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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
jakkoliv je advent, stále nám spousta pracovních povinností brání přepnout do onoho ztišeného stavu, kdy se častěji usmíváme a shovívavěji
reagujeme na vše, co by nás normálně rozlítilo. Rok od roku je to horší,
nakonec je to vidět i na tomto čísle novin.
Jsou skrz naskrz pracovní, už titulní strana plná sběrného dvora odvrací
účinně pomyšlení na vánoční vůně a pohodu. Na druhou stranu, pereme-li
se se životem čestně, musíme hledat ve všem další příležitosti. A zde se hledá
snadno.
Někteří z nás dovolili, aby jim plné košíky zbytečností zničily vše skutečně
vánoční. Důkazem jsou přetékající popelnice a kontejnery, které se plní daleko nákladnějšími a ohavnějšími předměty než jen skořápkami ořechů. Budiž
pohled na nový chrám odpadů brzdou při nákupech. Schválně, kolik věcí zpod
předloňských stromečků ještě máme doma a kolik je jich na smetištích?
I u nás se bohužel najdou tací, kteří dokonce ještě splácejí lichvářským
firmám věci, které už dávno odvezli popeláři…
Všeho materiálního přiměřeně a všeho dalšího extrémně mnoho Vám
Martin Sobotka
přeje					

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ

Obecně je bezesporu dobře, když se věci nedusí pod pokličkou a otevřeně
se o nich mluví. Někdy je to nepohodlné, jindy znechucující, ale v konečném důsledku se odstraňuje část znepokojujícího přítmí.
Užitečnost debaty by byla jistě vyšší, pokud by se používaly pouze poctivé argumenty. Určitě by bylo fajn pohybovat se v rámci platných zákonů.
Pomiňme komické neznalosti základních právních předpisů, které vyplynou
na povrch v ústním podání. Nastudování zákona o obcích by i nejpomalejšímu zabralo jen pár hodin. Škoda, že ne každý je tomu obětuje.
Mlčet nelze ve chvíli, kdy se například (snad v nadsázce) rozhazují protiprávní okamžité výpovědi na stránkách těchto listů.
Podle zákoníku práce skutečně nesmíte vyhodit zaměstnance jen za to, že
se chce se zaměstnavatelem soudit. Výpověď „pro ztrátu důvěry“ zanikla
spolu s komunismem.
Ba co víc, soudy dnes postihují i pokusy, kdy chcete nepohodlného
zaměstnance takzvaně vyštvat. Podobné případy se nehledají tak složitě, stačí se zajímat. Znám ze svého okolí hned dva příklady, kdy se zaměstnanec
soudil s firmou, ve které pracoval. Pokus o rychlé řešení vždy skončil neúspěšně. Nikdy to nevyjde tak, že „by druhý den nemusel chodit do práce“.
Dokud nás neobsadí Číňané, musíme ctít evropské právo, i když nám
možná někdy přijde málo účinné a spravedlivé. Je to koneckonců dobře!
Když to totiž rozebereme do důsledku, vidíme, že staletí budovaný humanistický právní řád nakonec vždy chrání nějakou vyšší hodnotu.
Martin Sobotka

BIOTOP SI NA SVŮJ PROVOZ VYDĚLAL
I PO ZAPOČTENÍ DALŠÍCH VÝDAJŮ

(sob) V říjnovém čísle jsme přinesli předběžné hospodářské výsledky,
nyní je k dispozici konečné vyúčtování, které je o něco méně příznivé.
Do nákladů přibylo 230 000 Kč za spotřební materiál, který se sice z velké části nebude příští rok opakovat, ale podle účetních pravidel se řadí do
daného roku. Na druhou stranu se zpřesnila také hodnota účetních odpisů,
která naopak vychází oproti odhadům o něco lépe.
Jednoznačně platí, že na provoz si biotop vydělá bohatě. První plnohodnotná sezóna ukáže i to, zda si vydělá i na investice do něj vložené.
Pro návštěvníky máme dobré zprávy, chystá se zlevnění víkendového
vstupného, zlevní i permanentka na 20 vstupů a výhodná „odpolední sazba“
začne platit o hodinu dříve.

Přemýšlíte o vhodném dárku pro své blízké?

Darujte sto dní letní pohody
v přírodním koupacím areálu
BIOTOPU KOTYNKA

Město Dobřany zahájilo prodej dárkových poukázek
na předplacené vstupy do BIOTOPU KOTYNKA
na sezonu 2012.

100 vstupů
20 vstupů
10 vstupů

Dárkové poukázky si můžete zakoupit v pokladně MěÚ Dobřany
nebo v Městském kulturním a informačním středisku Dobřany
na náměstí T. G. M. 5.

MĚSTO DOBŘANY JE DESÁTÉ NEJLÉPE
TŘÍDÍCÍ ODPADY V KRAJI

Město Dobřany bylo vyhlášeno desátou nejlepší obcí - městem, jehož
obyvatelé nejlépe a nejvíce třídí odpady a obaly z papíru, skla, plastů i nápojové kartony v Plzeňském kraji. Vyhlášení výsledků soutěže obcí a měst
Plzeňského kraje pod názvem „My už třídit umíme“ se konalo v rámci konference ODPADY 2011 v Plzni dne 15. listopadu. Vyhlašovatelem soutěže
je Plzeňský kraj a jediná autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.
Právě do systému EKOKOM je město Dobřany stejně jako dalších 470 měst
a obcí Plzeňského kraje zapojeno. V rámci pátého ročníku soutěže konané
od roku 2007 se město Dobřany v první desítce umístilo teprve podruhé.
Město Dobřany děkuje všem obyvatelům, kteří pravidelně odpady třídí,
protože je to především jejich zásluha. Třídění odpadů, které jsou následně
využívány pro výrobu surovin a pak i nových výrobků, je jednou z mála
věcí, kterou pro životní prostředí a jeho ochranu může udělat každý z nás.
Marek Sýkora, starosta města

2

1000,- Kč
600,- Kč
350,- Kč

Zdroj (foto): www.dobrany.cz

ZPRÁVY Z RADNICE

PŘIJĎTE SE O VÁNOCÍCH VYKOUPAT!
Nadšenci – otužilci Vás zvou 26. 12. 2011 ve 13 hodin
na biotop Kotynka.
Vyzkoušejte svoje odhodlání vlézt do vody, odměnou
Vám bude něco na zahřátí.
VÝZVA NEJEN RODIČŮM NEZLETILÝCH DĚTÍ!

Vážení čtenáři Dobřanských listů, dovolte mi, abych se v tomto článku
věnoval otázkám bezpečnosti a veřejného pořádku v našich Dobřanech
směřovaným cíleně na naši mládež.
Předmětem častých stížností a stesků, adresovaných samosprávě města,
je sice malá, ale bohužel viditelná část naší mládeže, která brázdí ulice
města a snad z nudy či ve jménu špatně chápaného hrdinství ničí městský
i soukromý majetek nebo alespoň dokáže udělat docela slušný nepořádek
odhazováním odpadků z toho, co zkonzumovala.
Říká se, že na prvním místě je vždy prevence. Ano - měla by být - a asi
nejlepší způsob prevence je nabídnout mládeži nějakou smysluplnou činnost, která ji bude bavit. Například využíváním volného mimoškolního
času ve prospěch nejrůznějších aktivit, od sportu počínaje přes řadu kulturních a specializovaných víceoborových nabídek mimoškolní činnosti
dětí a mládeže. Nemyslím si, že je v Dobřanech nabídka těchto aktivit
malá, spíše naopak. Jde o to, o ní vědět a chtít se zapojit!
Samospráva města věnuje zajištění bezpečnosti a pořádku mnoho sil
a prostředků, tak jak mu finanční možnosti a kompetence dovolí. Přesto
však reálné možnosti přímého ovlivnění chování mládeže jsou na rozdíl
od rodiny velmi omezené.
Proto si dovoluji apelovat na rodiče nezletilé mládeže, aby více sledovali to, co jejich děti ve svém volném čase v odpoledních a večerních hodinách dělají! Kdo jiný více než rodiče může svojí výchovou,
svým působením a komunikací se svými dětmi zamezit možným
nepříjemnostem, které mohou nastat a vést až k jednání u přestupkové komise či na policii a skončit uložením trestu a které budou mít
důsledky nepříjemné nejenom pro rodiče, ale především pro jejich
děti samotné.
Město Dobřany má zřízenu bezpečnostní komisi jako poradní orgán
rady města. Jsou v ní zastoupeni všichni klíčoví zástupci, kteří se bezpečnosti věnují, včetně obou složek policie (tedy městské i státní). Tento
orgán se snaží velmi bedlivě monitorovat bezpečnostní situaci ve městě.
Myslím si, že kromě řady jiných problémů má velmi dobře podchycenou i
výše uváděnou skupinu mládežníků, na kterou obyvatelé města oprávněně
poukazují. Tato část mládeže se ve jménu špatně chápaného hrdinství, ale
o to větší dávky pubertálnosti snaží o něco, co je drtivé většině obyvatel
města naprosto cizí a na co řada obyvatel zastupující právě tuto většinu
oprávněně poukazuje. A nejsou to jen ti, kterých se například poničený
plot opravdu bezprostředně týká.
Obě složky policie, tedy Policie ČR i Městská policie Plzeň, mají velmi
dobře monitorovaná místa, veřejná prostranství, kde dochází k potenciální hrozbě páchání přestupkové či jiné činnosti a tato místa budou ještě
intenzivněji navštěvovat a monitorovat. Jedná se například o okolí starého
mostu přes řeku Radbuzu, konec ulice Oty Kovala, prostory okolo sportovního areálu města včetně areálu samotného, některé ulice v centru města či vlakové nádraží Českých drah (majetek stejné organizace). K tomu
jim pomůže postupně se rozšiřující kamerový systém, který monitoruje
veřejná prostranství ve městě a je napojen přímo na obvodní oddělení
Policie ČR. Díky němu byla usvědčena již řada „autorů“ přestupků či
dokonce trestných činů. Kamerový systém města Dobřany bude v příštím

roce zase rozšířen, a to díky dotaci, kterou město Dobřany získalo ze strany Plzeňského kraje v rámci projektu Bezpečný kraj, do jehož preventivní
části směřované přímo k obyvatelům města se v brzké době samotné město Dobřany zapojí. Věřím, že při potírání uvedených nešvarů pomohou i
občané, kteří najdou odvahu a budou svědčit při šetření ze strany příslušných orgánů a institucí, a to právě komunikačními prostředky v rámci
zapojení města Dobřany do projektu Bezpečný kraj. O zapojení města do
projektu včetně možností občanů Vás budeme informovat na stránkách
Dobřanských listů (předpokládáme v únoru 2012).
Pevně věřím, že zejména Vy, rodiče, se po přečtení tohoto článku zeptáte svých dětí, jak a kde tráví svůj volný čas, pokud nejsou zapojeni do
kroužkové, spolkové či jiné aktivní činnosti. Věřte, že pro Vás opravdu nebude příjemné, pokud Vám Vaše děti přiveze domů policie s tím,
že bylo zahájeno přestupkové či trestní stíhání pro podezření, že se Vaše
dítko účastnilo něčeho, co již není jen za hranou morálky. Děkuji Vám
za to nejenom jménem města Dobřany, ale i občanů města, kterým není
lhostejný veřejný pořádek.
Jménem města Dobřany a Bezpečnostní komise města Dobřany
Marek Sýkora, starosta města

Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 v dopoledních hodinách byl za účasti zástupců města Dobřany, zástupců poskytovatele finanční podpory, zástupců kraje
a ostatních hostů slavnostně ukončen projekt výstavby nového sběrného
dvora odpadů v Dobřanech. Výstavba byla finančně podpořena z prostředků Evropské unie, Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Jedná
se celkem o patnáctý sběrný dvůr odpadů dokončený za pomoci finančních
prostředků OPŽP v Plzeňském kraji v rámci čtyř kol výzev pro předkládání
projektů v oblasti odpadového hospodářství z tohoto druhého největšího
operačního programu Evropské unie v České republice.
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ROZHOVOR S JIŘÍM KOPTÍKEM
Mgr. Jiří Koptík je členem Institutu aplikované biologie Daphne v Českých Budějovicích. Spolu se svými kolegy prováděl biologický průzkum
bývalých vojenských výcvikových prostorů na území České republiky.
Mimo jiné i v na Šlovickém vrchu u Dobřan. Tuto lokalitu si oblíbil a často se sem vrací. Před nedávnem dokonce navštívil Komisi pro kulturní
a přírodní dědictví města Dobřan, aby jejím členům přednesl zkrácenou
verzi přednášky o vojenských prostorech, kterou měl v dva týdny před tím
v Západočeském muzeu v Plzni.

vojenské prostory jsou druhově bohatšími územími než národní přírodní
rezervace. Pro řadu ohrožených rostlin i živočichů jsou cvičiště důležitým
útočištěm a existují dokonce druhy, které dnes přežívají pouze ve vojenských prostorech a nikde jinde. Musím však zdůraznit, že nejde o žádnou
českou specialitu. V západní Evropě jsou vojenská území zkoumána již
delší dobu a například v Belgii či Holandsku je po přírodovědné stránce
více než polovina těchto ploch celoevropsky významná a také chráněná.
Jak je to možné, že tak biologicky cenná území vznikla na místech,
která vlastně vytvořil člověk a která ještě po celou dobu jenom ničil? Je
to takové dost nepřirozené...
Ano, na první pohled to zní podivně. Avšak tento rozpor zmizí, přestaneme-li se na činnost armády dívat jako na ničení. Ukazuje se totiž,
že střelba, ježdění tankem a jiné zdánlivě hrubé zásahy dokázaly svým
účinkem vytvořit ideální prostředí pro druhy, které bývaly hojné v tradičně využívané kulturní krajině, ale v dnešním jednotvárném, intenzivně
obhospodařovaném prostředí nedokážou přežít. Tyto druhy často vyžadují
pestrou mozaiku krátkostébelných luk, plošek s obnaženou půdou, křovin
a stromů a není pro ně podstatné, zda vznikly vlivem pastvy tisícihlavých
stád ovcí a koz, ruční seče luk, pařezinového hospodaření v lesích a lesní
pastvy, jako tomu bylo před sto lety, nebo ji vytvořily tanky a obrněné
transportéry na vojenském cvičišti. Příroda je navíc na dramatické události
zvyklá – záplavy, sesuvy půdy, pastva velkých býložravců nebo požáry
mají podobný účinek a jsou nedílnou součástí přírody odjakživa.
Začátkem října jste podobné věci prezentoval na přednášce v Západočeském muzeu. Název přednášky byl “Opuštěné vojenské prostory očima botanika aneb Když je nepřítelem sukcese”. Sukcesí se tady zřejmě
myslí zarůstání volného prostoru, návrat lesa. Proč je to špatné?
Vojenské prostory jsou cenné právě onou otevřeností a mozaikovitostí
s velkým podílem travinné vegetace a nepravidelně narušovaných ploch
s holou půdou. Pokud však aktivity armády ustanou a území zůstane opuštěno, otevřené plochy postupně zarostou. Začnou se zde rychle šířit křoviny, stromy a agresivní byliny, jako například třtina křovištní. Pestrost
území tak významně klesá. S tím pochopitelně mizí i řada ohrožených
druhů rostlin a živočichů. Takový je bohužel osud většiny opuštěných
cvičišť.

Mgr Jiří Koptík v terénu při výzkumu
Prováděl jste systematický biologický průzkum v bývalých vojenských
prostorech. Jak takový výzkum vypadá?
To záleží na tom, jakou skupinu organismů zkoumáte. Já jsem se zabýval
rostlinami a rostlinnými společenstvy, takže jsem vždy s mapou v ruce prošel celý vojenský prostor, zapsal všechny pozorované druhy rostlin a snažil
se odhadnout, kolik tam kterého druhu je. U chráněných a ohrožených druhů jsem do mapy zakreslil přesné místo jejich výskytu. Trochu pestřejší
to mají kolegové zoologové, kteří sledovali motýly, rovnokřídlé, ptáky
a v některých lokalitách i další skupiny živočichů. Ti musejí používat různé speciální způsoby pozorování či odchytu, aby zachytili maximální počet
druhů, které se v tom kterém území vyskytují. Pro zaznamenání některých
druhů je potřeba být na lokalitě v noci nebo za svítání, ptáci se často určují
podle hlasu apod.
Co jste zjistili?
Potvrdilo se to, na co už řada biologů delší dobu poukazovala – že bývalá vojenská cvičiště patří co do zachovalosti přírody k tomu nejlepšímu, co
u nás máme. Například v případě denních motýlů se zjistilo, že opuštěné
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Listonoh letní vypadá jako pravěké zvíře, které zapomnělo vymřít.
A jak je na tom bývalé cvičiště na Šlovickém vrchu u Dobřan?
Dobřanské cvičiště se ukázalo být jedním z nejcennějších, ne-li nejcennějším územím tohoto typu v celých západních Čechách, a to i přesto, že
má poměrně malou rozlohu. Byla zde nalezena celá řada ohrožených organismů vázaných na rozvolněné suché trávníky a řídké lesy, jako například

ROZHOVOR / CO SE DĚJE
motýli modrásek jetelový, ostruháček kapinicový a soumračník slézový či
z ptáků krutihlav obecný a skřivan lesní. Neméně zajímavá je i fauna tůní
a mokřadů – najdeme zde kuňku žlutobřichou, listonoha letního, žábronožku letní a další pozoruhodné živočichy. Území je ale mimořádně zajímavé
i z botanického hlediska. Patří totiž k druhově nejbohatším zkoumaným
cvičištím v celé ČR – jen během jednodenního průzkumu zde bylo nalezeno přes 230 druhů rostlin. Mezi nimi vyniká kriticky ohrožený hrachor
trávolistý, který dnes na západě Čech roste výhradně ve vojenských prostorech. Zdejší populace, zaujímající plochu několika hektarů, patří zřejmě
k největším u nás.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 15. 10. 2011 byli přivítáni paní Dagmar Terelmešovou, místostarostkou města, tito noví občánci:
Ema Bělohradová, Vojtěch Bouška, Tomáš Folk, Karolína Fučíková,
Dominika Šlehoferová, Jan Štros, Nela Tvrdíková, Lukáš Olah
Tomáš Bláha, Lucie Böhmová, Ondřej Kolář, Matěj Šedina, Alena Štychová, Filip Ulrich

Co se bude dít, když věci zůstanou tak jak jsou?
Pokud se nezmění způsob využívání cvičiště, pak jej bohužel velmi pravděpodobně postihne zmiňovaný nepříznivý osud – postupně celé zaroste
křovinami a stromy, rozkvetlé suché loučky zmizí a s nimi i naprostá většina vzácných rostlin a živočichů. Ještě větším problémem je ale navážka
zeminy, která už pohřbila podstatnou část bývalého cvičiště včetně velmi
cenných vlhkých partií a jejíž další rozšiřování by znamenalo rychlou,
totální a nevratnou likvidaci území se všemi jeho vyjímečnostmi.
Co je třeba podniknout, aby příroda Šlovického vrchu zůstala i nadále
tak výjimečná?
Vzhledem k tomu, že armáda se na Šlovický vrch – a buďme za to rádi
– již nevrátí, je potřeba hledat jiné způsoby, jak zajistit ono nepravidelné
narušování, které je klíčové pro udržení otevřeného, mozaikovitého charakteru vegetace. Možností je celá řada, od pořádání srazů majitelů vojenské techniky, kteří si jednou ročně přijdou zajezdit se svými tanky, přes
organizování motokrosových, offroadových a cyklistických akcí až po pastvu dobytka. Již dnes například vděčíme každoročně pořádaným závodům
terénních automobilů za udržování posledních zbytků rozvolněné vegetace podél cest a obnovu tůní se vzácnými živočichy. V každém případě je
žádoucí, aby lidé území rozumným způsobem využívali a chodili se dívat,
jak se tam rostlinám a zvířatům daří. Udělat ze Šlovického vrchu rezervaci
s cedulí „Vstup zakázán“ je to poslední, co by přírodě prospělo. Na druhou
stranu asi netřeba zdůrazňovat, že nesmí v žádném případě dojít k dalšímu
rozšiřování deponie zeminy, jejíž biologický význam je bohužel, na rozdíl
od území, jež pohltila, prakticky nulový.
Co by z toho Dobřany měly?
Obyvatelům Dobřan může Šlovický vrch sloužit jako příjemné výletní
místo s krásným rozhledem, kde navíc mohou pozorovat zajímavou přírodu. Aby se o ní lidé dozvěděli ještě více, bylo by určitě vhodné uvažovat
o zřízení naučné stezky, která by návštěvníky provedla po nejzajímavějších partiích cvičiště, upozornila na druhy, které lze přímo na daném místě
pozorovat, a objasnila význam a potřebu aktivního využívání území. Jsem
přesvědčen, že cvičiště může být natolik atraktivním výletním cílem, že jej
budou navštěvovat nejen obyvatelé Dobřan, ale například i blízké Plzně.
Město by se rozhodně nemělo bát Šlovický vrch propagovat a naopak jej
využít při prezentaci sebe sama. Dobřanští totiž mohou být právem hrdí, že
mají takto zajímavou a významnou lokalitu hned za domem.
Děkuji za rozhovor.			

Václav Hrdonka

Přírodní zajímavosti Šlovického vrchu ještě zdaleka nejsou prozkoumány. Jiří Koptík spolupracuje s Dobřaňákem Ondřejem Peksou, biologem,
který pracuje v Západočeském muzeu v Plzni. Ten má v plánu zorganizovat
výzkumy dalších skupin organismů. O nejzajímavějších nálezech a výsledcích těchto výzkumů Vás budeme informovat na stránkách Dobřanských
listů.

INFORMACE Z FARNÍHO ÚŘADU V DOBŘANECH

Farní úřad v Dobřanech ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím
bude dne 3. 12. prodávat na Náměstí T.G.M. v rámci Mikulášského jarmarku vánoční pohledy, betlémy, blahopřání, křesťanskou literaturu. Prodej se
bude opakovat též 4. 12. od 16.30 v předsíni kostela. Srdečně zveme!!!
Pořad vánočních bohoslužeb v Dobřanech:
24. 12. 2011	Slavnost Narození Páně / 24:00 / kostel sv. Mikuláše - Půlnoční
bohoslužba slova
25. 12. 2011	Slavnost Narození Páně / 9:00 / kostel sv. Mikuláše - mše svatá
26. 12. 2011	Svátek sv.Štěpána, prvomučedníka / 9:00 / kostel sv. Víta - mše
svatá
30. 12. 2011	Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / 13:30 / kaple Povýšení sv. kříže - mše svatá
1. 1. 2012	Slavnost Matky Boží, Panny Marie / 9:00 / kostel sv. Mikuláše
6. 1. 2012	Slavnost Zjevení Páně, svěcení vody, křídy a kadidla / 17:00 /
kaple na faře - mše svatá

Požehnané Vánoce a šťastný nový rok Vám přejí
P. Prokop Jan Bahník O.P., farář
Miloslav Zezula, pastorační asistent
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KULTURA
ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ
PROGRAM V DOBŘANECH
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

KRÁSNÝ VYŘEZÁVANÝ BETLÉM
DVOJE DOBŘANY JE I LETOS VYSTAVEN!

Od první adventní neděle 27. 11. 2011 až do 1. 1. 2012, kdy společně
přivítáme nový rok tradičním slavnostním ohňostrojem, si můžete přijít
oblíbený betlém opět prohlédnout na dobřanské náměstí do kostela sv.
Mikuláše z boční strany od vánočního stromečku.
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a vše nejlepší do nového roku. Těším se na viděnou s Vámi na akcích pořádaných
Městským kulturním střediskem Dobřany.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

17. 12. 2011 od 1500 hodin / Káčko

Medvědí Vánoce
- divadlo pro děti

18. 12. 2011 od 1700 hodin / kostel sv. Mikuláše

4. adventní podvečer

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

26. 12. 2011 od 1300 hodin / biotop Kotynka

Vánoční koupání

1. 1. 2012 od 1300 hodin

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

Ráda bych touto cestou poděkovala městu Dobřany za to, že jsem díky
Grantovému dotačnímu titulu města Dobřany mohla realizovat projekt
Hrajeme si a učíme se v lese. Od začátku října stojí v lese nedaleko kaple na
Martinském vrchu dřevěná tabule určená k výuce a hrám v terénu. Díky patří také Josefu Fictumovi za vyrobení tabule a instalaci, Jardovi Šedivému,
Pavlu Krákorovi a Matějovi s Aničkou za instalaci, dále Jardovi Šedivému
a mateřskému centru Budulínek za podporu.		
Vendula Urbancová
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9. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU
OUTDOOROVÝCH FILMŮ

KULTURA
NENECHTE SI UJÍT JEDINEČNOU VÝSTAVU
KERAMICKÝCH SOCH A GRAFIK
V DOBŘANSKÉ GALERII!

Paní Eva Roučka pochází z Čech a žije střídavě u nás a ve Francii. Její
sochy stojí, leží či plavou ve Finsku, v Kanadě, Itálii, Sardinii, Německu, Rakousku, Maďarsku, Holandsku, Dánsku, Argentině, Japonsku, USA
a samozřejmě i ve Francii. Nyní máte jedinečnou možnost prohlédnout si je
až do konce měsíce ledna 2012 v Dobřanské galerii.
Eva Roučka se věnuje sochařství, keramice, malbě, kresbě, architektuře
a designu. V roce 1989 objevila pásovou pilu. Energie a pružnost sochařky
se spojily s výkonností tohoto nástroje a Eva si vytvořila velmi osobitý styl,
který bychom mohli nazvat kaligrafií prostoru.
Hned první dřevěné sousoší jí umožnilo cestu do Mexika, kde na mezinárodním sympoziu obhájila zlatou medaili. Od té doby se svou pilou obletěla
celý svět.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

PRVNÍ VINOBRANÍ V DOBŘANECH
SE VYDAŘILO!

Za zvuků moravské cimbálové muziky z Valtic návštěvníci ochutnávali
různé druhy vín včetně přívlastkových, nechyběl ani „svařák“ a samozřejmě
oblíbený burčák. Děti se vydováděly na skákacím hradu a všichni si pochutnali na výborných specialitách připravených Staročeským cateringem.
Mgr. Simona Sýkorová
ředitelka MěKS Dobřany

SKUPINA HANKY PANKY PŘIVÁŽÍ POŘAD
TECHTLE MECHTLE!

TECHTLE MECHTLE - to je zbrusu nový název zábavného pořadu známé travesti skupiny HANKY PANKY z Prahy, která pro velký úspěch již
poněkolikáté do vašeho města přiváží svou novou show a která se těší stále větší oblibě. Na jevišti slečny Stefany, Dolores, Sofia a Alex, v civilním
životě Martin, Lukáš, Libor a Aleš tentokrát připravili zcela nový pořad,
plný známých hudebních melodií, vtipů nadsázky a komických scének, při
kterém se pobaví všechny věkové generace od nejmladších až po ty nejstarší.
Nebude chybět řada nestárnoucích zpěvaček a zpěváků, jako jsou Petra Janů,
Hanka Zagorová společně s Drupim, Lucie Bílá, Těžkej Pokondr, ale i Chris
Norman, rocková babička Tina Turner, Annie Lenox společně s Arretou
Franklin, George Michael a řada dalších. Nenechte si ujít pořad, který slaví
úspěch v řadě vyprodaných kulturních domech v Čechách i na Slovensku.
Těšíme se na vás 31. ledna a 1. února 2012 od 18 hodin v Káčku!
Lukáš Čepelák

UPOZORNĚNÍ

Rezervované vstupenky na travesti show TECHTLE MECHTLE
31. ledna 2012 si vyzvedněte do 30. prosince 2011. Po tomto datu
budou vstupenky uvolněny k dalšímu prodeji.

28. ROČNÍK
VELKÉ CENY MĚSTA DOBŘAN

v degustaci kysaného zelí
se koná v sobotu 10. prosince 2011
v kulturním domě PL od 2000 hodin.
Příjem degustačních vzorků od 1700 hodin.
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KULTURA / NAPSALI JSTE NÁM
KNIHY PRO DĚTI

SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

KASTNEROVÁ Alena: O líné babičce
Vyprávění o babičce, která si vyhodila z kopýtka.
Byla jednou jedna naprosto normální, obyčejná a průměrná babička. Měla běžnou střední rodinu, pár dětí
a o trochu víc vnoučat, no prostě: normálka. Jen jedna věc byla na téhle babičce nenormální. Tahle naše
babička byla totiž šíleně líná! Není to ale tak docela
pravda. Líná babička se totiž rozhodla, že nebude na stará kolena vařit, péct
a uklízet, ale plnit si svá pradávná přání...

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR

Osmý ročník Hororového ostrova měl velkou účast. Svědčí to o tom, že
se vám tato akce líbí a zatím se neomrzela. Těšíme se na příští rok a doufáme, že si to užijete stejně jako my. Velký dík patří všem nadšencům, kteří
vás po celé trase straší. Bez jejich elánu by to nešlo. Díky!!!!
Šíša

Průzkumník přírody
Více než sto zábavných činností na každý den.
S tímto zajímavým průvodcem se staneš odborníkem
na přírodu kolem nás. Najdeš v něm spoustu snadných
a zábavných aktivit a pokusů, poznáš a objevíš mnoho
úžasných věcí.
Foto: Petr Šístek

365 pověstí
Na každý den v roce jedna. Pochází ze všech koutů světa a jsou plné princezen, draků a dalších pohádkových
i tajemných bytostí. Některé z pověstí jsou známé, ale
o jiných jste určitě ještě nikdy neslyšeli...

Prodejní výstava nakladatelství THOVT
Městská knihovna Dobřany

14. 11. - 19. 12. 2011
Možnost prohlédnout a koupit si knihy za zvýhodněné ceny
máte ve výpůjční době knihovny.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
LAUREN Anne: Tauranga, můj osud
Mladá Ricarda Bensdorfová uprchne před sňatkem
z donucení na Nový Zéland. Tam se navzdory všem překážkách prosadí jako lékařka, což by v Prusku koncem
19. století nebylo možné. Kvůli svým schopnostem se
hluboce znelíbí kolegovi z Taurangy. Ten se jí snaží ze
všech sil odstranit. Ricarda přežije útok na svou osobu,
bez pomoci maorské léčitelky a odvážného farmáře by
však byla beznadějně ztracená.
CORNWEL Patricia: Faktor Scarpettová
Týden před Vánocemi tráví doktorka Kay Scarpettová
opět v New Yorku, kde stále více spolupracuje s místním
úřadem soudního lékařství a také vystupuje v pořadech
televizích společností CNN. A to ji právě přivede do problémů. Když se vrátí do newyorského bytu, najde na vrátnici balíček a v něm bombu. Rozbíhá se divoký případ,
do něhož je zapleten hollywoodský herec, ztracená bohatá
dědička, stíny z minulosti a snad i Kayina neteř Lucy...
Václavu Klausovi
Tato kniha, tzv. Festschrift, je sborníkem příspěvků, které zahraniční i čeští autoři napsali u příležitosti 70. narozenin prezidenta České republiky, Václav Klause. Obsahuje nadčasové texty více než padesáti autorů z patnácti
zemí světa. Každý z autorů zná Václava Klause osobně
a každý z nich napsal svůj příspěvek pouze pro tuto knihu a pro její čtenáře.
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Vážená redakce Dobřanských listů,
rád bych reagoval na články uveřejněné v listopadovém výtisku Dobřanských
listů pod názvem Případ parcel v průběhu času a O parcelách s chladnou hlavou
podruhé.
Ačkoliv se nechci vměšovat do názorů politických organizací a představitelů města Dobřany a jakkoliv je komentovat, musím se kategoricky ohradit
k nepravdám v nich uvedeným, neboť se dotýkají mé občanské cti.
Uvedené články jsou neobjektivní, spekulativně a nepravdivě popisující sled
událostí.
Jedná se zejména o popisovanou událost, že město Dobřany začíná projednávat
nový územní plán v období 5/2001, a tento údaj je dáván do přímé souvislosti
s mým pověřením - vedením stavebního odboru, s koupí předmětné nemovitosti
a s možností zneužití informace o pořizování územního plánu města Dobřany. Na
webových stránkách autora článku (Otevřené město Dobřany) je uváděn podobný
údaj, ale s datem 1. 10. 2001. Pokud by však autoři článku chtěli znát pravdu, mohli nahlédnout do předmětného územního plánu nebo do databáze územních plánů
na internetu a zjistili by, že předmětný citovaný územní plán byl pořízen z důvodu povodní z léta 2002 a zastupitelstvo o jeho pořizování rozhodlo teprve dne
23. 4. 2003. V této souvislosti je též potřeba uvést, že město Dobřany bylo mnou
písemně informováno o koupi předmětných nemovitostí, a to dne 28. 11. 2002.
Autoři článků bohužel nikdy neprojevili zájem se podrobně seznámit se všemi
relevantními skutečnostmi a podklady, na jejichž základě by mohli objektivně
posoudit to, o čem píší. Bohužel se tak nestalo ani po upozornění na nepravdivé
údaje uvedené ve výše uvedených článcích, které bylo učiněno Ing. Josefu Weinrebovi na listopadovém jednání Zastupitelstva města Dobřany.
Závěrem bych chtěl vyzvat autory předmětných článků, pokud své tvrzení
berou vážně a dozvěděli se skutečnosti nasvědčující porušení právních předpisů,
aby kontaktovali s konkrétními podněty příslušné orgány, které mohou ve věci
kvalifikovaně rozhodnout.
S pozdravem				
David Šmůla

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Žákyně ZUŠ J. S. Bacha, Jana Šístková, se 14. října 2011 úspěšně zúčastnila Písňové soutěže Bohuslava Martinů, která se konala v Praze. Soutěž
je každoročně vyhlašována ZUŠ hl. města Prahy a Hudebním gymnáziem
J. Nerudy pro žáky hudebních škol a konzervatoří, kteří musí vedle lidové
a umělé písně českého skladatele přednést také jednu z předepsaných písní B. Martinů. Ve velké konkurenci 39 soutěžících kategorie D, která byla
nejpočetnější kategorií letošního ročníku, si Janička vyzpívala krásnou
2. cenu. Gratulujeme a prohlašujeme tak další soutěžní rok za úspěšně
zahájený!
Foto: Petr Šístek

22. listopadu 2011 se uskutečnil Žákovský koncert ZUŠ, na snímku Veronika
Dvořáková (flétna), p. řed. Jan Vozár (klavír)

KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
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
10. prosince 2011 - 15:00, 16:00 - náměstí Republiky Plzeň
Vánoční trhy
- vystoupí keltská hudební skupina De Domhanaigh ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany
11. prosince 2011 - 17:00 - kostel sv. Mikuláše
3. adventní podvečer
Nesem Vám noviny, poslouchejte!
- vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach
13. prosince 2011 - 15:00 - kostel PL Dobřany
Adventní koncert - vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
15. prosince 2011 - 14:00 - Pečovatelský dům Loudů
Vánoční posezení - vystoupení pro Klub důchodců
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
18. prosince 2011 - 17:00 - kostel sv. Mikuláše
4. adventní podvečer
Koncert pěveckých sborů
- vystoupí dětský pěvecký sbor Hvězdičky při ZŠ Dobřany, P.U.D.U.
a seniorský pěvecký sbor Dobřanské bábinky
20. prosince 2011 - 17:00 - sál ZUŠ
Vánoční koncert I - vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
22. prosince 2011 - 17:00 - kostel sv. Mikuláše
Vánoční koncert II - vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

20. listopadu 2011 vystoupila v koncertním sále ZUŠ houslistka Marie
Fuxová za klavírního doprovodu Štěpána Kosa

24. prosince 2011 - 24:00 - kostel sv. Mikuláše
Půlnoční bohoslužba slova
- za hudebního doprovodu P.U.D.U.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
SKŘÍTCI PODZIMNÍČCI

Poslední říjnový den se na zahradě MŠ Loudů děly nevídané věci – na
stole bedničky s podzimními přírodninami, okolo nich houf rodičů s dětmi.
Důvod? Vyrábění skřítků Podzimníčků. Všichni se opravdu činili, a tak pod
šikovnýma rukama ožívaly nápadité, a leckdy velmi originální postavičky
z dýní, brambor, kaštanů, listů a jiných darů podzimu. Po náročné práci
přišlo vhod malé občerstvení. Pak už jen zbývalo skřítky zabydlet u vchodu
MŠ, uspat je podzimní říkankou a hurá domů do tepla. Všem tvůrcům moc
děkujeme!
Daniela Sobotková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
DOBŘANY 2012

Letos pojedenácté organizuje dobřanská Římskokatolická farnost ve spolupráci s Městem Dobřany a Základní
školou Tříkrálovou sbírku. I v letošním
roce chceme pomoci dětem a „velkým
dětem“ z merklínské Diakonie ČCE.
V uplynulých třech letech jsme přispěli
na nákup varného kotle do centrální kuchyně na Radosti (2010), na zařízení respitního pokoje určeného ke krátkodobým pobytům lidí s postižením
(2009) a na vybavení nábytkem Denního stacionáře pro občany se zdravotním postižením (2008), a to v celkové částce 71.296 Kč.
Hledáme proto trojice zájemců, kteří mají chuť si připravit královský
kostým a vyrazit v sobotu 14. ledna 2012 do dobřanských ulic. Je důležité,
aby mezi nimi nebo s nimi byl jeden dospělý, který převezme zapečetěnou
pokladničku a po dobu koledování bude o ni pečovat.
Přihlášky prosíme co nejdříve řediteli ZŠ v Dobřanech, následně dostanete další podrobnosti a vyberete si místo koledování. Jakékoliv dotazy ke
konání sbírky Vám rád zodpoví: pan farář J.Bahník, tel.603 386 736, nebo
ředitel školy J.Šedivý, tel.377 970 467.
Zároveň děkujeme všem, kteří – třeba dobrým slovem a drobným příjš
spěvkem – sbírku podpoří.				

POZVÁNKA

Taneční kurz pro dospělé 2012
Vstiš, kulturní dům

PF 2011

Zahajujeme v pátek 13. ledna 2012 ve 20 hodin.

Přejeme Vám i Vašim blízkým příjemné

Během 6 lekcí Vás taneční mistři NAUČÍ základům tanců,
které využijete po celou plesovou sezónu.

prožití vánočních svátků a bezstarostné

Prima atmosféra a slušné zacházení zajištěny.

vykročení do roku 2012.

Zajišťujeme i hlídání dětí na místě.

o.s. Budulínek
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Předběžné přihlášky a dotazy směřujte na kultura@vstis.cz

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
MILOVNÍCI VOJENSKÉ HISTORIE PŘIPOMNĚLI DŮSTOJNĚ VÝROČÍ REPUBLIKY

Dne 29. 10. 2011 pořádal Klub vojenské historie posádkového velitelství v Dobřanech k výročí vzniku Československé republiky výstavu
militarií.
Návštěvníci mohli zhlédnout výstrojní součástky, zbraně a uniformy
československých legií v Rusku. Z armády první republiky byla k vidění
výzbroj a výstroj jezdectva, polní ležení a výbava zdravotníka. Dále výstava ukazovala poválečný vývoj uniforem Československé armády až do
současnosti. Součástí výstavy byla malá expozice replik protipěchotních
a protitankových min a těžké munice. Kromě této pro nás obecné, byť
zajímavé historie byl hlavním tématem výstavy pohled do historie dob-

řanských kasáren. Návštěvníci mohli vidět podobu kasáren vystavěných v
roce 1890 do jejich vybombardování v roce 1943, a to na dobových pohledech a pláncích z Vojenského historického ústavu. Zároveň mohli nahlédnout do historie 4. dragounského pluku, který zde měl dvě korouhve. Doufáme, že pro všechny to bylo příjemně strávené odpoledne. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří se přišli podívat za projevený zájem a podporu.
Dále poděkování patří vojenskému útvaru 5008 v Klatovech za zapůjčení
stanu, KVH 33. čs. střel. pluku „Doss’Alto“ za aktivní spolupráci.
KVHPVvD
(Klub vojenské historie posádkového velitelství v Dobřanech)

VELETRH PERSPEKTIVY ŘEMESEL

Dne 23. listopadu 2011 uspořádala Okresní hospodářská komora Plzeňjih v Kulturním domě ve Stodě již třetí ročník veřejné prezentace studijních
nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí učně a středoškolské studenty
pod názvem Veletrh perspektivy řemesel. Akce se uskutečnila ve spolupráci
s městem Stod, SOU Domažlice - školou Stod a MAS Aktivios. Veletrh je
zaměřen především na seznámení starších školních dětí a jejich rodičů s pracovními možnostmi, klasickými řemesly a nabídkou studijních a učebních
oborů. Hlavním smyslem této akce je, aby se tradiční řemeslo uchovalo,
rozvíjelo a přežilo pro příští generace. Za ocenitelný výsledek pak budeme
považovat, pokud si žáci odnesou
co nejvíce poznatků v jejich velmi důležitém období rozhodování
o své budoucnosti a vyberou si pro
sebe tu pravou a správnou profesi.
Slavnostní začátek zahájil v 9:00
hod předseda OHK PJ Ing. Miloš
Fürst, Eq.M., Eq.V., společně
s místostarostkou města Stod paní
Ivou Hořanovou, paní ředitelkou SOU Domažlice Mgr. Zdeňkou Buršíkovou a za účasti návštěvy z KÚPK paní JUDr. Jaroslavy Havlíčkové, vedoucí
odboru školství, mládeže a sportu.
V doprovodném programu vystoupili studenti vystavujících škol s tanečním vystoupením, účesovou tvorbou, ukázkou sebeobrany a bojového
umění, školní kapelou apod. Zde patří velké poděkování panu Ing. Martinu
Jurákovi, zástupci ředitele stodské školy SOU Domažlice, který se svými
studenty převážnou část programu nacvičil. Návštěvníci, kterých bylo na
čtyři sta, zhlédli prezentaci členských firem OHK PJ: ILV s.r.o., NOVILA
Production s.r.o., ComWa s.r.o. Dále prezentaci velké řady středních škol
plzeňského regionu a zástupců řemesel. Je třeba zmínit tkalcovský stav, kte-

rý předvedl DOZP Stod, pana řezbáře Jiřího Jedličku z Březnice a paní perníkářku Martinu Karkulínovou, kteří ukázali skutečně nádherné výrobky.
Veletrh si nenechali ujít ani žáci ZŠ Dobřany v doprovodu výchovné
poradkyně paní Mgr. Věry Hříšné.
Všem partnerům, vystavovatelům a účastníkům srdečně děkujeme za
spolupráci a účast. Těšíme se na viděnou v příštím roce.
Čtenářům přeji jménem OHK Plzeň-jih radostné Vánoce, hlavně
hodně zdraví a štěstí v novém roce 2011!
Milena Blažková, OHK Plzeň-jih
www.ohkplzen-jih.cz
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
SLIB VELKÉMU DELFÍNOVI

Dne 28. října a 10. listopadu se na slavnostních schůzkách sešlo přes 25
členů oddílu Delfíni Pionýrské skupiny v Dobřanech.
Přítomní vždy vyslechli znění slibu. (Slíbili, že si budou vzájemně pomáhat, budou poznávat a učit se od starších a poslouchat je a budou chránit
čest a dobré jméno svého pionýrského oddílu „Delfíni“). Pak všichni dostali
oddílové tričko a znak Delfínů v podobě náhrdelníků a podepsali slibovou
listinu, která bude vložena do lahve a slavnostně zakopána v blízkosti klubovny.
První schůzka byla spojena s oslavou Halloweenu ve vyzdobené klubovně při tanci, hrách a soutěžích. Do klubovny vešel také pionýrský maskot
– pes – a pomáhal při „slibování“ a později i při tanci a i s rodiči dětí pak
odešel společně do lampionového průvodu. Druhá schůzka byla také slavnostní, ale bez tance.
Libuše Nejedlá

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

28. října u příležitosti oslav výročí naší republiky se konal lampionový
průvod v Dobřanech, který stejně jako v předcházejících letech připravili
ve spolupráci s MěKS členové Pionýrské skupiny v Dobřanech. Účastníci
průvodu se sešli před vlakovým nádražím a čekali na tmu, která postupně
přicházela, aby bylo vidět svítící lampiony. Průvod, který doprovázel i maskot Pionýra – pes, vyšel s menším zpožděním poté, co se všichni zařadili
za doprovodné vozidlo s hudbou. Než i konec pomalu jdoucího průvodu
městem došel ke starému mostu, byla již tma. Přítomné děti dostaly sladkou
odměnu a pak se začala rozsvěcovat obloha připraveným ohňostrojem. No
a pak šli všichni plni dojmů do tepla svých domovů

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Prosí, prosí prosinec,		
dej mi peněz na věnec,
dej mi peníz na jedličku,
na špic pověsím hvězdičku.

Jako vánoční dárek přinášíme porovnávací tabulku průmyslových hnojiv. Základními prvky pro výživu rostlin jsou: dusík, fosfor, draslík, vápník
a dále stopové prvky - železo, mangan, zinek, měď, hořčík, bór. Je důležité
vědět, zda hnojivo působí kysele nebo zásaditě, neboť různé druhy rostlin
vyžadují různou kyselost či zásaditost půdy.
Základní průmyslová hnojiva
%
název
dusík fosfor draslík vápník působení poznámka
dusík.. vápno
18
39
zásadité fungicid, herb.
ledek amonný
33 - působí rychle		
neutrální
ledek vápenný
15			
21
zásadité
síran amonný
20				
kyselé
superfosfát		
8		
18
kyselé
draselná sůl			
33-50		
kyselé
chlór, sodík!
síran draselný			
40		
kyselé
dolomit. vápenec				
23
zásadité
mletý vápenec				
35
zásadité
pálené vápno				
65
zásadité
…………………………………………………………………………….......…
cererit
11
4
12
9
neutrální + mikroprvky
NPK 1
12
8,4
16
9
neutr.
má chlór
NPK 2
11
4,8
12
11
neutrální
krystalon - modrý 19
6
20
-		
mikroprvky
krystalon - bílý 15
5
30
-		
mikroprvky
……………………………………………………………………….......………
borax					
11,2 B
zelená skalice					
20 Fe
hydrokomplex
12,4
20
17,7
Mg, Fe, Zn, Mn, B
biomin- hnojivo na rododendrony N 10 %, P 4 %, K 7 %, Mg 2%
biomin – hnojivo na borůvky
N 12,3 %, P 6,1%, K 9,2%, Mg 2,6%

V obchodech lze nakoupit mnoho dalších druhů hnojiv v různých formách.
Všechny však mají základ ve výše uvedených hnojivech, liší se jen skladbou.
Jak poznat čím a kolik hnojit
Exaktně – rozborem půdy nebo listů.
Přibližně – dle celkové kondice rostlin, dle vzhledu půdy a částí rostliny.
Veselé Vánoce přeje		

Český zahrádkářský svaz

VYSOKÁ VĚŽ A ZAJÍC NA PRŮSEKU
V DOBŘANECH

V neděli 6. listopadu 2011 SSK DOBŘANY uspořádal brokové střelby
na asfaltové terče v disciplínách vysoká věž 2x20 terčů a 1x10 terčů zajíc
na průseku.
Na soutěž se sjelo 30 střelců z blízkého i vzdáleného okolí a myslím si,
že se všem líbila. Celá akce byla velice dobře připravena a zorganizována. Závěrem je třeba ještě jednou poděkovat pořadatelům za dobře připravené občerstvení pro všechny střelce i přítomné diváky a hlavně za velké
množství velmi pěkných cen a 3 krásné poháry pro první 3 střelce věnované
sponzory. Město Dobřany, Lotrans-David Louda, Káva Alfrédo, Restauraci
na Růžku, firmě Arka Pavel Sus a Ariamed s.r.o.
1. ŠINDELÁŘ Milan 2. ČECHURA Martin 3. RACEK Petr
Martin Čechura
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SPORT
PIVNICE Hájek - Hájková
24. 12. 2011 se uskuteční již 12. ročník v degustaci bramborového salátu. Vzorky přijímáme od 10 do 11.30 hod., pak proběhne jejich degustace a hodnocení. Ve 12.30 hod. bude slavnostní vyhlášení výsledků a
předání cen. Jako vzorek stačí přinést ve stanovený čas 200 g Vašeho
salátu.
Silvestrovská noc se v pivnici Hájek - Hájková koná za slovního
a hudebního doprovodu známého DJ Míry ŠELMY Sikyty. V 0.30 hod.
bude tradiční ohňostroj. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Přejeme všem štamgastům, občanům města a lidem dobré vůle příjemné
prožití vánočních svátků, veselého Silvestra a hodně zdraví, štěstí, lásky
a pohody v roce 2012.
Josef, Václava, Denisa Hájkovi a zaměstnanci pivnice

KRAJSKÉ SOUTĚŽE V BADMINTONU

Po rozboru výsledků dosažených v uplynulé sezoně jsme dosavadní kádry doplnili novým náborem. Po absolvování 2 krajských kvalifikací se nám
ukazuje, že skupina U13 je lepší než U15.
Dílčí výsledky:
A) Skupina U15
chlapci – dvouhra: 1. Pistulka Radek (USK Plzeň)
2. Rašpl Jakub (USK Plzeň)
3. Kural Martin (USK Plzeň)
chlapci – čtyřhra: 1. Kural – Rašpl
2. Linda Martin – Chalupa Petr (TJ Dobřany, BKV Plzeň)
3. – 4. Illek Nikolas – Mařík Vladimír (TJ Dobřany)

DOBŘANSKÁ PIVNICE HÁJEK -HÁJKOVÁ
JE MEZI STOVKOU NEJLEPŠÍCH
V ČESKÉ REPUBLICE

15. 11. 2011 byl slavnostně předán Dobřanské pivnici Hájek - Hájková
certifikát kvality Plzeňského Prazdroje a.s. Toto ocenění získalo doposud
pouze 100 restaurací a pivnic v České republice, a proto si ho velmi vážíme.
Je to taková pochvala za mnohaletou práci a úctu k čepování kvalitního
Plzeňského piva. Dík pochopitelně patří celému kolektivu, který již řadu
let dokazuje svým hostům, že umí pivo správně načepovat. To vždy ocení
pivní znalci a štamgasti, kteří se sem rádi vracejí. Proto se majitel i personál
vždy těší na jejich návštěvu.
S pivním pozdravem „Dej Bůh štěstí“
Josef Hájek

dívky – dvouhry: 1. Vatashchuk Kateryna
2. Panochová Jana
3. Antošová Denisa
dívky – čtyřhra: 1. Vatashchuk Kateryna – Panochová Jana
2. Legatová Anna – Antošová Denisa
3. – 4. Černá Tereza – Kozáková Kateřina
(TJ Dobřany, Jiskra Nejdek)

Foto: Petr Šístek

POZVÁNKA
VÁNOČNÍ TURNAJ V KUŽELKÁCH
pro neregistrované hráče
Koná se 16. prosince 2011 od 16 hodin
a 17. prosince od 9 hodin
na kuželně v Lidovém domě v Dobřanech.
2 x 20 hodů o ceny.

Srdečně zvou pořadatelé!

B) Skupina U13
V této kategorii proběhl kvalifikační turnaj s tímto pořadím našich hráčů:
žáci – dvouhra: 4. Linda Martin
žáci – mix:
2. Linda Martin – Černá Tereza
Tyto výkony jsou dobrou perspektivou pro další soutěže. Přípravu zlepšujeme k dosažení lepších výsledků se zaměřením na náš lednový turnaj
Radbuza Cup, na který zveme všechny rodiče.
indar
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SPORT
STŘÍBRO UNIKLO TECHNICKOU CHYBOU, PŘESTO TÝMY DOBŘAN NEZKLAMALY

Poprvé v novodobé historii oddílu silového trojboje TJ Dobřany se na
ligové soutěži družstev představily dva týmy hájící barvy našeho oddílu.
Tým A aspiroval na medailové umístění, dokonce měl reálnou naději na
stříbrnou medaili. Jen vinou technických nedostatků skončilo A družstvo
nakonec čtvrté. Tým B, složený jak z mladých, začínajících siláků, tak ze
starších a zkušených – ovšem po nemoci či pauze se vracejících – matadorů,
skončil nakonec na osmé pozici.
Ligovou soutěží, o které je tu řeč, byla Národní liga 4-členných družstev, které se 1. října v Sokolově zúčastnilo celkem devět mužstev z celých
Čech (ačkoli v přísném slova smyslu nešlo v jednom případě o mužstvo,
jelikož v něm závodila i jedna žena). Dobřany nastoupily v následujícím
složení: tým A – Antonín Coufal, Jan Vachulka, Tomáš Kaas a Filip Grznár;
tým B – Jan Verbič, Roman Urban, Tomáš Svoboda a Lukáš Petrůj.
Po první disciplíně, dřepu s činkou, se družstvo A usadilo na třetí pozici
s bodovým součtem 565 bodů za vedoucí SK Power Fitness Mladá Boleslav
s 685 b. (ta sice byla loni v podobném složení 4. v Extralize, ale z různých
důvodů letos účast na nejvyšší soutěži odřekla a přijela vyhrát nižší, Národní ligu) a druhým SKST Litvínov (576 b.). Čtvrtý po dřepu byl TJ Sokol
Vršovice s 553 body. Dobřany B získaly 469 bodů a průběžně zaujímaly
7. příčku. Výkony našich ve dřepu: Coufal 285 kg, Vachulka 220 kg, Grznár
225 kg, Kaas 215 kg; Verbič (věkem veterán) 220 kg, Urban 180 kg, Svoboda 195 kg a Petrůj 142,5 kg (poslední dva jmenovaní jsou věkem dorostenci
– 17 let, Lukáš Petrůj navíc startoval na své první trojbojařské soutěži!).
Benčpres, druhá disciplína trojboje, měl papírově hovořit ve prospěch
dobřanských „áčkařů“ a očekával se postup na druhou příčku. Výkony Cou-

fala (237,5 kg – nejvyšší v soutěži!), Kaase (202,5 kg – druhý nejvyšší v soutěži!) a Vachulky (175 kg – 11. nejlepší) tomu odpovídaly. Technicky však
své pokusy nezvládl Filip Grznár, který startoval teprve na své druhé soutěži
v trojboji. Zvedáním hlavy při pokusech přišel o zapsání 140 kg v benči a
tým o dobře rozjetý závod o medailové pozice. Přesto se – i s výpadkem Filipa Grznára –tým A v benčpresu umístil na 5. místě, ale ztrátu téměř 100 bodů
na medailisty už do konce soutěže nesmazal. Předběhl ho jak tým Litvínova,
tak Vršovic. Družstvo B předvedlo kvalitní výkony – Verbič 137,5 kg, Urban
130 kg, Svoboda 135 kg, Petrůj 85 kg – které znamenaly opět 7. příčku.
V závěrečné disciplíně, mrtvém tahu, se oba týmy TJ Dobřany vybičovaly ke skvělým výkonům. Tým A skončil v této disciplíně třetí za 614 bodů
(Coufal pozvedl 262,5 kg, Kaas 262,5 kg, Vachulka 260 kg, Grznár 240 kg),
tým B opět sedmý za 541 bodů (Verbič 240 kg, Urban 205 kg, Svoboda 210
kg, Petrůj 190 kg). Áčku se podařilo výrazně snížit ztrátu z benčpresu na
dvojici před ním, celkově však zůstalo na neoblíbené 4. příčce. Béčko sice
bylo v každé disciplíně sedmé, pokaždé za nimi ale byl jiný tým, v součtu
tedy skončil tým B na osmém místě.
Nicméně všichni naši závodníci do jednoho dřeli a makali, viděli jsme
u nich i těsně neuznané pokusy (za zmínku stojí Coufalův dřep s 297,5 kg
či mrtvý tah Vachulky s 275 kg), všichni si vzájemně fandili a jeden druhému vypomáhali před nástupem na pokusy. Obětavě dopomáhaly přítelkyně
závodníků a také Jarda Louda v roli vazače bandáží a zapisovatele (při dřepech obvazoval kolena 8 lidem, každému na tři pokusy!). V roli fotografa se
uplatnil i Petr Krákora. Všem závodníkům patří poděkování za bojovnost!
(PK)

Osm statečných bojujících za TJ Dobřany.

HOKEJBALOVÝ TÝM MUŽŮ TJ SNACK DOBŘANY ZAKONČIL PODZIMNÍ ČÁST SEZÓNY

Přestože většinu utkání sehráli Šneci na hřištích soupeřů, mají na svém
kontě po podzimu 22 bodů a přezimují na 7. příčce I. národní ligy.
Od zápasu s nejvzdálenějším soupeřem v I. lize, Suchdolem nad Lužnicí, kde vyhráli Dobřanští po bojovném výkonu 2:1, se utkali hokejbalisté
postupně v Praze s týmem Hostivaře, v regionálních derby s týmy Třemošné a Litic a na konec dlouhé série venkovních utkání v Karlových Varech s
týmem CSKA, a přestože se výsledkově nedařilo, zaslouží hráči za výjezdy, které absolvovali, uznání. Tým, který prořídl vinou zranění a nemocí
o několik opor a zbylo z něj pouhé torzo, absolvoval náročný zápasový
program včetně vsunutého zápasu Českého poháru v Třemošné většinou
v počtu kolem 10 hráčů v poli.
V podobně „početné“ sestavě se Šneci představili i v posledním dvojkole
podzimu na domácím hřišti proti týmům z Nového Strašecí a Rakovníku.
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Jak důležité je domácí prostředí, se tak mohli přesvědčit nejen hráči, ale
i dobřanští diváci. Hokejbalisté si totiž po sobotní výhře 3:2 a nedělním
vítězství 2:1 spravili na závěr trochu chuť a náladu ziskem důležitých 6
bodů.
Nyní tedy začíná týmu mužů zimní přestávka, ve které budou hokejbalisté léčit šrámy a zranění. Po Novém roce však začne příprava na jarní kola,
kdy odehrají hokejbalisté většinu zápasů na domácí půdě. Národní liga má
zbytek zápasů základní části v programu od 3. března do 1. dubna a Šneci
se v Dobřanech představí po venkovních utkáních s pražskými týmy Ďáblů
a Kova od 11. 3. až do konce soutěže každý hrací víkend.
Tým TJ Snack Dobřany přeje všem fanouškům klidné prožití vánočních
svátků a veselý a hlavně šťastný nový rok 2012.
Za tým mužů Bc. Lokajíček Vlastimil

TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
10. prosince 2011
PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
Akci pořádá KČT Líně. Sraz turistů u „kulaťáku“
v 9 hod. Půjdeme přes Novou Ves do Líní a Zbuchu, kde je v restauraci Na stadionu cíl. Zde se přihlásíme a přes Vodní Újezd se vrátíme do Dobřan.
Délka vycházky 15 km.
13. prosince 2011
KOLEM TICHOLOVCE
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8,29 hod. do Přeštic a vydáme se do Příchovic, dále ke sv. Vojtěchovi, obejdeme vrchol Ticholovce, vzpomeneme bitvy napoleonských vojsk u kapličky sv. Anny a vrátíme se do
Příchovic zhlédnout betlém. Můžeme navštívit i muzeum v Přešticích.
Délka vycházky 6 km.

VÁNOČNÍ DŮM
Zámeček v Doubí, Karlovy Vary

Vánoční dům v Karlových Varech je prvním a jediným v České republice,
je plný ručně malovaných ozdob, andílků, stromečků, světýlek, svíček, nádherných dekorací... Můžete tu najít inspiraci, odpočinek, klid nebo sem vyrazit na nákupy a odreagovat se při shonu či jen nasát vánoční atmosféru...
Otevírací doba: každý den 10:00 - 20:00 hod., vstupné 50,- / osoba
- v ceně zahrnuto vstupné a malý dáreček, 100,- / osoba - v ceně zahrnuto
vstupné, malý dáreček, nápoj a vánočka v Ledové kavárně. Info na www.
vanocnidum.cz
V Ledové kavárně můžete posedět, dát si výbornou kávu, čaj, svařáček...
a k tomu třeba vánočku, domácí koláče nebo jiné dobrůtky.
V prodeji turistické známky, dřevěné pohledy, turistické vizitky a mnoho
dalších propagačních předmětů s motivem Vánočního domu.

17. prosince 2011
KLATOVSKEM
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8,29 hod. do Klatov. Půjdeme ke kostelu
sv. Anny a dále přes Beňovy, Lomec, Loretu do Týnce, kde se rozhlédneme. Další cesta nás povede přes Horní Lhotu do Neznašov. Vlak nám
odjíždí ve 14,24 a v 16,24 hod. Délka vycházky 14 km.
26. prosince 2011
VÁNOČNÍ VYCHÁZKA
Odjedeme vlakem z Dobřan ve 12,29 do Lužan. Půjdeme do Příchovic
podívat se na betlém. Prohlédneme si vánoční Přeštice a odjedeme vlakem do Dobřan. Délka vycházky 6 km.
29. prosince
OKOLO DOBŘAN
Sejdeme se u „kulaťáku“ ve 13 hod. Půjdeme kolem panelárny na Šlovický vrch, sejdeme k dálnici a přes Měsíční stráň dojdeme do Dobřan.
Délka vycházky 7 km.
1. ledna 2012
VÝSTUP NA ŠLOVICKÝ VRCH
Vážení Dobřaňáci a všichni občané z okolních obcí. Přijďte s námi
oslavit začátek nového roku 2012 na Šlovický vrch, kde od 13 hod. bude
hořet vatra. Nabízíme malé občerstvení. Přístupové cesty budou vyznačeny od panelárny a dálničního odpočivadla. Pohybem ku zdraví. Akce
se koná za každého počasí.
7. ledna 2012
KOLEM RADBUZY
Sejdeme se u „kulaťáku“ v 10 hod. Půjdeme podél řeky do Vstiše
k Vachtlovu mlýnu a Losiné. Po občerstvení se vrátíme přes Propadliny
do Vstiše a Dobřan. Délka vycházky 14 km.
			
Využijte naší nabídky 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.

Zdroj (foto): www.vanocnidum.cz

PROMĚNY VÁNOC VE 20. STOLETÍ
Národopisné muzeum Plzeňska (nám. Republiky 13)

Výstava seznamuje s vánočními dekoracemi a dárky typickými pro různá období 20. století. K vidění jsou zde rovněž fotografie, plakáty, recepty
z dobových časopisů a návody na výrobu vánočních dárků. Nejmladší návštěvníci se tu dozví, že dárky nemusel dříve nosit jen Ježíšek nebo Santa
Klaus, ale také třeba Děda Mráz.
Ve dnech 13. – 16. 12. 2011 budou v prostorách Národopisného muzea
Plzeňska od 9 do 17 hodin probíhat adventní dílny. Předmětem „tvoření“
budou vánoční ozdoby z kukuřičného šustí a ze slámy (více o dílnách na
www. zcm.cz)
Výstava probíhá od 25. 11. 2011 do 8. 1. 2012, úterý – neděle od 10 do 18
hodin, vstupné: základní 40 Kč, zlevněné 20 Kč a rodinné 60 Kč.
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OBČANSKÁ PORADNA
DAROVACÍ SMLOUVA

S přibývajícím věkem lidé častěji přemýšlejí o tom, jak naložit se svým
majetkem, zejména jak svůj majetek spravedlivě rozdělit mezi své děti nebo
vnoučata. Občanská poradna Plzeň, o.s. se při své práci nejčastěji setkává
právě s případy, kdy senioři chtějí darovat nemovitost svým blízkým, a proto dnešní článek bude zaměřen na proces darování nemovitosti.
Aby daná osoba mohla nemovitost darovat, je nutné, aby byla jejím
vlastníkem, popř. spoluvlastníkem. To znamená, aby jako vlastník byla
zapsána v katastru nemovitostí. Pokud je předmět daru ve společném jmění
manželů, je k darování vždy potřeba souhlasu obou manželů. V případě
darování nemovitosti musí mít darovací smlouva vždy písemnou formu.
Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému a obdarovaný dar nebo slib přijímá.
Darovací smlouva musí obsahovat určité náležitosti, kterými jsou:
▪	označení smluvních stran, tzn. dárce/obdarovaný – jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo
▪	označení předmětu darování – číslo popisné, parcelní číslo, list vlastnictví, katastrální území
▪ jaký podíl se daruje, např. celek, ½ atd.
▪	zda-li na předmětu darování neváznou dluhy, zástavní práva, věcná břemena ani jiné právní povinnosti
▪ zda-li byl dárce seznámen se stavem nemovitosti
▪	ujednání o tom, že obdarovaný nabude vlastnictví k darovaným nemovitostem vkladem do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního
úřadu
▪ datum, podpisy

ní úřad si poté 2 smlouvy ponechá a zbytek rozešle mezi účastníky řízení.
O skutečnosti, že vklad proběhl řádně a obdarovaný byl zapsán jako vlastník
nemovitosti, se lze též přesvědčit na portálu http://nahlizenidokn.cuzk.cz/,
který umožňuje online nahlížení do katastru nemovitostí.
Vzor darovací smlouvy a vzor návrhu na vklad do katastru nemovitostí
lze získat v Občanské poradně Plzeň, o.s. buď v hlavním sídle v Plzni na
Koterovské ulici č. 41, nebo na pobočce v Dobřanech na Nám. T.G.M. 5.
pracovnice Občanské poradny

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“

Počet darovacích smluv se vyhotovuje v tolika vyhotoveních, jaký je
počet účastníků + vždy je potřeba přiložit ještě navíc 2 další pro katastr
nemovitostí. Tzn. pokud manželský pár chce darovat nemovitost svému
synovi, pak bude vyhotoveno celkem 5 exemplářů darovací smlouvy (2 za
dárce + 1 za obdarovaného + 2 navíc pro KN).
Na každé z darovacích smluv musí být vlastnoruční podpisy jak dárce,
tak obdarovaného. Na jedné ze smluv je třeba podpisy úředně ověřit. Ověření podpisu je možné na České poště (Czechpoint), u notáře, advokáta nebo
na obecním úřadě. Ověření je zpoplatněno částkou 30Kč/podpis.
Pro účely výpočtu daně jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících
vztah poplatníka k dárci (obdarovanému):
▪	I. skupinu tvoří příbuzní v řadě přímé a manželé
▪	II. skupinu tvoří příbuzní v řadě pobočné = sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče
manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu
pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce
▪ III. skupinu tvoří ostatní fyzické osoby a právnické osoby
Pokud k darování dochází mezi osobami zařazenými do I. a II. skupiny,
pak se neplatí darovací daň a nevzniká ani povinnost podat daňové přiznání, není proto nutné mít znalecký odhad dané nemovitosti. Jestliže by
však darovací smlouva byla uzavřena s osobou spadající do III. skupiny,
hradí se daň darovací (ve výši 7% z odhadní ceny) a vzniká povinnost
podat daňové přiznání. Proto je potřeba nechat vyhotovit znalecký posudek darované nemovitosti. Daň darovací je upravena v zákoně č. 357/1992
Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
Obdarovaný se stane vlastníkem nemovitosti na základě provedení vkladu
do katastru nemovitostí podaného u příslušného katastrálního úřadu. Návrh
na vklad je spojen s poplatkem ve výši 500 Kč (platí do 31.12.2011, od
1.1.2012 bude poplatek navýšen na částku 1.000 Kč). K návrhu na povolení
vkladu je potřeba připojit všechna vyhotovení darovací smlouvy. Katastrál-
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Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Čtvrtek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:45
náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Kontakty:

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

Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na
ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze
ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:






bydlení
rodina a mezilidské vztahy
občanskoprávní vztahy
majetkoprávní vztahy
pracovně-právní vztahy







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

INZERCE
Loma Systems s. r. o.
U Lomy 1069
334 41 Dobřany

Ing. Václav Novák
Tel. +420 377 183 830
Mobil: +724101 384
Fax: +420 377 183 820
vaclav.novak@loma.com

Pro Loma Systems, závod Dobřany hledáme vhodné
uchazeče na následující pozici:

Teamleader - vedoucí týmu na montáži detektorů
Nástup možný ihned.

Zodpovědnosti
1. Každodenní řízení  a správa:
● výrobních teamů
● strojního zařízení a ostatních zařízení závodu
● hospodaření s materiálem, sklady
● dodavatelů materiálu a komponent
● plnění požadavků kvality, ochrany živ. prostředí,


bezpečnosti práce, péče o zaměstnance
● plnění požadovaných parametrů výroby
(výkon, včasnost, skladové zásoby, úspory)
● realizace akčních plánů, projektů

2. Vykonávat jiné úkoly stanovené nadřízeným

Kvalifikace – vzdělání
● VŠ/SŠ (SOU)
● angličtina výhodou

Zkušenosti - praxe
● zkušenost s vedením výrobních týmů v podmínkách
seriové výroby
● zkušenost s metodami průmyslového inženýrství
● používání PC a běžného softwaru MS Office, e-mail
(Lotus Notes)
● proaktivní praktický přístup
● průmyslová elektrotechnika, strojírenství

Nabízíme
● práci v příjemném kolektivu
● prostředí nového závodu
● zázemí stabilní zahraniční společnosti, perspektiva
● závodní stravování, příspěvek na stravování
● 1 směnný provoz
● 1 týden dovolené navíc
● odpovídající platové ohodnocení
● příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění

17

INZERCE

PRODEJ

VÁNOČNÍCH STROMKŮ
na tradičním místě v Dobřanech,
Pobřežní 1027, vedle automyčky
NABÍDKA:
- smrk pichlavý - borovice prostříhávaná
- borovice lesní - jedle normandská
* denně od 8 do 20 hodin, velký výběr, balení zdarma
* průběžně jsou doplňovány čerstvé stromky

Veterinární ordinace Dobřany
– otevíráme v listopadu
MVDr. Tereza Sýkorová

Přeštická 896, Dobřany		
www.veterinadobrany.cz
Tel.: 724 806 606, mail: veterinadobrany@seznam.cz
Otevřeno: Po-Pá: 9-12, 16-18 (po tel.dohodě i mimo ordinační hodiny)

Nabízíme: prevence – vakcinace, antiparazitární programy
interní medicína
chirurgie měkkých tkání
vyšetření sonografické, RTG
vyšetření laboratorní – kůže, moč, stolice
odstranění zubního kamene ultrazvukem
vyšetření krve do 2. dne
prodej krmiv – klinických diet

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

PROSINEC 2011

PO

5. 12.

ČT

8. 12.

14 - 17

PO

12. 12.

14 - 17

ÚT

13. 12.

14 - 17

PÁ

16. 12.

ÚT

20. 12.

9 - 12

14 - 17
9 - 12

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit
na telefonním čísle: 773 478 883.
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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		
Neúřední dny:
úterý, čtvrtek		
pátek		

MUDr. Viola Gottwaldová

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

Sběrný dvůr Dobřany

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

7.15 - 17.00

8.00 - 15.15
8.00 - 14.15

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

Triumfa s.r.o.

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

Gynekologie

12.00 - 15.00
8.00 - 11.00

13.00 - 16.00

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

Cestovní agentura

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany

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

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

13.00 - 18.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

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

13.00 - 16.00
13.00 - 15.00

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

MUDr. Alena Špidlenová

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

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

Městská knihovna

Telefonická domluva možná od pondělí do pátku.

MUDr. Jitka Šebestová

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00

12.00 - 17.00
12.00 - 15.00
12.00 - 18.00

12.00 - 15.00

Diabetologická poradna
MUDr. Jana Prošková

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

náběry
ordinace

MUDr. Jana Formánková

Praktický lékař pro děti a dorost

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

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

Praktický zubní lékař

- prodej zájezdů smluvních CK

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

MUDr. J. Kilian

středa

Česká pošta

Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek
sobota

Kožní ambulance

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

MUDr. Leona Hrbáčková

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

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Ludmila Horová

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

14.00 - 18.00
(pro pracující)

7.00 - 13.00
7.00 - 12.00

Ordinace praktického lékaře, homeopatie
MUDr. Radana Salvétová

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

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

ORL ordinace (zdravotní středisko)

Dobřany
pondělí a středa
úterý
čtvrtek
pátek

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

Veterinární ordinace

Chlumčany
pondělí a středa
pátek

7.30 - 11.00
11.00 - 13.00

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

13.00 - 16.00

kontakt: 774 493 428
pondělí
15.00 - 18.00

MVDr. Drahomíra Jeroušková

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

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

Přeštická 896, Dobřany
kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí - pátek
9.00 - 12.00
16.00 - 18.00
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KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
Milovaní
7. 12. 2011 ve 2000 hodin
(Francie, melodrama, 139 min, do 12 let nevhodné, tit.)

Z Paříže 60. let přes Prahu do současného Londýna.
Madeleine (Catherine Deneuve) se svou dcerou Verou
proplouvají tanečním krokem skrze životy mužů, které milují. Ale láska může povznášet i bolet, umí být
radostná i hořká. Elegie na ženskost a vášeň, elegie,
která tu a tam propuká v hudbu.
Vstupné: 80 Kč

Žraloci na s(o)uši
9. 12. 2011 v 1700 a 18. 12. 2011 v 1500 hodin
(Malajsie, animovaný, 92 min, přístupný, dabing)

Film vypráví o dvou žraločích bratrech – malém Pupovi a velkém Juldovi. Poté, co pytláci ukradnou z jejich
útesu žraločí vajíčka do gurmánských restaurací, rozhodne se malý Pup stůj co stůj zjednat nápravu a pln
odhodlání se vydá na souš, do lidského světa, kam
nikdy předtím žraločí ploutev nevkročila. Julius se
však začne o osud svého malého brášky na pevnině
obávat – a ve speciálním robotickém obleku, který
kdysi společně sestrojili, se vydá na souš zachránit
Pupa. A když už jednou vyleze na břeh, nenechá si rozhodně ujít příležitost zjistit, jak vlastně chutná opravdové suchozemské kuře – divoká žraločí jízda začíná!
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč

Rumový deník
9. a 10. 12. 2011 ve 2000 hodin
(USA, dobrodružný, 110 min, přístupný od 12 let, titulky)

Rok 1960. Paul Kemp (Johnny Depp) je novinář na volné
noze píšící pro krachující plátek kdesi v Karibiku. Chce
si vydobýt své místo na slunci, čím více se ale snaží,
tím menší úspěch má. Ze ztroskotanců, kteří se kolem
něj neustále pohybují, si za nejlepšího přítele zvolí toho
nejspolehlivějšího – láhev rumu. Film byl natočen podle stejnojmenné knihy Huntera S. Thompsona.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Micimutr

v roce. Tradiční rodinné oslavy to zrovna nejsou:
milenka chystá romantickou atmosféru pro svého
ženatého milence; opuštěný manžel se převleče za
Santa Clause, aby mohl strávit chvíli se svými dětmi,
zatímco jiný muž upřednostní práci před společným
Vstupné: 80 Kč
večerem se ženou.

TIP MĚSÍCE

Kocour v botách 3D
A je to tady...po čtyřech úspěšných filmech
o zlobrovi Shrekovi dostal Kocour v botách za
odměnu svůj celovečerní film. Proč? Protože se
od začátku stal miláčkem nejen dětského publika.
Dobřanské kino Káčko Vám chce zpříjemnit
čekání na Ježíška lákavým filmem. V pátek
23. prosince 2011 od 17:00 hodin přijďte do kina
na film „Kocour v botách“. Ve filmu zastihneme
Kocoura v době, která časově předchází setkání
se zeleným zlobrem. Je to psanec a zločinec, na
jehož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak by
ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást?
Všechno určitě musí být úplně jinak, což se taky
vzápětí potvrdí, když se kocour v honbě za třemi
kouzelnými fazolkami ocitne tváří v tvář Valdovi
Cvaldovi, nejlepšímu kamarádovi z dětství, který
ho jednoho nepěkného dne podrazil tak, že se
z kocoura stala štvaná zvěř. A z Valdy Cvaldy
nepřítel. Navzdory intuici se společně s ním
a mazanou kočičí zlodějkou Čiči tlapičkou vydává
vstříc dobrodružství, během něhož se utká s
nebezpečnými zločinci jménem Jack a Jill, navštíví
vzdušné zámky, zachrání rodné město a možná
i očistí své jméno. Pokud ho ovšem Valda Cvalda
znovu nepodrazí... Těšíte se? Tak nezapomeňte
přijít den před Štědrým dnem do Káčka.
Michal Šašek
Vstupné: 130 Kč

Velká vánoční jízda 3D
16. a 17. 12. 2011 v 1700 hodin

10. 12. 2011 v 17 a 11. 12. 2011 v 15 hodin

(USA, animovaný, 98 min, přístupný, dabing)

(ČR, pohádka, 89 min, přístupné)

Pohádka vypráví příběh princezny Karolíny (Marika
Šoposká), která má již brzy posloužit jako svačina
tříhlavému drakovi. Princům, kteří by Karolínu před
smutným osudem měli zachránit, se ale do boje s drakem zrovna nechce. Jediný člověk z celého království
se odváží přijít k dračí sluji, kde čeká připoutaná Karolína, a pustit se do předem ztraceného boje. Je to mladý
loutkář Vítek (Ondřej Novák), který už dlouho, tajně a naprosto beznadějně - princeznu miluje. Když je nejhůř, dostane se mu nečekané pomoci od kouzelnice se
záhadným jménem Micimutr (Libuše Šafránková).
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč

Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci
nadělit všechny dárky? Odpovědí na tuto otázku je
existence Santovy provozní základny ukryté pod
Severním pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky. Jádrem celého filmu je ale příběh, jehož
složky jsou jako vystřižené z klasické vánoční pohádky – úsměvně nefunkční rodina a nečekaný hrdina:
Santův nejmladší syn Arthur. Když Santův fascinující
podnik omylem vynechá jedno dítě ze stovek milionů,
o které se stará, vydává se nejméně schopný člen rodiny Clausů na bizarní a vzrušující závod s časem, během
kterého má za úkol doručit poslední vánoční dárek na
světě dřív, než se rozední.		
160 Kč

Domů na Vánoce

Mission: Impossible - Ghost Protocol

14. 12. 2011 ve 2000 hodin

16. a 17. 12. 2011 ve 2000 hodin

(Norsko, tragikomedie, 85 min, do 12 let nevhodné, tit.)

(USA, akční, 132 min, přístupný od 15 let, titulky)

Je Štědrý večer a několik obyvatel zasněženého norského městečka se připravuje na důležitý okamžik

Špionážní agentura IMF má obrovský problém. Právě
když její eso, Ethan Hunt (Tom Cruise), provádělo taj-
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Dobřanské listy odeslány do tisku 2. 12. 2011

nou operaci v Moskvě, spáchal kdosi úspěšný bombový
útok na Kreml. Ruští představitelé jsou rozezlení a mluví dokonce o válečném aktu. A protože se všechny nitky
sbíhají právě u IMF, americký prezident dá pro jistotu
od agentury oficiálně ruce pryč vyhlášením „Ghost Protocolu“. Ethan Hunt se proto pokusí o nemožné. Společně s trojicí věrných a odhodlaných kolegů (Simon Pegg,
Paula Patton a Jeremy Renner) se pokusí najít pachatele útoku a smýt tak ze sebe veškerou vinu.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Půlnoc v Paříži
21. 12. 2011 ve 2000 hodin
(USA, romantický/komedie, 94 min, přístup. od 15 let, tit.)

Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams),
který se má na podzim brát, přijíždí s jejími rodiči do
Paříže. Gil je nevýznamným spisovatelem, který miluje
Paříž a chtěl by se sem po svatbě přestěhovat. Ovšem
Inez jeho romantickou představu nesdílí a nemyslí si,
že toto město bylo ve 20. letech minulého století zlatým věkem.
         Vstupné: 80 Kč

Submarino
28. 12. 2011 ve 2000 hodin
(Dánsko, drama, 110 min, do 12 let nevhodné, titulky)

Nick a jeho mladší bratr se protloukají životem poznamenaní nešťastnou událostí v dětství. Nick se právě
vrátil z vězení a zdá se, že kromě pití piva a občasné
návštěvy posilovny není nic, co by ho zvlášť zajímalo.
Jeho mladší bratr pečuje po smrti své ženy o malého syna, před nímž však skrývá tajemství, které dítě
odhalí až smutně snadno. Oba bratři se sejdou na matčině pohřbu, kde se životy všech zúčastněných náhle
propojí...			
Vstupné: 80 Kč

Alvin a Chipmunkové 3
30. 12. 2011 v 1700 hodin
(USA, komedie, 87 min, přístupný, dabing)

Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním
během chvíle obrátí naruby. Veškerá legrace ale končí
ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Šťastný Nový rok
30. 12. 2011 ve 2000 hodin
(USA, romantická komedie, ?? min, přístup. od 12 let, tit.)

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí - pátek
9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu
před začátkem promítání.
Rezervace:
>	online rezervační systém na www.kacko.cz
>	telefonicky: 739 643 219 (po-pá 9:00 - 16:00) nebo
377 972 725 (po-pá 9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00)
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději
15 minut před začátkem představení.
Cena obsahuje příplatek 1,- Kč dle zákona ČNR č. 241 ze
dne 14. 4. 1992 o státním fondu ČR pro podporu a rozvoj
české kinematografie.

