelka v jedné osobě). Naši talentovaní nováčci
jsou sice šikovní, ale stále jsou to přece jen nováčci. Zkoušení tak trváááá,
navíc Rozmarný duch nastavil laťku, kterou nechceme podlézat. Původní termín premiéry byl listopad, nazkoušet bychom to asi stihli, děláme
pokroky, ale určitě se zasekneme právě na přípravě scény. Kulisy a kostýmy nám ještě dají pořádně zabrat.
Jak rád bych některým z Vás řekl brzy, vítejte na palubě.
Tak tedy zatím.
Váš
Martin Sobotka

Reaguji na Podčárník v 10/2011 - bez soucitu a ironie: nebudou-li Podčárníky, myslím, že DL ztratí pár bodů na „rajtingu“. Aspoň za sebe - čtu
je vždy jako první, svižně mě upozorní na aktuální témata. Věcnost a osobní
názor není v dnešní anonymitě na škodu, naopak. Každodenní nepolitická
politika, jak prý říkal Masaryk.
J. Š.

Vážený pane řediteli,
máte pravdu, časopis bez „editorialu“ není časopis. Žánr nezrušíme. Pouze ho zkusíme přesunout dovnitř čísla, což je obvyklá praxe. Rád bych,
kdybychom se o něj střídali (my znamená členové redakční rady), napíše-li
ho někdo jiný než šéfredaktor, získá finanční odměnu.
Děkuji za shovívavost k mým pokusům o humor.
Váš
Martin Sobotka

SPORT
TJ SNACK DOBŘANY - MUŽI

Tým mužů TJ Snack Dobřany po úspěšném začátku sezony zažil i horší
chvilky v I. ČNHbL. Zatímco se ještě v polovině září vyhříval na 3. místě
tabulky, pak další zápasy ukázaly kvalitu soupeřů v plné síle.
Šneky prověřilo především mužstvo Kova Praha, které již několik let
usiluje o postup do nejvyšší soutěže, a na jeho herní kvalitě je to vidět.
Pražané převyšovali domácí hrou, která splňovala extraligové parametry,
a tak byla první porážka v sezoně v poměru 2:7 sice krutým, ale naprosto
vypovídajícím výsledkem.
Po dalším bojovném výkonu na domácím hřišti s týmem Ďáblové Praha si
pak Dobřanští připsali na své konto jeden bod za prohru 2:3 na samostatná
střílení. Tento zápas opět nepostrádal náboj a kvalitu a rozhodně bylo na co se
koukat. K dalším zápasům pak vyjížděli hokejbalisté na hřiště soupeřů, a tak
tomu bude až na poslední hrací víkend do konce podzimní části soutěže.
V zápase na leštěném betonu mostecké haly byl soupeřem B-tým Penta Most a opět se potvrdilo, že prostředí ani soupeř Dobřanským prostě
nesedí. Zápas byl vcelku jednoznačnou záležitostí domácích. Šneci sice od
5. minuty vedli, ale pak začali úřadovat hráči Mostu, kteří dokonale využili
specifika domácí haly, a do Dobřan se tedy jelo s výsledkem 2:5.
V dalším utkání se pak tým, značně prořídlý o řadu stabilních hráčů, utkal
s další rezervou extraligového mužstva - béčkem Alpiqu Kladno. Na rozdíl
od zápasu v Mostě byli Šneci prakticky po celý zápas dominujícím týmem,
s Kladeňáky hráli prakticky pouze na jejich polovině, a přestože dohrávali
s 9 hráči v poli, je zisk 2 bodů za výhru 5:4 na samostatná střílení zklamáním. O to větším, že ještě minutu před koncem vedli o 2 branky. Závěr však
všem připomněl, že hokejbal se hraje na 45 minut čistého času, a dokud
není odehraná poslední sekunda, není o výsledku rozhodnuto.
V současnosti tedy patří mužům v těsné prvoligové tabulce se ziskem 13
bodů 6. místo. K dalším bojům pak zajíždějí hokejbalisté na hřiště soupeřů
do Suchdola nad Lužnicí, Prahy, Třemošné, Plzně a Karlových Varů. Na
domácím hřišti se tedy letos představí již pouze o víkendu 19. a 20. listopadu, kdy hostí v posledních podzimních, již odvetných, kolech mužstva
Nového Strašecí a Rakovníka.
Za tým mužů Bc. Lokajíček Vlastimil

držíme okolo 5. místa za účasti týmů mj. z Č. Budějovic, Blatné, Plzně, Třemošné, J.Hradce, Zlivi atd. Věřím, že zde v klubu budeme pracovat na plné
obrátky nadále. Chuť a láska ke sportu by nás měla táhnout dál. Ono radit
a kritizovat něčí práci je vždycky snazší! I naše realizační týmy se pomalu začínají rozšiřovat, neboť nám chodí pomáhat několik hráčů z mužské
kategorie, což je určitě pozitivum pro všechny v klubu! Platí tedy - jaké si
to uděláme...
Za hokejbalovou mládež v Dobřanech Václav Šlehofer

POSLEDNÍ LETOŠNÍ TURNAJ V PÉTANQUE

V sobotu 1. října se konal tradiční Tournoi d´amis, turnaj členů, sponzorů
a přátel klubu, ve kterém se spoluhráči k sobě losují, a to vždy muž a žena,
pokud je jich stejný počet. Letos bylo více mužů, a tak jednu dvojici tvořili
Josef Harant a Václav Lecjaks. Jak se později ukázalo, jejich los byl šťastný. Protože nikdo nikam nespěchal, utkaly se navzájem všechny dvojice
a za pěkného počasí se hrálo celý den. Turnaj byl poměrně vyrovnaný, první
tři dvojice měly stejný počet vítězství, a tak o pořadí rozhodovalo až celkové skóre. To měli nejlepší Josef Harant a Václav Lecjaks, právem tedy zvítězili. Druhé místo obsadili Zdeňka Dubanová a Karel Kopejsko. Třetí pak
skončili Jarka Pavlíková a Zdeněk Duban. Každý účastník si podle pořadí
vybral cenu, která se mu líbila. Občerstvení bylo výborné, grilované prasátko od Pavla Kůrky a Rychtář 11° od sponzora, Restaurace Flora Plzeň.
S posledním turnajem však život na pétanquových hřištích neutichá. Pravidelně každou neděli po 17. hodině se členové klubu budou scházet a hrát,
pokud to počasí dovolí. I pro ostatní veřejnost jsou hřiště přístupná.
Zdeněk Duban

TJ SNACK DOBŘANY - HOKEJBALOVÁ MLÁDEŽ

V extralize mladšího dorostu se odráží fakt, že nám chybí ročník 95, který je letos pro tuto kategorii klíčový. Nicméně si uvědomujeme, že to pro
všechny kluky, ale také pro nás v klubu, je a bude obrovská zkušenost, kterou bychom mohli v příštích letech zúročit. Šanci tak ve velké míře dostávají kluci, kteří věkově spadají do žákovské kategorie, což je jenom dobře
do budoucna. Trénujeme 3krát v týdnu, i to si myslím, že je v dnešní době
slušná deviza, ze které se dá v budoucnu také vytěžit. Do konce podzimu
nám zbývají pouze venkovní zápasy, když jedeme do Plzně, do Mostu, do
Ústí n. Labem, 2x do Pardubic, do Karviné a do Brna, a tak nás dobřanští
fanoušci budou mít možnost vidět až v jarních zápasech. V tabulce se aktuálně pohybujeme okolo 11. příčky. Bude to nejtěžší sezona pro Kombajny,
kteří loni kosili, co se dalo. Zkrátka byli jsme zvyklí vyhrávat, jenomže
jsme všichni přeskočili ročník a teď už je na každém z nás, jak se s tím
vyrovnáme - včetně trenérů, jsme přeci jeden tým, i když to jde, i když to
nejde! Slabé týmy v této soutěži nehledejme, ty tu prostě nejsou, ale to jsme
před sezonou věděli a i my nechceme prohrávat....!
Starší a mladší žáci se ve své lize západ-jih pohybují nadmíru dobře.
Po úspěšných klubových náborech (školní turnaje apod.), kdy nás doplnily
nové tváře, je naším hlavním úkolem zapracovávat tyto nové hráče. U některých jedinců jsme zaznamenali okamžitý výkonnostní vzestup, u některých chlapců to jde pomaleji, o to větší chuť máme s nimi do další práce.
Společná radost trenérů a hráčů, že jsme něco složili, vytvořili či dobře
provedli, to je přesně to, co nás všechny naplňuje a do budoucna obohacuje. V mladších žácích jsme momentálně na 3. místě z 9 týmů - účastníci
mj. Plzeň, Č.Budějovice, Písek, Blatná atd., ve starších žácích se aktuálně
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SPORT
MLADÉ KUŽELKÁŘKY CB DOBŘANY
SE PŘEDVEDLY V ROKYCANECH

Stejně jako áčko CB vstoupila naše děvčata do sezóny v Rokycanech a po
vzoru starších hráčů velice úspěšně. V loňském roce se naše děvčata zúčastňovala poháru mladých nadějí Plzeňského kraje, a protože nás tam dobře reprezentovala, rozhodli jsme se pro účast v PMN ČKA. Turnaje PMN
ČKA se v jeden termín konají na pěti místech a můžete si vybrat, kde chcete
hrát. My jsme si vybrali rokycanskou kuželnu, kterou dobře známe.
Konkurence byla veliká, ale holky se nezalekly a zahrály skvěle. V kategorii mladší žákyně se Míša Mafková po vlažném začátku rozehrála a porazila 235 kuželek. S přehledem svoji kategorii vyhrála. Na druhém místě
skončila Valérie Fišerová (221). V kategorii starší žákyně dosáhla krásného
úspěchu Dominika Hrádková, když porazila 254 kuželek a umístila se mezi
staršími žákyněmi na 2. místě za domácí Lucií Varmužovou. Lucie má zkušenosti s republikovým pohárem už z loňska a předvedla vyrovnaný výkon
na obou drahách.

TŘETÍ LIGA KUŽELKÁŘŮ CB DOBŘANY

Dobrým vstupem do sezóny s novým názvem CB Dobřany jsme ke svému prvnímu zápasu vyrazili do Rokycan, kde jsme měli nevyřízené účty z
posledního kola loňského ročníku. Přes nepříliš oslnivou formu v přípravě
jsme se vydali k zápasu s velikým odhodláním a snad právě to byla cesta
k úspěchu. Výkon 3387 poražených kuželek a první dva body byly příslibem do nové sezóny.
SKK Rokycany – CB Dobřany 3:5
Na domácí půdě jsme se poprvé představili proti Jiskře Hazlov a ani proti
tomuto soupeři se nám loni moc nedařilo, takže motivace opět veliká. Už
první hráč, Josef Fišer ml. (571), ukázal, že tentokrát to soupeř nebude mít
lehké. Svou výhrou nás přiblížil k prvním domácím bodům. Další bod připisuje Milan Vrabec (544) a Jirka Kodalík (564), když připočteme dva body
za výkon družstva, první domácí výhra v sezóně je na světě.
CB Dobřany – Jiskra Hazlov 5:3
Třetí kolo na půdě SKK Karlovy Vary je ve znamení pokusu o nemožné,
jelikož z této půdy si v loňské sezóně nikdo body neodvezl. Zázrak se ale
ani přes náš dobrý výkon nekonal a varská kuželna je tak stále nedobytá.
Stav 5:3 z pohledu domácího SKK Karlovy Vary však není ostudou.
SKK Karlovy Vary – CB Dobřany 5:3
Ve čtvrtém kole jsme zavítali na kuželnu plzeňského Slavoje. Tato kuželna je velice těžká a ani odsud se body nevozí zadarmo. Své by o tom mohli
říci hned čtyři naši hráči, kteří si zde vylámali zuby.Vynikající výkon podali
opět Josef Fišer ml. (563) a Jirka Kodalík (545) a s připočtením bodů za
družstvo jsme získali jeden bod za cennou remízu 4:4.
TJ Slavoj Plzeň – CB Dobřany 4:4
Páté kolo nám bohužel přineslo první domácí bodovou ztrátu, a to s US
Praha. Soupeř podal velice kvalitní výkon především na začátku zápasu, na
který jsme bohužel nedokázali odpovědět, a z počáteční ztráty jsme se už
nevzpamatovali. Nejlepším hráčem našeho družstva se stal Jirka Kodalík
(563).
CB Dobřany – US Praha 3:5
Martin Provazník (oba články)

A jaký máš pocit z výsledku?
Nad očekávání dobrý. Zúčastnili jsme se závodů Mezinárodního mistrovství ČR v Maďarsku, Rakousku a ČR. Z 20 aut to naše dojelo na celkovém
9. místě. Nejvíce si považuji 3. místo v Sedlčanech, to bylo v rámci FIA Zóna
střední Evropa. Nesmím zapomenout na Mistrovství Evropy v Sosnové, ze
36 aut jsme dojeli na 27. místě. Dokonce mistr republiky skončil za námi.
Teď něco k tomuto závodu. Prozraď našim čtenářům pocit hned po
startu rozjížďky. Jaké to je, když vedle tebe stojí letošní mistr Evropy,
Sverre Isachsen, a čtrnáctinásobný mistr Evropy Kenneth Hansen?
Asi narážíš na raketový start soupeřů. Abych pravdu řekl, v první chvíli
jsem si myslel, že mám zařazenou zpátečku. Oni mají neuvěřitelná auta
s ohromným výkonem blížícím se 600 koní. Zrychlení z 0 na 100 km/h
za 2,4 vteřiny. Už samotná účast je velkým zážitkem a čest reprezentovat
Dobřany na ME.
Jaké jsou plány do budoucna?
Na to je brzy, ještě neproběhl týmový závěr sezony. Každý člen si má připravit návrh, já sám už mám několik variant v hlavě. Jestli to bude zrovna
rallycross, nevím. Dost záleží na Federaci automobilového sportu. Zdá se
mi, že náš sport poslední dobou zanedbává.
Chceš ještě něco dodat?
Chci hlavně poděkovat celému teamu a partnerům za finanční, materiální
a jinou pomoc.
Stando, děkuji za pár zodpovězených otázek.
Petr Šístek, člen RC teamu (www.brunatracing.cz)

Foto: J. Polívka

RALLYCROSS 2011

Standa Brunát a Rallycross team Dobřany mají za sebou další, již
17. sezonu. Zeptal jsem se přímo jezdce, jak ji viděl on.
Stando, nové auto, nové zkušenosti?
Ano, na letošek jsme postavili zcela nové auto. Je to Seat Leon TDI 4x4
do nejprestižnější divize SuperCars. Je to jediné naftové auto v ČR i v Evropě postavené pro rallycross. I z tohoto důvodu jsme pojali celý rok jako
testovací.
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Foto: Petr Šístek

TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
5. listopadu 2011
PO STOPÁCH KELTŮ
Odjedeme vlakem z Dobřan ve v 7,28 hod. /z Plzně
v 8,17/ do Svojkovic. Vystoupáme na hradiště Žďár,
kde se rozhlédneme. Dále půjdeme do osady Hůrka,
na vrchol Řehoň a do Holoubkova, kde vycházku
14 km dlouhou ukončíme.
10. listopadu 2011
VÝLOV MERKLÍNSKÉHO RYBNÍKA
Odjedeme vlakem v 8,29 hod. z Dobřan do Lužan. Půjdeme přes Dlouhou Louku do Roupova a Merklína, kde se zúčastníme výlovu rybníka
a můžeme si zakoupit rybu. Délka vycházky 11 km.
12. listopadu 2011		
KLATOVSKEM
Odjedeme vlakem do Klatov v 7,17 hod. Půjdeme do lesa Husín prohlédnout si mohylové pohřebiště. Dále půjdeme ke kapličce Dupanda,
kde odbočíme do Tupadel na Tupadelské skály. Poté se vydáme do osady Tetělice, přes Struhadlo půjdeme přes Soustov a Vítanou do Bezděkova na vlak. Délka vycházky 18 km.

VÝLET NA ROZHLEDNU KOŽICH

Teplé dny letošního babího léta jsou sice již nenávratně za námi, ale výlet
či procházka mají své kouzlo za každého ročního období. My jsme v září
na kole navštívili vrch Kožich (584 m.n.m.) nad obcí Libákovice ve vzdálenosti asi 25 kilometrů od Dobřan ve směru přes Dolní Lukavici, Krasavce,
Vodokrty a Řenče. Na vrcholu je vysílač s volně přístupnou vyhlídkovou
plošinou 30 metrů nad terénem. Měli jsme štěstí na pěkný výhled, ale myslím, že za jasného zimního počasí s vymrzlým vzduchem bez oparu bude
dalekohledem vidět opravdu mnoho vzdálených vrcholů. Rozhledna je jedním ze zastavení naučné stezky, která vede přes Čertovo břemeno (zajímavý skalní útvar asi kilometr dlouhý) a odbočuje ke kapličkám a rybníkům
v lesích a je označena oranžovými ukazateli se symbolem čertíka. Tuto
naučnou stezku vyznačila pro turisty a cyklisty místní akční skupina AKTIVIOS za podpory Plzeňského kraje. Nejbližší cesta k rozhledně, asi 1 km
dlouhá, je právě z Libákovic, poslední odbočka vlevo ze silnice směr Letiny. Pozor: červená turistická značka na Kožich nevede. Přeji všem pěkný
Váš P. K.
podzimní či zimní výlet a daleký výhled do krajiny. 		

19. listopadu 2011
DO PŘEŠTIC PŘES DOLNÍ LUKAVICI
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do Chlumčan. Půjdeme přes
Malý háj do Horní Lukavice, polní cestou do Lišic a Snopoušov. Zpět
se vydáme přes Hájsko, Krasavce a Střížov do Přeštic. Délka vycházky
16 km.
22. listopadu 2011
DŮM KERAMIKŮ PLZEŇ - ROUDNÁ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,41 do Plzně. Prohlédneme si Dům keramiků na Roudné a jiné historické památky krajského města.
26. listopadu 2011

PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ
PLZEŇSKÉHO KRAJE
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8,41 hod. do Plzně. V ulici Šumavská přestoupíme na MHD a v 9,05 hod. odjedeme do Třemošné. Půjdeme přes
Zruč k Dolanskému mlýnu a přes Dolanský most dojdeme do Chrástu,
kde v lidovém domě začne ve 14,00 hod. vyhodnocení turistické činnosti v oblasti. Délka trasy je 10 km.
3. prosince 2011
ZE ŠVIHOVA DO KLATOV
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,17 do Švihova. Půjdeme na Kokošínský
Hrádek, Výrov Komošín, Sekrýt a odtud do Klatov. Délka trasy je 12 km.
10. prosince 2011
PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
Akci pořádá KČT Líně. Sraz turistů u „kulaťáku“ v 8,00 hod. Půjdeme přes Novou Ves do Líní a Zbůchu, kde je v restauraci Na Stadionu
cíl. Zde se přihlásíme a přes Vodní Újezd se vrátíme do Dobřan. Délka
vycházky 15 km.
Nabízíme Vám vycházky podzimní přírodou i poznávání kultury kraje.
Využijte naši nabídku a udělejte něco pro své zdraví. Těší se na Vás
vedoucí vycházek.
Před vycházkou nahlédněte do vývěsní skříňky KČT u komerční banky,
není-li změna programu.
              Výbor KČT Vám přeje mnoho příjemných zážitků.
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INZERCE
Občanská poradna Plzeň, o. s.
Koterovská 41
326 00 Plzeň

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“

			

Tisková zpráva, 20. 10. 2011, Dobřany

Občanská poradna Plzeň, o.s. oznamuje změnu
provozní doby v Dobřanech
Občanská poradna Plzeň, o.s. poskytuje odborné sociální poradenství v Dobřanech již pátým rokem. „Za tuto dobu navštívilo naši kancelář v Městském kulturním středisku více než 700 lidí, kterým jsme
zodpověděli téměř tisícovku dotazů,“ říká vedoucí poradny Monika
Krausová. A upřesňuje, že nejčastěji se lidé z Dobřan a okolí ptají na
majetkovou a finanční problematiku, pracovně právní věci a záležitosti okolo bydlení.
Po dohodě s Městským kulturním střediskem dochází od října
2011 k mírné změně v otvírací době, a to z důvodu konání jazykových
kurzů angličtiny ve stejných prostorách.
Pro zájemce o poradenské služby se ale nic nemění. Na průběh
a časový rámec konzultace tato změna nebude mít vliv a služby budou
i nadále poskytovány ve stejném rozsahu a kvalitě.

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:

Kontaktní místo v Dobřanech bude stále otevřeno
každý čtvrtek, a to v době 9.00 – 12:00 a 13:00 – 15:45.
„Velmi si vážíme důvěry lidí, kteří se na nás ve stále větším počtu
obracejí se svými dotazy. A stejně tak je pro nás zavazující důvěra
představitelů města Dobřany vyjádřená i významnou finanční podpo-

tel.: 777 944 563

rou naší služby. Tato praktická pomoc místní samosprávy občanům

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

regionu je svým přístupem spíše ojedinělá. Těší nás, že se ukazuje, že

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.

tato činnost má smysl a pozitivní výsledky,“ uvádí Krausová.

Občanská poradna Plzeň, o. s. je registrována jako poskytovatel
odborného sociálního poradenství. Poskytuje bezplatně informace,
rady a aktivní poradenskou pomoc všem, kteří se na ni obrátí.
Občanská poradna Plzeň usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo
neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

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)

Více informací o poradně samotné a její činnosti najdete na:
www.opplzen.cz, případně je možné se na poradnu obracet telefonicky na číslech: 377 456 468 nebo 777 964 563.

INZERCE

PRODEJ

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

LISTOPAD - PROSINEC 2011

VÁNOČNÍCH STROMKŮ

PO

7. 11.

na tradičním místě v Dobřanech,
Pobřežní 1027, vedle automyčky

ST

9. 11.

PÁ

11. 11.

PO

14. 11.

ST

16. 11.

14 - 17

PÁ

18. 11.

ST

23. 11.

PO

28. 11.

NABÍDKA:
- smrk pichlavý - borovice prostříhávaná
- borovice lesní - jedle normandská
* denně od 8 do 20 hodin, velký výběr, balení zdarma
* průběžně jsou doplňovány čerstvé stromky

ÚT

29. 11.

ČT

1. 12.

14 - 17

PO

5. 12.

14 - 17

ČT

8. 12.

14 - 17

PO

12. 12.

14 - 17

ÚT

13. 12.

14 - 17

14 - 17

PÁ

16. 12.

14 - 17

14 - 17

ÚT

20. 12.

14 - 17
9 - 12

9 - 12

9 - 12
14 - 17
9 - 12

9 - 12

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

Pojišťovací kancelář DOBŘANY

Povinné ručení s doloženým plným bonusem

Objem v cm3
do 1000 cm3
1001 - 1250
1251 - 1350
1351 - 1400
1401 - 1650

Naše cena
s bonusem		
990 Kč
1 259 Kč
1 430 Kč
1 682 Kč
1 809 Kč

Objem v cm3

1651 - 1850
1851 - 2000
2001 - 2500
nad 2500 cm3

Naše cena
s bonusem
1 986 Kč
2 739 Kč
2 943 Kč
4 121 Kč

Možnost připojištění o dalším rizika včetně dalších služeb

Bohuslav Špaček BSCONSULTING Info@bsconsulting.cz

Pojišťovací kancelář DOBŘANY
út, st 9:00 - 17:00 hod. a sobota 9:00 - 12:00 hod.
Náměstí T.G.M. 157, 334 01 Dobřany Tel.: 722 720 800

ŘÁDKOVÁ INZERCE

►	Prodám Škodu Favorit 135 na LPG, bez platné TP, cena dohodou,
tel. 736 674 958.
►	Hledám pronájem nebytových prostor vhodných jako fotoateliér
(vyšší strop výhodou), možno i půdní prostor, nabídky na info@
fotoduki.cz nebo na tel. 736 674 958.
►	Koupím starší notebook v dobrém stavu za přijatelnou cenu.
Tel.: 724 383 500
►	Vyměním městský byt 3+1 na nám. T.G.M. Více info na e-mailu
dofoss@seznam.cz. Lze zaslat fotodokumentaci.

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: listy@dobrany.cz
Typografie: Kalous & Skřivan
Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353
facebook.com/DobranskeListy
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

čtvrtek
pátek

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

7.15 - 17.00

Neúřední dny:
úterý, čtvrtek		
pátek		

8.00 - 15.15
8.00 - 14.15

MUDr. Viola Gottwaldová

Sběrný dvůr Dobřany

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

Triumfa s.r.o.

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
Kostel sv. Víta
náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí - pátek
9.00 - 12.15

Gynekologie

12.00 - 15.00
8.00 - 11.00

13.00 - 16.00

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

Cestovní agentura

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany

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

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

13.00 - 18.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

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

13.00 - 16.00
13.00 - 15.00

Stromořadí 439
kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz
umnerova@dobrany.cz
sloupova@dobrany.cz
Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé
pondělí
7.30 - 12.00
úterý
7.30 - 11.00
středa
7.30 - 12.00
pátek
7.30 - 11.00
Oddělení pro děti
pondělí
úterý, čtvrtek
středa
9.00 - 11.00
Internet pro veřejnost
pondělí, středa 8.00 - 17.00
úterý
8.00 - 11.00

MUDr. Alena Špidlenová

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

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

Městská knihovna

Telefonická domluva možná od pondělí do pátku.

MUDr. Jitka Šebestová

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00

12.00 - 17.00
12.00 - 15.00
12.00 - 18.00

12.00 - 15.00

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

Diabetologická poradna
MUDr. Jana Prošková

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

náběry
ordinace

MUDr. Jana Formánková

Praktický lékař pro děti a dorost

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

MUDr. J. Kilian

Praktický zubní lékař

- prodej zájezdů smluvních CK

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

Kožní ambulance

středa

Česká pošta

Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek
sobota

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

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

MUDr. Leona Hrbáčková

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

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Ludmila Horová

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

14.00 - 18.00
(pro pracující)

7.00 - 13.00
7.00 - 12.00

Ordinace praktického lékaře, homeopatie
MUDr. Radana Salvétová

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

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

ORL ordinace (zdravotní středisko)

Dobřany
pondělí a středa
úterý
čtvrtek
pátek

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

Veterinární ordinace

Chlumčany
pondělí a středa
pátek

7.30 - 11.00
11.00 - 13.00

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

13.00 - 16.00

kontakt: 774 493 428
pondělí
15.00 - 18.00

MVDr. Drahomíra Jeroušková

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

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

Přeštická 896, Dobřany
kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí - pátek
9.00 - 12.00
16.00 - 18.00
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KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
Happy Happy

Twilight sága: Rozbřesk - 1. část

Arthur a souboj dvou světů

9. 11. 2011 ve 2000 hodin

18. 11. 2011 v 1700 a 19. 11. 2011 ve 2000 hodin

19. 11. 2011 v 1700 a 20. 11. 2011 v 1500 hodin

(Norsko, komedie, 88 min, do 12 let nevhodný, titulky)

(USA, fantasy, 111 min, přístupný od 12 let, titulky)

(Francie, animovaný, 101 min, přístupný, dabing )

Zneužívaný je dokumentárním filmem, jehož ústřední
postavou je třicátník Filip Zahradil. Ten byl jako malý
chlapec sexuálně zneužívaný svou matkou. Ve svých
osmnácti letech však matku při vzájemné potyčce
zabil a skončil ve vězení. Filmový štáb se s ním setkává v době, kdy je Filip z vězení propuštěn. Zde začíná
hrdina vyprávět svůj životní příběh. Vedle vzpomínek
na nepříjemné dětství je divákovi nabídnut také jeho
neméně zajímavý současný život.
Vstupné: 80 Kč

V první části závěrečného dílu se Bella Swan (Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson) po
svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se
konečně, stranou všeho a všech, mohou naplno oddat
své lásce. Jejich štěstí ale netrvá dlouho. Bella, zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi, ale zároveň
upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi
(Taylor Lautner), brzy zjišťuje, že čeká dítě. Těhotenství s upírem pro ni však znamená fatální hrozbu. Musí
se s konečnou platností rozhodnout, zda vstoupí do
temného, ale lákavého světa nesmrtelných, nebo zda
bude žít plnohodnotným lidským životem.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Pomoci lsti se Maltazard dostal do světa lidí. Má jasný cíl: sestavit armádu obřích seidů a převzít nadvládu nad celým světem. Vypadá to, že plány mu může
zmařit jenom Arthur, který se ale musí nejdříve dostat
do své ložnice a vrátit se do své původní velikosti!
Uvězněný v drobném tělíčku Minimoje se může samozřejmě spolehnout na pomoc Selenie a Betamechea
a kupodivu také na Darkose, syna Maltazarda, který
tvrdí, že chce přejít na jeho stranu. V závěrečném boji
proti Maltazardovi bude Arthur s kamarády potřebovat
veškerou pomoc, kterou seženou. Bitva může začít! .
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Spy Kids 4: Stroj času 4D
11. a 25. 11. 2011 v 1700 hodin
(USA, akční/dobrodružný, 89 min, přístupný, dabing)

Rebecca a Cecil, slavná dvojice malých superšpionů, se
vrací s novým dobrodružstvím ve čtvrtém pokračování
filmové série kultovního Roberta Rodrigueze. Nepůjde
jim tentokrát o nic menšího, než je záchrana stroje
času. Podaří se jim spolu se svojí nevlastní matkou,
tajnou agentkou Marissou, zastavit šíleného padoucha před ovládnutím světa? Zcela ojedinělým prvkem
Spy Kids 4D je zapojení čtvrtého rozměru – vůně.
Vstupné: 140 Kč / 120 Kč

Perfect Days - I ženy mají své dny
11. a 12. 11. 2011 ve 2000 hodin
(ČR, komedie, 108 min, přístupný od 12 let)

Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami
Eriky (Ivana Chýlková), která sice nedostane největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale pěkné
přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého
manžela (Bob Klepl), krém na vrásky od homosexuálního kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a dárkový
striptýz od své nevyzpytatelné matky (Zuzana Kronerová). Takhle vypadá úspěšný život Eriky Oskarové.
Přitom Erika má skoro všechno – vlastní pořad, vyhlášený kadeřnický salón, velký byt s terasou a svobodu,
ale s každým přibývajícím rokem víc a víc touží po tom
jediném, co nemá – a to je dítě. Erika tedy nastolí plán
“Dítě” a pustí se do něj se stejnou vervou, se kterou
budovala jak svůj podnik, tak své vlastní já. Jenže
některé věci se nalinkovat nedají, například mladičký
barman Adam (Vojta Kotek).
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

3
16. 11. 2011 ve 2000 hodin
(Německo, drama/komedie, 115 min, přístupný od 15 let,
titulky)

Novinářka Hanna a architekt Simon jsou úspěšný pár
žijící v Berlíně v harmonickém svazku, který trvá již dvacet let. Různé aférky, plánování dítěte a svatby, každodenní starosti i radosti mileneckého páru, to vše mají
za sebou. Až do okamžiku, kdy do jejich života vstoupí
atraktivní Adam. Problém je v tom, že Hanna ani Simon
o svých vzájemných citech k Adamovi netuší...
Vstupné: 80 Kč

TIP MĚSÍCE

Tintinova dobrodružství 3D
12. 11. 2011 v 1700 a 13. 11. 2011 v 1500 hodin
Comicsového hrdinu Tintina si v minulosti oblíbili i
diváci tehdejšího Československa. Mladý reportér
Tintin a jeho věrný psí společník Filuta se do kin
vracejí díky Stevenu Spielbergovi ve velkém stylu
- formátu 3D. Tentokrát společně narazí na model
lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství.
Tintin, který je nevědomky vtažen do samého
středu několik set let staré záhady, se ocitá na
mušce Ivana Ivanoviče Sacharina, ďábelského
padoucha, který je přesvědčen, že Tintin ukradl
vzácný poklad, spojovaný se zákeřným pirátem
zvaným Rudý Rackham. V doprovodu svého
psa Filuty, starého mořského vlka kapitána
Haddocka a dvojice nešikovných detektivů
Kadlece a Tkadlece procestuje Tintin křížem
krážem celý svět ve snaze dostat se jako první
na místo posledního odpočinku lodi Jednorožec,
vraku, který by ve svém nitru mohl skrývat klíč k
obrovskému bohatství... A také prastarou kletbu.
Jako všechna předchozí dobrodružství je i tento
velkolepý návrat Tintina určen celé rodině...
Přijďte do Káčka a určitě nebudete zklamáni.
Michal Šašek
Vstupné: 155 Kč

Vyměřený čas
18. 11. 2011 ve 2000 hodin

Lovci hlav
23. 11. 2011 ve 2000 hodin
(Norsko, thriller, 100 min, přístupný od 12 let, titulky)

Zdá se, že Roger Brown má všechno, co si člověk může
přát. Je nejúspěšnějším lovcem hlav (vyhledávačem
talentů) v Norsku, za manželku má překrásnou galeristku a vlastní úchvatný dům. Zároveň si ale žije nad
poměry a potají krade umělecká díla. Na slavnostním
otevření galerie mu žena představí muže jménem Clas
Greve, který je majitelem Rubensova Lovu na kance,
jednoho z nejžádanějších obrazů v historii moderního
umění. Roger vycítí příležitost stát se finančně nezávislým a začne plánovat svou vůbec největší krádež.
Vstupné: 80 Kč

Mistrovský plán
25. 11. 2011 ve 2000 hodin
(USA, komedie, přístupný od 12 let, titulky)

Ocelová pěst

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

26. 11. 2011 ve 2000 hodin
(USA, akční/sci-fi/drama, 127 min, přístupný, dabing)

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Lollipop Monster
30. 11. 2011 ve 2000 hodin
(Německo, drama, 96 min, přístupný od 12 let, titulky)

Vstupné: 80 Kč
Připravujeme:
Kocour v botách 3D, Šťastný Nový rok, Velká vánoční
jízda 3D, Rumový deník, Poupata,...

(USA, sci-fi thriller, 109 min, přístupný od 12 let, titulky)

Představte si, že můžete žít jen do 25 let. Pak zemřete. Pokud nevyděláte, neukradnete nebo nezdědíte
nějaký čas navíc. Will Salas (Justin Timberlake) má na
svých životních hodinách zřídkakdy víc než 24 hodin.
Žije z minuty na minutu v chudé zóně Dayton. Místní
gangy jsou navíc vždy připraveny kohokoliv okrást, byť
jen o pár hodin, a klidně tím ukončit jeho život. Jednoho
dne Will pomůže bohatému Henrymu, který mu daruje
celé století času a sám se rozhodne svůj nekonečný
život skončit. Will je následně obviněn z jeho vraždy a
nezbývá mu nic jiného, než dokázat svoji nevinu.
110 Kč / 90 Kč

Dobřanské listy odeslány do tisku 27. 11. 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 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.

