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LEDNOVÉ POVODNĚ V DOBŘANECH

PODČÁRNÍK
Zajímavým přátelským sporem bublajícím v Dobřanech je pře optimistů a škarohlídů o to, jaký je Dobřaňák vlastně divák.
Chceme-li svět vidět raději jasně až růžově, tvrdíme, že jsme spíše výběroví, že
docela hojně chodíme na kvalitnější hudbu a další akce, že často oslyšíme lákání
povrchních trháků.
Příznivci záporných vysvětlení s posměškem utrousí, že je to tím, že na kvalitní
koncerty se nevybírá vstupné, kdežto lehčí žánry jsou nákladnější.
Pravda je bezesporu uprostřed, ale ve své paličatosti hodlám i nadále nadržovat
prvnímu obrazu našeho občanstva. Lidem se má fandit a ne je stále srážet.
Zajímá-li vás toto téma, pak vězte, že tento měsíc přinese velmi zajímavé měření
obliby kvalitní kultury a špičkové moderní zábavy. Koná se totiž další ročník
Projektu 100, přehlídky filmů, která nabízí možnost mnohé se dozvědět o tomto
druhu umění a rozšířit si obzory. Vedle toho se koná velkolepá přehlídka mistrů v

převlékání pohlaví. Obojí si určitě najde nějaké publikum, uvidíme jak veliké.
Oběma akcím bych přál zaslouženou pozornost, která by mohla osvěžit návštěvnost našeho Káčka. Vzpomínám na telefonický názorový průzkum.
Chcete, aby se obnovilo kino? 90% Ano.
Proč? 90% Aby tu byla nějaká ta kultura.
A budete do něj chodit? 70% Spíš ne…
Zatím to tak skutečně vypadá, ačkoliv celkově Češi utrácejí v kinech rekordní
sumy. Ke zlepšení stavu se snažíme přispět i my jako redakce. Natrvalo najdete
program kina na zadní stránce doplněný o tip filmového fandy.
Vašim prvním krokem může být to, že si alespoň jeden film každý měsíc nastavíte
jako připomínku do diáře, a až se vám ozve, uvidíte, jestli se vám bude chtít.
Mám to vyzkoušené a docela to funguje.
Martin Sobotka

Redakce, inzerce: Městské kulturní středisko, náměstí T.G.M. 5, 334 41 Dobřany, e-mail: listy@dobrany.cz

ZPRÁVY Z RADNICE
INFORMACE PRO OBČANY:
Od 1. ledna 2011 nebudou rozesílány složenky k platbě místního poplatku za komunální dopady a místního poplatku ze psa.
Poplatek bude možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo
bezhotovostní platbou převodem na účty města Dobřany, a to:

účet u KB číslo
účet u ČS číslo

19-1223361/0100
19-725295379/0800

Sazba poplatku za komunální odpad pro poplatníka činí 400,- Kč pro
rok 2011 (OZV 7/2010).
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2011.

že by na starém kamenném mostě přes řeku Radbuzu byla někdy těžká technika. Most přesto bez jakékoli újmy vydržel.
Rozlití řeky díky postupnému tání v Dobřanech pokračovalo i v následujících dnech, nicméně kromě některých dílčích škod na vodohospodářské
infrastruktuře města, které jsou v rámci každoročních povodní způsobených
táním očekávány, nebyly zaznamenány rozsáhlejší škody na majetku města.
Za pomoc při výše uvedených mimořádných situacích patří poděkování
jednotce Sboru dobrovolných hasičů Dobřany, povodňové komisi města,
šikovné obsluze bagru odstraňujícího ledové bariéry a zástupcům povodí
Vltavy, závodu Berounka, v čele s ředitelem panem Ing. Kučerou, který se
celé akce zúčastnil a spolu s vedením města Dobřany a povodňové komise
akci koordinoval. 					
Marek Sýkora, starosta města

Sazba poplatku ze psa chovaného v rodinném domě činí 200,- Kč,
ze psa chovaného v ostatních obytných domech 800,- Kč.
U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek:
- ze psa chovaného v rodinném domě 100,- Kč,
- ze psa chovaného v ostatních obytných domech 200,- Kč.
Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50% (OZV č. 6/2010).
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. 2011.
Pro identifikaci platby je vždy nutné uvést:
1) pro občany při platbě za komunální odpad:
variabilní symbol - 13371, specifický symbol - rodné číslo poplatníka
2) pro rekreační objekt při platbě za komunální odpad:
variabilní symbol - 13372, specifický symbol - rodné číslo poplatníka
3) pro platbu místního poplatku ze psa:
variabilní symbol - 1341, specifický symbol - rodné číslo poplatníka
(držitele psa)

LEDNOVÉ POVODNĚ V DOBŘANECH

Z mrazu, sněhu a ledu se přeneslo město Dobřany rovnou do povodní, a to
především od pátku 7. ledna 2011. Díky sníženým teplotám začal v povodí
řeky Radbuzy masivně tát sníh i led a přímo před očima se začala zvedat
hladina řeky Radbuzy. Tání však nebylo tak velké, aby mohly úplně roztát
ledy, které se vytvořily na řece. Obrovské ledové kry mezi novým a starým
kamenným mostem u nás v Dobřanech způsobily malý odtok vody především
kamennými pilíři starého mostu přes řeku Radbuzu (pouze z jedné třetiny),
stoupající voda způsobila intenzivní a rychlé vylévání vody mimo koryto.
V sobotu 8. ledna 2011 na základě porady povodňové komise města
Dobřany a konzultace s vedením státního podniku Povodí Vltavy, závod
Berounka bylo s ohledem na další očekávané zvýšení hladiny vody v řece
Radbuze rozhodnuto, že na starý kamenný most bude povolán speciální
bagr s dlouhým ramenem, který odstraní uvízlé a k mostu přimrzlé ledové
kry bránící průtoku vody pilíři mostu.
Tato netradiční a do jisté míry riziková akce se povedla. Díky velmi dobré práci obsluhy bagru za asistence jednotky Sboru dobrovolných hasičů
města Dobřany a zástupců Povodí Vltavy byly z velké části ledové kry
a bariéry uvolněny a koryto řeky zprůchodněno. Po tomto zákroku mohla
voda pohodlně protékat celým korytem a všemi pilíři obou velkých mostů,
a tím se zabránilo potenciálním škodám na majetku a dalšímu rozlití řeky.
Starý kamenný most neutrpěl působením techniky žádnou škodu, dokonce
nemuselo dojít díky šikovnosti obsluhy bagru ani k vytržení kamenného
sloupku, který brání vjezdu na starý most. Pamětníci nepamatují skutečnost,
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VČASNÁ REGISTRACE V NOVÉM SYSTÉMU
ŽÁDOSTÍ O BYT PŘINÁŠÍ VÝHODY

(sob) Systém přidělování bytů doznal zásadních změn. Nejvýznamnější
z nich je pročištění seznamu od mrtvých duší, což přinese větší průhlednost
a pružnost systému oproti původní databázi. Upřednostnění elektronické
komunikace se žadateli je také úspornější časově i finančně.
Na přeregistrování je čas do 30. 4. Kdo tak učinil včas, na tom neprodělal. Příkladem je přidělení bytu číslo 14 v Pobřežní ulici 474, ve druhém
patře. Má velikost 1+ 1 a získá ho žadatel, který byt zrekonstruuje na vlastní
náklady. Město pouze obnoví základní instalace, zbytek bude na žadateli.
Ti z nového seznamu o tom byli zpraveni e-mailem, ostatní mají možnost
reagovat na tento článek.

O tom, kam vede úpadek životního stylu a náchylnost k omamným látkám,
svědčí i fotografie nabízeného bytu.

OPOZIČNÍ STRÁNKA
Význam a role opozice

Dovolte mi pár slov o významu a roli opozice v komunální politice.
Komunální volby 2010 posadily naše občanské sdružení OTEVŘENÉ
MĚSTO DOBŘANY do opoziční lavice. Není lehké zhostit se opoziční
role na dlouhá čtyři léta. Neneseme sice přímou odpovědnost za to, co
a jak se ve městě udělá či postaví, ale neseme odpovědnost za to, aby
se vše dělo v souladu se zákonem. Nemáme sílu hlasů v zastupitelstvu
a nezbývá nám než věřit v sílu dobře promyšlených a přednesených argumentů. Máme a budeme mít na některé věci jiný názor než koalice. Ukázalo se to již ve volebních programech i při schvalování rozpočtu města
na rok 2011. Máme obavu o udržitelnost rozpočtu v delším časovém horizontu. Myslíme si, že se například nenaplní příjmy z prodeje nemovitostí
a pozemků v roce 2011 plánované ve výši 32,5 mil. Kč. V loňském roce
byly plánovány tyto příjmy ve výši 38,5 mil. Kč a prodalo se pouze cca
za 9 mil. Kč.
Významným nástrojem opozice je Kontrolní výbor zastupitelstva. Patří
k demokratickým zásadám vládnutí, že předsedou kontrolního výboru je
člen opozice a je tomu tak i v našem městě. Na zastupitelstvu před Vánoci
se nám již podařilo částečně upravit jednací řád kontrolního výboru tak,
aby tento výbor mohl mít, samozřejmě v souladu se zákonem, více vlastní
iniciativy.
Je nám jasné, že opozice každé jednání prodlužuje a věci z pohledu koalice
zbytečně komplikuje. Chtěli bychom například na zastupitelstvu tlumočit
požadavky i stížnosti občanů, které považujeme za oprávněné. Jsme také
přesvědčeni o tom, že veškerá aktivita města, včetně smluv a výběrových
řízení by měla být veřejná, pokud to není v rozporu se zákonem.
Prostě máme velké opoziční plány a budeme vás o tom, co plánujeme a co
se nám podařilo či nepodařilo prosadit, pravidelně na této straně informovat. A na závěr snad již jen to, že hlavním smyslem opozice je vyhrát příští
volby a jako vládnoucí koalice na vlastní kůži okusit ostří opozice.
Ing. Josef Weinreb
předseda občanského sdružení Otevřené město Dobřany
a Kontrolního výboru Zastupitelstva

Průhledná výběrová řízení

„Proběhlo výběrové řízení na realizaci záměru číslo A36 v němž zvítězila
firma Dobrota a syn.“
Při přečtení takového řádku mně proběhne hlavou spousta otázek. Přemýšlím, o jaké výběrové řízení se vlastně jedná, k čemu slouží a proč jsem se
o něm z tisku dozvěděl až v této fázi. Kdo skutečně firmu vybral a proč? Jak
vypadá realizace a v jakém stavu jsou ostatní výběrová řízení?
Denně jsme zaplaveni informacemi ohledně témat průhlednosti a otevřenosti výběrových řízení v rámci veřejných rozpočtů měst, obcí a státních
institucí. Naše sdružení si dalo jako jeden z hlavních cílů oblast výběrových
řízení nadále zkulturňovat a zlepšovat. Proto považujeme za zásadní otevřenost při informování o zakázkách města tak, aby byla podána srozumitelná
zpráva občanům a dále možnost dohledání podrobných informací v této
oblasti. Napříště by taková zpráva mohla vypadat například takto:
„Proběhlo výběrové řízení na realizaci záměru rekonstrukce budovy
č.p. 2206 v němž zvítězila firma Dobrota a syn. Více o tomto řízení na
www.dobrany.cz/rizeni/2011-007/“
Na stránkách DL není třeba otisknout detailní informace o každé zakázce,
ale publikovat odkaz na web MÚ je velmi snadné a jasné. Pro každé výběrové řízení bude pak na webu možno dohledat:

1.	Zadání výběrového řízení, a to včetně hodnotících kritérií.
2. 	Složení výběrové komise.
3. 	Uveřejnění administrátora (případně odkaz na výběrové řízení,
ve kterém byl administrátor výběrového řízení vybrán) a kolik tato
administrace stojí.
4. Seznam přihlášených uchazečů.
5. 	Po otevření obálek pak souhrn z nabídek uchazečů, včetně hodnotících kritérií nabízejících.
6. 	Návrh smlouvy s dodavatelem, případně vlastní podepsanou smlouvu o dílo.
7. Důvodová zpráva rozhodnutí komise o výběru.
U takto vedeného výběrového řízení je pravděpodobnost jeho manipulace
významně menší – a o to nám doufám všem jde. Dnešní stav informovanosti veřejnosti považujeme za nedostatečný a je potřeba jej změnit. Není to
jednoduché (krom technického řešení je potřeba probrat legislativní a procesní záležitosti), ale možné to je – některá města již takto postupují. Naše
sdružení Otevřené město Dobřany má zavedení transparentních výběrových
řízení ve svém programu a bude se o to snažit i Ing. Josef Weinreb jako
předseda kontrolního výboru. Jako první může být například výběrové
řízení pro stavbu nového sběrného dvora. Uvítáme podporu všech občanů
města, kteří se o tuto problematiku zajímají a budeme rádi za vaše další
náměty k tomuto tématu.
Jakub Urbanec a Jan Košťál

Dotace města na kulturní, sportovní
a spolkové programy

Dne 12. 1. 2011 se sešla komise pro spolky a Grantový dotační titul v novém
složení. Členy komise jsou: Bláha Radek, Duban Zdeněk, Štengl Josef, Úbl
Petr, Vyletová Romana, Zlocha Viktor. Tajemnicí komise je paní Bc. Kučerková Lucie.
Smysl naši činnosti spatřujeme ve službě občanům a spolkům, proto vás
žádáme o spolupráci. Na úvod našeho čtyřletého snažení bychom rádi
doporučili radě města úpravu pravidel Grantového dotačního titulu tak, aby
bylo možné podávat žádost o grant již od ledna aktuálního roku. Mnoho
zajímavých kulturních a sportovních akcí probíhá právě v lednu a v únoru.
Organizátoři těchto akcí nemají šanci využít Grantový dotační titul města,
a to se nám v komisi nezdá fér. Přivítáme proto vaše konkrétní návrhy na
napravení uvedeného stavu. S tím souvisí i naše druhá výzva. Pokud připravujete kulturní nebo sportovní akci (spolky i jednotlivci), neváhejte požádat
o dotaci město. Na letošní rok je vyčleněno dle aktuálního finančniho plánu
250 tisíc Kč v rámci Grantového dotačního titulu. Na závěr této stručné
informace uvádím kontakty na jednotlivé členy komise (s jejich souhlasem). Vaše podněty nám pomohou zjednodušit dostupnost dotací pro vás
a vaše kulturní, nebo sportovní akce.
Kontakty na členy komise:
Bláha Radek - blaha.radek@volny.cz
Duban Zdeněk - dubanzdenek@seznam.cz
Štengl Josef - stengl@chvak.cz
Úbl Petr - petrubl@centrum.cz
Zlocha Viktor - zlocha@fnplzen.cz
Viktor Zlocha, předseda komise pro spolky a GDT

Obsah a jazykovou korekturu opoziční stránky zajišťují:
Otevřené město Dobřany, o.s. www.otevrene.dobrany.eu
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CO SE DĚJE
VÝZKUMNÍCI Z DOBŘANSKÉ FIRMY ZÍSKALI
STOVKY MILIONŮ KORUN

kace. V rámci každého budou řešeny 3 dílčí výzkumné projekty. Programy
bude řešit 35členný výzkumný tým složený z 23 výzkumníků a 12 podpůrných pracovníků ve VaV. Uživateli výsledků bude několik desítek průmyslových firem z ČR i zahraničí i organizace veřejného sektoru (VŠ, VÚ,
subjekty veř. služeb).

Finanční prostředky z OP VaVpI určené na vybudování infrastruktury světových parametrů a využívání nejnovějších technologií pro rozvoj špičkových center VaV získalo několik vysokoškolských a výzkumných institucí.
„Pokud chceme mít Českou republiku konkurenceschopnou v rámci Evropy
nebo ještě lépe v rámci globální světové ekonomiky, je podpora špičkových
center aplikovaného výzkumu a vývoje neoddiskutovatelná. Spolupráce
s podnikovou sférou a VaV podpora významných národních průmyslových
odvětví je pak jednou z nejefektivnějších cest jak toho dosáhnout. Navíc
musíme mít neustále na paměti, že věda a výzkum jsou zde podpořeny
ruku v ruce s tvorbou nových pracovních míst pro mladé odborníky, které si výzkumná centra vychovají, dají jim příležitost profesně a kariérně
vyrůst a zároveň je udrží ve svých týmech. To je přece rozumná investice do
budoucnosti, z jejíchž benefitů můžeme těžit všichni. My usilovně pracujeme
na tom, aby se přidělené evropské peníze smysluplně vyčerpaly. Pro všechny dnes podpořené projekty je to navíc jistě krásný dárek pod stromeček,“
řekl při podpisu ministr školství Josef Dobeš.

Projekt je rozvržený od 1.1.2011 do 31.12.2014. Po výstavbě a vybavení přístroji budou od 1.7.2012 probíhat výzkumné aktivity. Centrum bude
v roce 2014 zaměstnávat min. 60 osob, z toho 40 výzkumníků a 20 podpůrného personálu ve VaV.

(sob) Společnost Comtes FHT sídlící nedaleko dobřanského nádraží je
v úzkém klubu osmi společností, které se podělily o 3,5 miliardy Kč
z EU v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Zubní implantáty nebo kloubní náhrady z nanostrukturního titanu
V Dobřanech vznikne díky podpoře z EU nové regionální výzkumné centrum, které se bude specializovat na vývoj moderních kovových materiálů, technologiemi jejich výroby a zpracování. Západočeské materiálově
metalurgické centrum (ZMMC) vybuduje výzkumná organizace COMTES
FHT a.s., která je specialistou na VaV materiálů z kovů a v oblasti materiálových analýz a numerického modelování technologických procesů patří
mezi evropskou špičku, jak sděluje Libor Kraus, výkonný ředitel ZMMC:
„Hlavními oblastmi, na které se zaměříme, budou materiálový výzkum
a konkurenceschopné strojírenství. Centrum bude vyvíjet například profily
z nanostrukturního titanu využitelné ve stomatologii nebo chirurgii, dále
pak například vysokopevné plechy a profily z hliníkových slitin pro automobilový průmysl, leteckou techniku a kolejová vozidla nebo speciální slitiny
a superslitiny pro jaderné strojírenství. Zájem již projevují české i zahraniční firmy z nejrůznějších průmyslových oborů a my jsme přesvědčeni,
že moderní výzkumná infrastruktura umožní rovněž prohloubit spolupráci
s dalšími výzkumnými subjekty z ČR i zahraničí a především reagovat na
náročné požadavky průmyslu.“
V rámci projektu se areál firmy rozroste o objekt metalurgické haly a o přístavbu kancelářské budovy o celkové ploše 3 268,43 m2 a dvoupatrové
budovy laboratoří o půdorysné ploše 600 m2 a jejich vybavení moderními
přístroji vhodně doplňujícími stávající vybavení laboratoří COMTES FHT.
Výstavba se uskuteční na vlastním pozemku žadatele.
Z 8 pořizovaných klíčových investičních modulů bude investičně nejnáročnější multifunkční válcovací trať s možností válcování za tepla i za
studena a s možností výměny válců a válcováním profilů. Bude vybavená
regulací rychlostí, automatickým stavěním válců a snímáním procesu. Další klíčovou přístrojovou investicí bude na zakázku postavený hydraulický
lis k ověřování navrhovaných technologií zpracování výkovků. Tento stroj
bude umožňovat řízení procesu tváření a simulovat jak hydraulické lisy, tak
i lisy klikové a vřetenové. Předpokládá se též mj. pořízení vakuové tavicí
pece na výrobu experimentálního materiálu, elektromechanického trhacího
stroje a softwarů pro numerickou simulaci technologií.
Součástí projektu je realizace 2 programů aplikovaného VaV: VaV nových
termomechanických procesů a VaV kovových materiálů pro speciální apli-
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Investice a rozšíření výzkumného týmu se projeví ve změnách vnitřní organizační struktury žadatele. Zvýší se počet výzkumných oddělení o oddělení
Fyzikálních vlastností materiálů a rozdělení oddělení Technologie na samostatné oddělení Metalurgie a oddělení Tepelného zpracování.
Celkové způsobilé výdaje projektu: 350 mil. Kč, z toho nákup pozemku
a stavba 94,5 mil. a ostatní investice (stroje, zařízení, vybavení) 198 mil..
Projekt má synergické efekty se 3 dalšími projekty. Centrum bude po skončení projektu ekonomicky životaschopným subjektem, který vložené investice zhodnotí.
„Vzpomínám na dobu, když jsme firmě pomáhali se u nás usadit, již tehdy
se mi zdálo, že jde o zajímavou možnost, jak do Dobřan získat špičkové
vědecké pracoviště, zajímavý průmysl s minimálními vlivy na okolí a velkou přidanou hodnotou. Představovali jsme si, že půjde přece jen o něco
menšího, ale i tak to bylo skvělé. To, že tým COMTESU zvládl získat dotace
vysoce převyšující rozpočet města, je prostě úžasné. Firma, kterou by všemi
deseti vzala a chlubila se jí i Plzeň (lákala ji na Borská pole), představuje
opravdu velkou prestiž pro Dobřany,“ uvedl starosta Marek Sýkora, který
se dlouhodobě zabývá získáváním hi-tech investorů.

DOBŘANSKÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011

V režii města Dobřany, dobřanské Římskokatolické farnosti a Základní
školy byla v sobotu 8.1.2011 odstartována již desátá Tříkrálová sbírka na
území našeho města. Co do úspěšnosti – výše vybraných finančních prostředků – byla třetí nejlepší v desetileté historii pořádání Tříkrálových sbírek v Dobřanech! O celkový výtěžek ve výši 47.489 Kč se postaralo devět
skupinek koledníků s doprovody. Vybrané finanční prostředky půjdou jako
každý rok na pomoc postiženým dětem v merklínské Diakonii, tentokrát
jako příspěvek na koupi mikrobusu ke svozu dětí z okolí.
I přes nepřízeň počasí – letos poprvé se chodilo v dešti – byly děti v mnoha domácnostech již očekávány, a někteří lidé si s nimi tříkrálovou koledu
i zazpívali. Dle vyjádření samotných dětí většina veřejnosti v domácnostech
ochotně přispěla a těch, kteří záměrně odmítli dát finanční prostředky na
dobrou věc, bylo opravdu jen minimum.
A komu konkrétně patří poděkování? Jsou to:
Martin Adamec, 5.A, Bára Adamcová, 1.A, paní Pavla Adamcová, Erik
Bašťúr, 7.A, Karolína Bešková, 4.C, Tereza Bílková, 1.A, Milena Blažková, 5.A, pan Pavel Brejcha, Natálie Brejchová, 3.B, Karolína Eichlerová,
4.C, paní Veronika Hesová, Veronika Hesová ml., 5.A, Luboš Hess, 4.A,
Linda Houšková, 1.A, Michal Hrubý, 4.B, Miroslav Jankech, 7.A, Andrea
Kadlecová, 5.A, pan Vladislav Khás, Viktorie Khásová, 1.B, Vojtěch Kordík,
4.B, paní Simona Kordíková, Martin Linda, 4.B, Adéla Němečková, 4.C,
Lenka Oravcová, 6.B, Kristina Otýsová, 4.C, Monika Plocková, 7.A, Karolína Rosecká, 7.B, Pavel Sloup, 7.A, Lukáš Strejc, 7.A, pan Jaroslav Šedivý,
Nicole Vítová, 5.A, pan Miloslav Zezula, Iveta Živná, 4.B a jedna obětavá
paní, která nechce být jmenována.
Výsledky Tříkrálové sbírky včetně poděkování byly všem jejím účastpokračování na straně 5

CO SE DĚJE
pokračování ze strany 4
níkům, především dětem, sděleny ve středu 12. ledna na faře. Zde byly
vyhodnoceni a odměněni nejlepší koledníci a poděkovat jim přišel kromě
zástupců města a základní školy rovněž osobně plzeňský biskup pan František Radkovský, který si s dětmi zazpíval písničky ze známých filmových
pohádek. Poděkování patří rovněž majiteli Dobřanského pekařství panu
Fonhauserovi za občerstvení pro děti.
Největší poděkování ale patří Vám všem, vážení spoluobčané, kteří jste
štědře přispěli na dobrý účel. Děkujeme.
Za organizátory sbírky: Marek Sýkora, Jan Bahník a Jaroslav Šedivý

STATISTIKA DOPRAVNÍCH NEHOD NA ÚZEMÍ
PLZEŇ - JIH ZA ROK 2010

Statistika, kterou vám předkládáme, se týká Plzně – jihu a je do ní počítán
i několikakilometrový dálniční úsek, který okres protíná. Poskytovaná data
jsou za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
V okrese Plzeň – jih policisté během roku 2010 zaevidovali celkem
352 dopravních nehod, díky kterým našlo smrt 12 lidí. Celkem bylo zraněno 200 účastníků silničního provozu, z toho 2 byli zraněni těžce. Celková hmotná škoda přesáhla částku 23 miliónů korun. V obci se havarovalo
celkem 178krát, mimo obec 174krát. Na železničních přejezdech došlo
k celkem 8 dopravním nehodám, při kterých zahynuli 4 lidé. Alkohol byl
prokázán u 35 viníků dopravních nehod.
Nejčastější příčinou dopravní nehody byl v 162 případech (46% ze všech
nehod) NESPRÁVNÝ ZPŮSOB JÍZDY. Do tohoto pojmu se řadí: nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda v protisměru, couvání, nevěnování se
řízení atd. Silnice I. třídy mají na svědomí celkem 115 nehodových událostí
(32,67% ze všech nehod), 2 mrtvé a 92 zraněných.
Podle statistiky byly nejhorší měsíce srpen a září. Během tohoto období
šetřili policisté celkem 85 dopravních nehod, při kterých zemřely 3 osoby
a dalších 46 jich bylo zraněno. Nejbezpečnějšími měsíci na jihoplzeňských
silnicích byly únor a duben, kdy se bouralo v součtu 38krát.
Pokud se na nehodovost podíváme z hlediska jednotlivých dnů, pak
zjišťujeme, že nejvíce řidiči havarovali v pondělí. Oproti tomu nejmenší
nehodovost zaznamenali policisté v úterý. V noční době nejčastěji postihly
dopravní nehody řidiče, kteří vyjeli se svým vozidlem z pátku na sobotu.
Pro porovnání, v roce 2009 se na území Plzně - jihu stalo celkem
370 dopravních nehod. Na silnicích zahynulo v důsledku dopravních nehod
12 lidí a dalších 227 jich bylo zraněno, z toho 3 těžce. Celková hmotná škoda přesáhla částku 25 miliónů korun. V obci se havarovalo celkem 148krát,
mimo obec 222krát. Alkohol byl prokázán u 46 viníků dopravních nehod.
Ve 3 případech se řidiči střetli se zvěří.
por. Bc. Libor Pilař
Porovnání roku 2010 a 2009

KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
ÚNOR 2011

8. února 2011 (úterý) - 17:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

11. února 2011 (pátek) - 15:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
ŠKOLNÍ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ
VE HŘE NA KLAVÍR, KYTARU, AKORDEON A HOUSLE
24. února 2011 (čtvrtek) - 17:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
1. března 2011 (úterý) - 9:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
OKRESNÍ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA KLAVÍR

Obecné informace

2010

2009

Rozdíl

Celkem DN

352

370

-18

Úmrtí v souvislosti s DN

12

13

-1

Těžké zranění

4

3

+1

Lehké zranění

198

224

-26

Alkohol u viníka DN

35

46

-11

DN v obci

178

148

+30

DN mimo obec

174

222

-48

Na železničním přejezdu

8

0

+8

Střet se zvěří

1

3

-2

Dle místa DN

2010

2009

Rozdíl s 2009

Silnice 1. třídy

115

126

-11

Silnice 2. třídy

78

82

-4

Silnice 3. třídy

75

91

-16

Příčina DN

2010

2009

Rozdíl s 2009

Vysoká rychlost

120

135

-15

Nesprávné předjíždění

10

12

-2

Nedání přednosti

37

32

+5

Nesprávný způsob jízdy

162

165

-3
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ROZHOVOR JARKY UMNEROVÉ S KARLEM FOUDEM
Nejde si nevšimnout změn města v posledních 20ti letech. Po rozsáhlé rekonstrukci tř. 1. máje, starého mostu, Tyršovy ulice, kostela sv. Víta i sv. Mikuláše došlo také na náměstí TGM...
O současném, ale i minulém stavu jsem si povídala s památkářem pro Stodsko a Horšovskotýnsko, Mgr. Karlem Foudem.
Na základě čeho se vytýčila hranice městské památkové zóny (MPZ)?
Návrh na prohlášení historického jádra města Dobřany pochází z roku 1990
a vycházelo se z historických katastrálních map. Zóna měla kopírovat území, které známe z dávné historie – půdorys středověkého města. Pod tím si
představte prostor náměstí TGM a přilehlé ulice, které náměstí vymezují,
část třídy 1. máje, Tyršovy ul. a kraj luk při řece Radbuze. Podle historie
byly Dobřany opevněné a v Lidické ulici stávala brána. Také jsme chtěli
ochránit prostor v okolí starého kina, ulice Zahradní a Širokou.
Jaké jsou vidět změny při dnešním pohledu a před r. 1992, kdy bylo centrum města prohlášeno za MZP, může asi vidět každý. Jaké jsou pro Vás
ta nej…?
Rozdíly jsou propastné. Udělalo se opravdu mnoho práce. Došlo k obnově
celé řady domů v centru a většina těchto staveb je v majetku města Dobřany.
Zároveň je třeba říct, že město osvíceně získává a opravuje i majetek, který
nebyl původně jeho, např. kostel sv. Víta, který byl následně opraven. Velikou změnu doznalo v posledních dvou letech náměstí. Nikdy nemělo tak
noblesní úpravu jako teď. Pochopitelně je zde vidět i celá řada oprav, které
dělají soukromníci, což je dobře. I když z našeho pohledu to někdy není úplně v pořádku, ale je vidět snaha a zájem vlastníků o historické nemovitosti.
A to dělá dobré jméno jim samotným i městu.
Když byste měl vybrat jedno místo v Dobřanech, které Vám nejvíce přirostlo k srdci, co by to bylo a proč?
Já osobně považuji za velice půvabný právě kostel sv. Víta a jeho okolí.
V poslední době mě velice okouzlil prostor u kapličky na Kamínku - už jen
tím neopakovatelným výhledem na město. Každý si může všimnout, že je
odtamtud nádherný výhled třeba na kapli v Chlumčanech.
Měl jste někdy štěstí a spatřil vrcholy Šumavy, které by měly být viditelné
při pěkném počasí?
Přiznám se, že nevím. Všiml jsem si té chlumčanské kaple a krásného
pohledu na město s rámováním lesů na Vysoké, které považuji za neuvěřitelný fenomén. Je to obrovská možnost pro rekreaci…
Asi každému Dobřaňákovi se při slově památka vybaví starý most, kostel sv. Víta, radnice... Ve výčtu bych mohla jistě pokračovat. Jak je tomu
u Vás jako u „Nedobřaňáka“?
U mě dominuje v první řadě ta neopakovatelná silueta města z Kamínku,
jen si musím odmyslet nějaký ten komín. Já osobně je považuji, i díky všem
památkám, za město s obrovským potenciálem pro bydlení klidného typu
s tím, že leží co by kamenem dohodil od západočeské metropole – druhého největšího města Čech. Takže lidé bydlící zde žijí v krásném prostředí,
jehož morální hodnota je duši ladící.
O kašně se hodně diskutovalo nejen na radnici, ale i mezi Dobřaňáky....
Co na ni říkáte? Jak jste spokojený s rekonstrukcí a celým náměstím?
Přiznám se, a nevím, zda mě za to budou mít Dobřaňáci rádi. Byl jsem nadšený, když jsem viděl kamennou obrubu tohoto díla, a měl jsem pocit, že by
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to tak mohlo zůstat. Potom se město přihlásilo k tomu, že by tam chtělo mít
nějaké soudobé dílo, které jasně bude hovořit o tom, že je dílem 21. století.
Viděl jsem oba návrhy. Líbilo se to kamenosochařské, jemuž bych dal zelenou, ale v žádném případě jsem nechtěl stát v cestě nějakému obrazně řečeno pokroku sídla a pokud město preferovalo tohle, tak dobře. Všichni máme
možnost srovnání s kašnami na náměstí v Plzni a já osobně si myslím, že
místní kašna je pro tento prostor daleko citlivější a méně dominantní pro
prostředí. Rozhodně na sebe strhává méně pozornosti, chtěné i nechtěné. Je
to věc, která sem nějakým způsobem patří. I v minulosti zde stál pomník
mistra Jana Husa, který byl odstraněn během 2. světové války, kdy byly
Dobřany součástí Velkoněmecké říše. Celkově je to příjemné, voda sem
patří a samozřejmě si myslím, že ani památková péče by neměla stát v cestě
pokroku, který nějakým způsobem charakterizuje toto období. Můžeme si
jen přát, aby v této podobě byla co nejdéle zachována.
Jaké změny čekají Dobřany (MZP) v blízké době?
To se samozřejmě odvíjí od investic města Dobřany, které v posledních
letech systematicky dbá o své objekty. U staveb po obvodu náměstí se snaží
obnovovat fasády, výplně okenních a dveřních otvorů. V současné době
víme, že jeden dům v Lidické ulici se dočká nových oken. Řešili jsme, jak
budou vypadat, a je to potěšující. Přál bych si, aby obnova ulic, tak jak byla
nastartována rekonstrukcí náměstí, pokračovala.
Památkáře spousta lidí bere jako nevítanou obtíž… Jak těžké je vysvětlit
stavebníkům důležitost Vaší práce?
Někdy je to velmi těžko vysvětlitelné. Dokonce jsou případy, kdy to nejsme
schopni vysvětlit. Kdy prostě stavebník nechce naslouchat a respektovat. Na
druhou stranu jsou klienti, kteří nás překvapí tím, že sami přijdou s nápadem,
který bychom si ani netroufli vyslovit, např. obnovit fasádu podle dochované dobové dokumentace nebo vyměnit nová okna za historicky vypadající,
což je skvělé, a když máme možnost, tak se snažíme tyto klienty podpořit
finančně z dotačních titulů ministerstva kultury nebo z dotací Plzeňského
kraje. Celá řada lidí zde v Dobřanech na území MPZ dostala v uplynulých
letech finanční prostředky, které by po sečtení dosáhly statisíců.
Vaším rajónem jsou města a obce spadající pod Stod. Jak si stojí Dobřany
se srovnání s nimi?
Dobřany jsou na území pověřené obce Stod dominující, protože jsou v podstatě jediná MPZ. Na druhou stranu zde máme obrovský areál národní kulturní památky v Chotěšově, což je fenomén kraje. Obec Chotěšov a Sdružení
pro záchranu chotěšovského kláštera udělaly obrovský kus práce, před
kterým je třeba smeknout. Právě toto je dotováno ministerstvem kultury.
Neříkám štědře, ale je. Nyní je zde opraveno množství krovů a střech. To
je to, co klášter potřebuje, a je potěšitelné, že trend obnovy objektů se rozšiřuje i na další stavby areálu. Také by bylo správné připomenout někdejší
hospodářský dvůr patřící k premonstrátskému klášteru Chotěšov v Záluží,
zvaný GIGANT. Jeho majitelé by zasloužili být zapsáni v nějaké „zlaté knize záchrany památek“, protože udělali neuvěřitelné dílo, které představuje
nesmírnou dřinu, množství finančních prostředků, píle a snahy. Toto jsou
takové ty nosné památky, ale je zde i celá řada staveb, o které se jejich
vlastníci starají, např. krásně opravený kostel v Dnešicích. Je také potěšitelné, že kupříkladu hodně zpustlý kostel v Přestavlkách získala obec a už
investovala nemalé finanční prostředky do jeho záchrany. I proto je důležité
připomenout, že nejen Dobřany a Chotěšov, ale i ostatní místa na území
pověřené obce pracují a snaží se. Je dobře, že existuje celá řada dotačních
titulů, kde je možnost získat finanční podporu.
Děkuji za rozhovor. Jaroslava Umnerová

KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK
DĚTSKÁ LITERATURA
SYPAL Jaromír:
Pohádky ze Špásova
Špásov není ani malý, ani velký, vévodí mu rybník Špásovák a žertování se zde říká špásování. Čas od času
sem zavítá tajemný dědeček s plným pytlem pohádek.
Vytáhněte si také jednu. Nudit se určitě nebudete a smutnit už vůbec ne!
DEARY Terry:
Zlodějina pro začátečníky
Malý Smiff Smith žije se svou matkou v jednom z nejzločinnějších měst Anglie, Wildpoolu. Protože jsou chudí,
musí Smiff krást. Ty můžeš sledovat jeho osudy od roku
1837, kdy dostal nabídku od pana Mortimera Morrowse.
Tato nabídka mu změní život k nepoznání.
FULLMAN, Joe:
Kouzla a magie
Abrakadabra! Staňte se obávanými kouzelníky s naší knihou plnou magie a čar! Tento průvodce vás naučí mnoho
pozoruhodných triků. Ohromíte svoje kamarády tím, jak
budete číst jejich myšlenky. Svoje publikum zaručeně
pobavíte a překvapíte!

ZAPEKLITÉ HODINY

Rozděl ciferník hodin jednou čarou na dva stejné díly tak,
aby součet čísel v obou dílech byl stejný.

Podaří se ti najít správné řešení?

KULTURNÍ, SPOLKOVÉ A SPORTOVNÍ AKCE
únor - březen 2011
10. 2. Vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců, sportovních
kolektivů, trenérů a rozhodčích okresu Plzeň-jih za rok 2010
11. 2. Společenský ples (Sdružení nezávislých Dobřany)
12. 2. Turnaj žáků v minikopané (TJ Dobřany)
19. 2. Valentýnský turnaj (TJ Dobřany - pétanque club)
- více informací na str. 15
19. 2. Memoriál Ády Krause v minikopané
19. 2. Babský bál (Klub důchodců)

LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
LETTE Kathy:
Manželství na dobu určitou
Když Lucy opustí po osmnácti letech manžel, zcela ji
to ochromí. Co si teď počne? Patnáctiletá, věčně rebelující dcera obviňuje z rozpadu rodiny právě ji. Lucy se
smiřuje nejen se ztrátou životního partnera, ale také s
vědomím, že potomstvo získáváme na celý život a ne
pouze na Vánoce. Je to boží trest za to, že jsme si kdysi
dopřáli trochu sexu.

25. 2. Sportovní ples (TJ Dobřany) - více informací na str. 15
26. 2.	Zimní soutěž mladých hasičů (SDH Dobřany)
26. 2. O pohár starosty (TJ Dobřany - oddíl nohejbalu)
9. 3. MDŽ (Vodní Újezd)
11. 3. Řez ovocných stromů (Český svaz zahrádkářů)
12. 3. Turnaj dětí (TJ Dobřany - tenisový oddíl)
17. 3. 	Zdravotní stav včelstev na Plzeňsku - varroáza a mor plodu
(ZO Českého svazu včelařů - OS Dobřany)

CARUSO Gaicinta:
Magický čtverec Albrechta Dürera
Klient známé londýnské advokátky Celie zdědí obraz.
Potřebují pomoc renomovaného znalce umění. Profesor Duncan Beck je nejlepší z nejlepších. Za dosud
neznámým dílem malíře Albrechta Dürera jsou nuceni
cestovat až na ostrov Man. Ani jeden však netuší, že je
ve zděděné usedlosti čeká krvavé překvapení. Zdá se,
že kromě obrazu jde také o jakýsi záhadný předmět a
ještě záhadnější spolek, jehož kořeny sahají až do Dürerových časů...
FOŘT Jaroslav:
Bio a dítě
Nejcennějším pro člověka je jeho potomek. Jak
pro něj zajistit to nejlepší? Tato kniha vám pomůže
odhalit některá nebezpečí, hlavně z oblasti potravin.
Poradí, jak jim čelit. Nevyzývá k návratu na stromy,
ale snaží se být průvodcem na cestě, jak dát vašemu
potomkovi to nejlepší z oblasti výživy a životního
prostředí domova.

Slavnostní vernisáží v Dobřanské galerii byla zahájena velmi zajímavá
výstava obrazů a plastik Barbary Šindelářové s názvem „Ucelení“.
Výstava potrvá do 4. března 2011. Přijďte se určitě podívat!
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KULTURA / ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
20. MEZINÁRODNÍ VELETRH
TURISTICKÝCH MOŽNOSTÍ V REGIONECH
REGIONTOUR 2011 V BRNĚ

Především svoji dlouhou a bohatou pivovarnickou tradici představil
Plzeňský kraj již na dvacátém ročníku mezinárodního veletrhu turistických
možností Regiontour 2011. Akce se konala od 13. do 16. ledna na brněnském výstavišti. Své místo zde měly kromě Plzeňského kraje i mikroregiony, města či informační centra. Město Dobřany se již tradičně prezentovalo
po boku Plzeňského kraje.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

17. ROČNÍK PUTOVNÍ FILMOVÉ PŘEHLÍDKY

PROJEKT 100 - 2011
DALŠÍ ROK
2. 3. 2011 / 20:00 / 70 Kč
(Velká Británie / 2010 / komedie, drama / 129 min. / režie: Mike Leigh)

Kolem šťastného postaršího manželského páru Gerri a Toma obíhají
nešťastné a osamělé životy jejich přátel a příbuzných. Jako jejich důvěrníci a otevřené duše vidí Gerri a Tom do jádra zamotaných životů, přátelství a osamělosti, nadějí a zoufalství, přání a promarněných snů. To vše
by bylo celkem v pořádku, pokud by se bláznivá a neprovdaná kamarádka Mary nešťastně nezamilovala do jejich syna.

DRUHÁ STRANA MINCE
9. 3. 2011 / 20:00 / 70 Kč
(Polsko / 2009 / komedie, drama, romantický / 99 min. / režie: Borys Lankosz)

Mladá a plachá Sabinka žije se svou matkou a babičkou, které se jí snaží
najít vhodného nápadníka. Po několika nezdařených a zoufalých pokusech se objeví zdánlivě ideální Bronislaw, charismatický a galantní mladý
muž. Jeho temná minulost a záhadné povolání se však brzy ukážou být
hrozbou pro „disidentsky“ založenou rodinu. Černohumorný příběh se
vrací do padesátých let, doby tuhého budovatelského socialismu.

DOBRÉ SRDCE
16. 3. 2011 / 20:00 / 70 Kč
(Dánsko, Island, USA,... / 2009 / drama / 99 min. / režie: Dagur Kári)

TRAVESTI SHOW
Z pohádky do pohádky
Vůbec poprvé přijíždí do DOBŘAN nejlepší česká travesti skupina
HANKY PANKY s pořadem „Z pohádky do pohádky“. Další zcela
nová zábavná show, plná nápaditých převleků, humoru, choreografií a známých hudebních melodií spolu se slečnami Dolores,
Stefany, Sofií a Alexem. Jak napovídá už samotný název pořadu, tento večer se bude odehrávat v duchu pohádkových melodií
a nejen těch. Pořad je koncipován opět tak, že si na své přijdou
zaručeně všechny věkové generace. Kromě ráčkující princezny
přivítame na jevišti například Leonu Machálkovou, Hanku Zagorovou s Petrem Rezkem, Lucii Bílou, Pink, Dádu Patrasovou,
legendární duo Petra Kotvalda a Standu Hložka, současnou
královnu hitparád Lady Gagu nebo zavzpomínáme na muzikál
Pomáda. Nenechte si ujít pořad nejlepší české travesti skupiny,
který se těší oblibě v řadě měst po celé České i Slovenské republice. Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.
hankypankyshow.eu.

18. 2. 2011 v 1930 hodin
Vstupné:
210 Kč / předprodej, 230 Kč / na místě
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Nostalgická tragikomedie nás zavádí do jednoho newyorského baru, jehož
neurvalý majitel a morous Jacques už chce pověsit své řemeslo na hřebík. Najde si proto na ulici svého následovníka, mladého a ostýchavého
pobudu a snílka Lucase, který ale nemá na barmanskou profesi správnou
náturu. Poté, co se v baru objeví tajemná a tichá April, Lucas se jí ve své
dobrotě ujme a Jacques, který má bytostnou averzi vůči ženám, začíná
běsnit. Lucase tím postaví před nejtěžší životní rozhodnutí...

VELKÁ LÁSKA
23. 3. 2011 / 20:00 / 70 Kč
(Francie / 1969 / komedie, romantický / 87 min. / režie: Pierre Étaix)

Pierre se ožení s Florence, perspektivní dcerou zámožného průmyslníka.
Po patnácti letech se Pierre stává novým ředitelem podniku, do šťastného svazku však přichází krize a po příchodu nové sekretářky začíná
Pierre snít...
Snímek doplňuje krátký film Všechno nejlepší, půvabná anekdota, za kterou Étaix získal v roce 1963 Oscara za nejlepší krátký film.

EROTIKON
30. 3. 2011 / 20:00 / 70 Kč
ČSR / 1929 / drama / 85 min. / režie: Gustav Machatý)

Erotikon je příběh důvěřivé venkovské dívky, která jedné deštivé noci
podléhá svodům projíždějícího cizince. Tímto osudným setkáním přichází Andrea o čest, posléze prochází hlubokou krizí a nachází štěstí v útěku
do města a v novém vztahu, který opět naruší záletník George.
Klasický němý film o spalující touze a vášni připomene v rekonstruované
verzi 110. výročí narození českého režiséra světového formátu Gustava
Machatého.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DOBŘANŠTÍ HASIČI V ROCE 2010

V sobotu 8. ledna jsme se opět po roce sešli na výroční schůzi, která měla za
cíl zmapovat naši činnost v právě uplynulém roce 2010. Stejně jako v posledních několika letech zahájili naše sezení mladí hasiči se svým pásmem plným
hasičských básniček a také s několika písničkami. Za své vystoupení sklidili
potlesk od našich hostů ze Šlovic, Chotěšova a Hradčan a také od nás, a to
i přesto, že si troufli strefovat se vtipnými verši do našich řad.
Poté jsme se pustili do bilancování, se kterým začal starosta sboru Ing.
Martin Toman. Prohlásil, že náš sbor má momentálně 71 členů, z čehož je
23 malých hasičů. Společnými silami se většina členů pustila do první akce
roku 2010, kterou byla tradiční dětská zimní soutěž pro tříčlenná družstva
konaná 13. února na hasičské zbrojnici. Bližší informace o činnosti dětí
nám poskytla vedoucí mládeže pí Helena Dvořáková. Oznámila nám, že
do tohoto ročníku se přihlásilo celkem 22 týmů a vítězem bylo po delší
době jedno z domácích mužstev. Týden poté se členové zásahové jednotky
úspěšně podrobili zkouškám odborností Vzorný hasič II a III a Strojník.
Jarní měsíce byly opět vyhrazeny mladým hasičům, kteří postupně změřili
své síly na soutěžích v Oplotě, v Nýrsku (zde se nám opět podařilo vyhrát
a dokonce obsadit navíc i 2. místo) a Sedlci. Počátkem června naše hasičské naděje čekalo vyvrcholení jejich celoroční činnosti na Okresním kole
hry Plamen, které probíhalo v Lužanech. I přes nevydařený první soutěžní
den děti zabojovaly a nakonec získaly krásné 3. místo. V červnu jsme také
absolvovali soutěž v požárních útocích ve Štěnovickém Borku, na které se
projevilo zejména to, že jsme kvůli nezájmu některých dětí museli změnit
soutěžní sestavu. Přesto nás zde čekalo jedno milé překvapení v podobě
3. místa v celoroční mezitýmové soutěži. Na závěr tohoto ročníku hry Plamen jsme uspořádali pro děti táborák s předáním odměny za jejich odvedenou práci, kterého se zúčastnila i místostarostka Dobřan pí Terelmešová.
I ona odměnila naše děti sladkým překvapením.
Už v červenci začala dětem příprava na další ročník hry Plamen. Jednalo se o týdenní letní pobyt na naší oblíbené základně ve Zruči u Plzně, kde jsme se opět vyřádili a pěkně si to užili včetně počasí, které nám
tentokrát přálo. V tomto případě děkujeme za finanční podporu Krajskému
úřadu Plzeňského kraje. V srpnu nás čekalo to pravé letní soustředění, na
které s námi do Zeleného háje u Merklína vyrazila i naše hasičská mrňata.
Na tento přípravný týden jsme získali finanční prostředky z Grantového
dotačního titulu města Dobřany. Koncem srpna (konkrétně 28.) předváděli
naši dospělí členové pro občany Dobřan i zájemce z okolí ukázku z naší
záchranné činnosti při dni Integrovaného záchranného systému v objektu
bývalých kasáren.
Zatímco říjen byl pro mladé hasiče opět plný soutěží, počínaje zahájením
nového ročníku hry Plamen závodem požární všestrannosti v Žákavě a konče úspěšnou soutěží v Blovicích (tentokrát jsme opravdu zvítězili a přivezli
si domů pohár), pro dospělé členy se tento měsíc nesl ve znamení příprav
na 29. ročník soutěže O štít města Dobřan. Náš nápad s používáním stříkaček PS 8 začíná nést ovoce, neboť tohoto ročníku soutěže se zúčastnilo
neuvěřitelných 22 družstev mužů a 6 družstev žen. Po určitých technických
problémech se nakonec podařilo odstartovat všem přihlášeným družstvům,
včetně našich tří. Možná k tomu dopomohli i úžasní fanoušci, kteří tentokrát nelenili a vyrobili si dokonce i transparent. Za ohlušujícího jekotu se
vydávala na start všechna naše družstva. U ostatních jsme zase tlačili časomíru vším, čím jsme mohli. Nakonec se jednomu z našich týmů podařilo
získat 3. místo. Spokojení se svým výkonem byli i naši kamarádi z přátelského Obertraublingu.
Poslední akcí roku 2010 bylo vánoční posezení s našimi mladými hasiči,
kdy jsme si společně ozdobili stromeček, popili čaj, pojedli vánoční cukroví
od maminek a zahráli si s novými dárky v podobě společenských her.
S celoročním bilancováním přišel i velitel dobřanských hasičů pan Milan
Dvořák, DiS. Zkonstatoval, že naše jednotka zasahovala v roce 2010 celkem u 72 událostí, z nichž bylo např. 14 požárů (trávy, křoví, slámy, komínových těles, kuchyní a kotelen rodinných domů, odpadních nádob – v 10

případech šlo o úmyslně založené požáry), 13 dopravních nehod (větší akcí
byl střet nákladního automobilu s autobusem v prostoru Vysoká dne 12. 7.,
či v jednom případě střet osoby s vlakem a v jednom střet dodávky s vlakem), 30 technických zásahů (sněhová kalamita, odstranění překážek na
vozovce, čerpání vody, likvidace obtížného hmyzu, dovoz vody, spolupráce
se složkami Integrovaného záchranného systému – 2x snesení nadměrného pacienta do vozidla záchranné služby, 1x nasvětlení místa rekonstrukce
činu; záchrana osob, zvířat a majetku, otevření bytu), 7 asistenčních služeb,
2 úniky nebezpečných látek (uniklá provozní kapalina vozidla), 5 planých
poplachů, 1 prověřovací cvičení (simulovaný požár cisterny s leteckým
palivem v prostoru letiště Líně – naše jednotka byla hodnocena velmi dobře
po stránce výstroje, výzbroje i odbornosti).
Na závěr valné hromady vystoupili se svými příspěvky i naši hosté včetně starosty města pana Bc. Marka Sýkory, který poděkoval přítomným členům za jejich práci pro město včetně práce s mládeží a slíbil nám další
spolupráci.
Mně rovněž nezbývá než poděkovat. Děkujeme všem sponzorům, kteří
nám dlouhodobě pomáhají v naší činnosti, děkujeme městu za jeho podporu, děkujeme našim mladým hasičům za jejich malá i velká vítězství a přejeme jim mnoho dalších úspěchů. Děkujeme rovněž všem našim rodinným
příslušníkům i přátelům, kteří nás v naší mnohdy nelehké roli věrně podporují. Máme před sebou rok 2011, kdy slavíme 75. výročí založení českého
dobrovolného hasičského sboru v Dobřanech. Tak nám držte palce, ať se
nám vydaří!
Mgr. Markéta Kaslová
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
LETNÍ PŘÍPRAVA MLADÝCH HASIČŮ

I v roce 2010 jsme se díky příspěvku z Grantového dotačního titulu města
mohli horlivě věnovat naší tradiční letní přípravě mládeže. Tentokrát jsme
zavítali do nám dosud neznámého prostředí v areálu penzionu Zelený háj
u Merklína, kde jsme vyzkoušeli spaní ve dvoulůžkových chatkách. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo sestavit dva věkově různé týmy, mohli jsme
si opět po delší době vyzkoušet mnoho činností v párovém souboji, kdy dvojici tvořil vždy jeden starší a jeden mladší člen mladých hasičů. Další zajímavou zkušeností pro nás bylo i to, že jsme s sebou měli poměrně značný počet
mladých hasiček, takže se nám dařilo vytvářet i smíšené dvojice, ve kterých
se kluci chovali vždy jako správní gentlemani a svou partnerku při všech
činnostech správně podporovali i úspěšně utěšovali při případném nezdaru.

py. Na děvčata čekala ještě jedna vyloženě dámská záležitost – v průběhu
jednoho odpoledne pro ně byl otevřen módní salón, kde se mohly holky
nechat nalíčit dle svého výběru. Některé se dokonce odmítly večer i umýt,
aby byly „krásné“ i druhý den, ale jak samy ráno zjistily, bylo lepší tento náhradní obličej odstranit. Vše si vynahradily poslední večer, kdy jsme
uspořádali netrpělivě očekávaný maškarní rej. To se nechali nalíčit i kluci
a někteří měli docela ránu! Večery jsme věnovali různým zábavným hrám,
jako bylo Riskuj! nebo Bingo!. A pokud nám přálo počasí, mohli jsme též
sledovat různé zábavné scénky při posezení u táborového ohně. A konečně
... proběhl i bobřík odvahy, který byl tentokrát trochu lehčí než obvykle, ale
přesto jsme se při něm pobavili. Poslední den nás čekaly na závěrečné táborové pouti sranda disciplíny, při kterých jsme mohli dobíjet naše kreditky
a utržené peníze utrácet v dobře zásobeném pouťovém obchůdku.
Kromě vynikajícího jídla od naší výborné kuchařky jsme každý den absolvovali i povinné ranní nástupy, kde vždy došlo k seznámení s denní činností
a zároveň k vyhodnocení soutěží z předchozího dne, takže jsme se rozcházeli s odměnami, s úžasnými diplomy a někdy dokonce i s medailemi.
Domů jsme opět odjížděli plni nových dojmů a zážitků, které budeme
s radostí sdělovat svým blízkým, kterým se jistě pochlubíme i se svými
úspěchy. Už teď se těšíme na příští rok!
Nezbývá než doufat, že letní příprava byla tak kvalitní, že budeme medaile získávat i nadále v hasičských soutěžích, které máme před sebou. Děkujeme všem, kteří nás v naší úspěšné činnosti s mládeží podporují.
Mgr. Markéta Kaslová, vedoucí mládeže

RYBÁŘI

A co že jsme tedy vlastně při naší letní přípravě podnikali? Kromě nácviku klasických hasičských disciplin, jako jsou motání a spojování hadic,
uzlová štafeta, základy první pomoci, technické prostředky, správné použití
hasících prostředků apod., jejichž zvládnutí jsme si následně ověřili v branném závodu jednotlivců, jsme se věnovali třeba nácviku střelby ze vzduchovky i vzduchové pistole, různým sportovním hrám, uspořádali jsme turnaj v pétangue nebo také v pexesu. Nemohli jsme celkem logicky vynechat
ani průzkum terénu v podobě zajímavých šipkovaček nebo sběru lesních

plodů. Své síly jsme poměřili i v tradiční olympiádě. Aby vše nebylo jen
čistě pánskou záležitostí, pro dívky jsme nachystali obzvlášť příjemnou
návštěvu Horšovského Týna, kde jsme navštívili výstavu kostýmů ze seriálu Arabela, přičemž největší úspěch měly šperky a kouzelné předměty. Na
závěr tohoto výletu jsme samozřejmě nezapomněli ani na oblíbené náku-
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Konec roku se pro rybáře nevydařil. Kdo ještě využil pěkného počasí
v první polovině listopadu, mohl se dočkat pěkných úlovků. Konec listopadu a celý prosinec již rybářům nepřály. Napadl sníh a vydržel až do ledna.
Hladiny rybníků, přehrad a tišiny řek se pokryly ledem a zhatily se tak naděje na ulovení vánočního kapra nebo štiky.
Ale ani v době, kdy nelze rybařit, neztrácí řeka svůj půvab a kouzlo. Stačí
vyjít si na starý most a pozorovat hejna divokých kachen, které k velké
radosti dětí vylezou pro kousek rohlíku až na břeh. Na proudnějších nezamrzlých úsecích řeky můžeme při troše štěstí zahlédnout modrozelený drahokam - ledňáčka. Vloni jsem pod betonovou lávkou viděl sedět na suchém
pahýlu hned tři. Podél břehu při hladině se občas mihne černý lupič norek.
V zimním období se na našem revíru objevují i nezvaní hosté - kormoráni.
Od jara do zimy a zejména v době hnízdění se zdržují v místech s výskytem
většího množství potravy, jako jsou velké rybníky a přehrady. Když tyto
plochy v zimě zamrznou, podnikají nálety na nezamrzlé úseky řek a potoků.
Na rozdíl od volavky, která stojí ve vodě a čeká, až k ní ryba připlave, se
kormorán potápí za rybami až na dno, kde v zimním období ryby přezimují
v houfech, jsou malátné a téměř se nepohybují. Hejno hladových kormoránů dokáže při své návštěvě „odrybnit“ navštívenou lokalitu zejména u menších toků, jako je naše řeka. Ryby, které neuloví a nesežerou, vyruší z klidu
a rozeženou. Hodně jich také poraní a ty potom následkem stresu a vysílení
časem uhynou.
Koncem listopadu jsem viděl přilétat hejno 60 - 80 ks, viděni byli údajně
pod jezy pod školou, pod fotbalovým hřištěm a u Podhory. Letos při povodních jsem 8. ledna osobně pozoroval na zatopené louce pod dobřanskou
vodárnou hejno 100 - 150 ks kormoránů. Jeden kormorán údajně sežere
0,5 kg ryb denně, to znamená při 100 kusech 50 kg ryb za den. Díky petici
organizované ČRS, kterou většina z Vás podepsala, je od letošního roku
odstřel kormorána povolen. Pro evidenci rybožravých predátorů přivítáme
informace o výskytu kormorána, vydry, volavky a norka.
Od začátku roku probíhá výdej povolenek, poslední termíny budou
v sobotu 12. a 26. 2. od 9:00 do 11:00 hodin. Dne 18. 2. se koná v KD PL
Dobřany rybářský bál.
Vladislav Šefl

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Únor bílý, pole sílí,
zahrádkář již s prací pílí,
v korýtko semena seje,
u kamen si ruce hřeje.

V loňském zahrádkářském sloupku jsme se již naučili celý roční časový
postup prací na zahrádce. Proto letos některé práce jen letmo připomeneme
a budeme se více věnovat jednotlivým tématům.
Z důležitých prací v únoru připomínáme včasný postřik broskvoní proti
kadeřavosti, postřik angreštů proti padlí a prořezávku vinné révy a drobného ovoce. Nezapomeňte zakrýt kmeny stromů proti slunečnímu záření.
Tématem dnešního článku jsou brambory. Především rané brambory
jako důležitá část naší stravy jsou zahrádkáři pěstovány s velkým nadšením
a s dobrým ekonomickým výsledkem. Jsou bohatým zdrojem vitamínů C
a B, obohacují naše tělo draslíkem, hořčíkem, fosforem a železem. Z nejčastěji pěstovaných odrůd můžeme doporučit velmi rané - Astoria, Andora,
Colette, Impala, Leoni, Magda, Rosára, Vera. Rané - Annabelle, Bacara,
Dali, Karin, Kobra, Kordoba, Marabel, Princess, Secura. Polorané - Andante, Ditta, Laura, Lolita, Milva, Red Anna, Victoria a další.
Koncem ledna a počátkem února přichází doba, kdy dáváme rané
brambory naklíčit na lísky při teplotě 14 až 16 °C. K výsadbě jsou
připraveny za 6 až 7 týdnů. Brambory nemají zvláštní nároky na půdní podmínky. Na podzim je potřeba
půdu hloubkově zrýt, zjara řádně
nakypřit. Naklíčené je sázíme až
do teplé půdy v řádcích, které jsou
vzdáleny alespoň 60 cm, a jednotlivé hlízy jsou od sebe vzdáleny 30 cm.
Řádky mají být vyhnojeny chlévským hnojem nebo alespoň humózní zeminou s přidáním minerálního hnojiva. Důležité je přidat dostatek draslíku.
Dbáme, aby sadba nebyla příliš hluboko. Půda má být drobivá a na počátku
růstu ji přihrnujeme na záhony a odplevelujeme. K ochraně proti plísním
používáme především Kuprikol nebo Ridomil. První postřik provádíme
časně po vzejití. Před jarními mrazíky rostliny chráníme netkanou textilií
nebo pěstováním ve foliových krytech. Přihnojovat lze postřikem na list za
použití Wuxalu. Sklizeň provádíme buď „podškrabáváním“, jsme-li příliš
nedočkaví, nebo vykopáváním při zasychání natě. Po sklizni je třeba nechat
brambory volně uložené pod přístřeškem a chránit je pytlovinou proti slunečnímu záření. Hlízy se „vydýchají“ a teprve pak je vytřídíme a uložíme
do chladna. Brambory z vlastní zahrádky chutnají nejlépe.

SEGEDÍNSKÉ MISTROVSTVÍ 2011

Druhé dobřanské mistrovství v segedínském guláši proběhlo v sobotu
22. ledna 2011 v restauraci West klub. Soutěže se může zúčastnit každý muž,
který sám vlastnoručně uvaří tento porkm. Hodnocení pak probíhá samotnými kuchaři, tzn. že každý musí ohodnotit výtvor jednoho každého z nás. Laskavý čtenář si snadno spočítá, že od hodnotitelů to vyžaduje velké fyzické
vypětí, spojené s konzumací tak velkého množství zelného pokrmu. Přílohou
pak byly jednotné kynuté knedlíky, které skvěle fungovaly jako piják.
Vítězem mistrovství se stal Riky, následován skokanem roku Klausem, jež
se posunul z loňského posledního místa až na letošní stříbrnou pozici. Třetí
skončil Přeceda. Pěkným zpestřením byla účast krátkého přítele z Mýta, který sice neuspěl, ale soutěž okořenil skutečným maďarským receptem.
Vítězi byl loňským mistrem předán putovní korbel, který bude nejméně
rok zdobit šampionovu domácnost. My ostatní jsme si odnesli plná bříška,
hezké vzpomínky a inspiraci do budoucích ročníků.
Zpracováno dle poznámek Karla Potaše, kulturního atašé

Proč být organizovaným zahrádkářem
Zahrádkaření, to je životní styl, kterému se zahrádkářská rodina věnuje
s nadšením a celým srdcem. Pravda, někdo se rád a více věnuje květinám, někdo spíše tomu, co se dá vložit do úst, jiný hledá to, co vyniká mimořádností. Ale ať je to pěstování té nejobyčejnější zeleniny či
vzácných cizokrajných rostlin, vždy je potřeba mít možnost podělit se
s někým o své radosti a starosti, získávat nové znalosti a zkušenosti. Mít
přátele a také být přítelem někomu se stejnou srdeční záležitostí. Takovou příležitost dává právě Český zahrádkářský svaz, jehož místní organizace již svému účelu slouží mnoho desítek let. Zejména mladí lidé,
kteří se alespoň okrajově o zahrádkaření zajímají, by měli přijít mezi
nás starší a využít možností poslechu přednášek a poznávacích aktivit.
Naše zahrádkářská klubovna v bývalých kasárnách je všem občanům
Dobřan plně k dispozici.
Český zahrádkářský svaz

PERNKOV CHALOUPKA
divadlo pro děti

12. února 2011 od 15:00 hodin
Vstupné: 60 Kč
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
27. ROČNÍK VELKÉ CENY MĚSTA DOBŘAN
V DEGUSTACI KYSANÉHO ZELÍ

Spolek přátel kysaného zelí pořádal 11. 12. 2010 již 27. ročník Velké
ceny města Dobřan v degustaci kysaného zelí. Sešlo se na 30 vzorků zelí,
dokonce až z Horažďovic i z Moravy. Letos v dlouhé tradici vyhrál poprvé
předseda spolku Milan Bláha st. Nechyběla už tradiční doplňková soutěž
„Miss šlapačka“, které se zúčastnila i redaktorka Plzeňského deníku Šárka
Meissnerová, a moc se jí to líbilo. Tuto soutěž vyhrála Jana Bradová.
Spolek děkuje všem sponzorům za pomoc při uspořádání této akce a přeje si, aby byli i nadále vstřícní.

rušeny. Vyrušování včel způsobí narušení celistvosti výstavby chomáče a
tím i jeho tepelně izolační režim. Vyrušování může být způsobeno nejen
hlukem, mechanicky, ale i kolísáním teplot v úle. Proto střídání vysokých
teplot a prudkých ochlazení v zimních měsících včelstvům neprospívá. Na
podložkách je potom možno najít hodně „mrtvých“ včel. Přendáme-li je do
tepla, řada z nich zázračně ožije. Výstavba chomáče má svoje zákonitosti,
závisí na teplotě v úle. Podle ní se mění počet vrstev a uspořádání včel. To
nejtěsnější je při velkých mrazech ve dvou vrstvách a s orientací včel hlavami do středu, kde je matka.
Včely v chomáči udržují teplotu svojí svalovou činností. Proti jiným
obdobím je ale pomalejší, pomalejší je i látková výměna. Souvisí to i se
spotřebou zásob, které musí včely šetřit na jarní měsíce. To je na období,
když teplo jarního slunce probudí včely ze zimního spánku... Potřebují je na
výchovu nové generace a příroda je ještě na sladinu skoupá.
Zimní spánek – hibernace je období, během něhož jsou sníženy až zastaveny životní pochody a kdy silně klesá intenzita látkové výměny organismů.
U zvířat je provázeno poklesem tělesné teploty i krevního tlaku a zpomalením metabolických pochodů. Výzkumníci prokázali zimní spánek u savců,
ptáků, některých plazů, ryb, much, mravenců a dalších skupin bezobratlých.

Zleva na stupních vítězů: Václav Flaks ml., Milan Bláha st., Radka Felzmanová, p. Kubíček, Pavel Kubelka

V soutěži Miss šlapačka zleva: Anna Felzmanová, Jana Bradová, Jitka Kratochvílová, Šárka Meissnerová, Lenka Žďánská ml.

KDY VČELY SPÍ

„Když teplo jarního slunce probouzí včely ze zimního spánku, opouštějí
úl a vylétají na první orientační lety. Začíná pro ně „pracovní sezóna“. Včelí
společenství patří k nejlépe organizovaným v celé živočišné říši….“
Úryvek z článku pojednávajícím o životě včel může vyvolat zajímavou
diskusi na téma „Kdy včely spí“. A to i mezi zkušenými včelaři. Má se obecně za to, že včely nikdy nespí. Ani v zimě, kdy jsou semknuty do chomáče.
Uprostřed chomáče chrání před nepohodou matku. Udržují tam teplotu mezi
20 až 30ºC. Když včelstvo začne plodovat, teplota okolo plodu roste až k
35ºC. Včela při teplotě pod 6ºC tuhne. Zastavuje se jí proces trávení, tím i
produkce tepla a po čase hyne. V zimním chomáči však včely přečkávají i
velmi silné mrazy. Teplota na povrchu seskupení nikdy neklesne tolik, aby
ohrozila jejich život. To za předpokladu, že mají v dosahu zásoby a nejsou
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Když porovnáme stav včel v zimních měsících s definicí zimního spánku,
je zde hodně společného. Je to ale zimní spánek? Jak je to se spánkem včel
v letních měsících? Spánek je stav charakterizovaný stereotypní polohou
těla, minimálním pohybem, sníženou (ale ne zcela chybějící) reaktivitou na
vnější podněty, sníženou tělesnou teplotou (proto se lidé před spaním přikrývají) a relativně snadnou reverzibilitou - možností probuzení. Vědci sledovali
chování včel z pohledu dělby práce a jejich aktivit během dne. Ke svému
překvapení zjistili zejména u létavek zřetelné stavy spánku. Spící včela má
ochablé svaly, svěšená tykadla a nohy pod tělem. Spí hlavně v noci na okrajích
hnízda, často v uspořádaných skupinách. Literatura uvádí, že mladé včely spí
také, ale mnohem kratší dobu. Jejich denní a noční aktivita je obdobná.
Vědci „nikdy nespí“. Neustále nás překvapují novými a novými poznatky. Jsou- li hodnověrné, pravdivé a odpovídají-li našim zkušenostem, na to
si už musí odpovědět každý sám.
ing. Stanislav Vodička

Pozvánka na přednášku

Spolková činnost včelařů po roce 2010 - přednáška ing. Pavel Březina
Přednáška pro včelaře, ale i laickou veřejnost pořádá ZO ČS včelařů
Dobřany ve spolupráci s MěKs Dobřany ve čtvrtek 17. 2. 2011 od 17 hod.
v hotelu Modrá hvězda. Tématem je spolková činnost včelařů po organizačních a personálních změnách v ČSV – nové stanovy, organizační struktura svazu, svépomocný fond, dotační pravidla od r. 2011, evidence včel
a včelařů a další administrativa.
Ing. Pavel Březina je aktivní včelař, který včelaří na Nepomucku. Je předsedou OV ČSV Plzeň-jih a členem ÚV ČSV, nově Republikového výboru
ČSV, přímý účastník 9. sjezdu ČSV- delegát za Plzeň-jih. Posluchači přednášky mají příležitost dozvědět se i zajímavosti o včelařství v Plzeňském
kraji a v našem okrese.
Zve výbor ZO ČSV Dobřany

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE / NAPSALI JSTE NÁM
ROZMARÝN SE VYSTAVÍ KRUTÉMU ZRCADLU

Loňskou premiérou zrozený ochotnický soubor se zvolna sune k další
metě. Od listopadové dobřanské derniéry stihnul druhý a třetí zájezd, kdy
vyjel nejprve do Lužan a poté zažil skutečný křest ohněm v Českém rozhlase Plzeň. Jak zapůsobil na profesionální divadelní kritiky, si můžete přečíst
v recenzi na této straně.
Ještě podrobnější tepání nedostatků ho čeká od poroty Západočeské divadelní přehlídky Horažďovice 2011, která se koná 11. – 13. března. Držte
nám prosím palce. V rámci přípravy na tuto prestižní soutěž vystoupíme také
5. 3. ve Vstiši, představení dotuje obecní úřad, tudíž vstupné je spíše symbolické. Zároveň s tím trénuje novou hru a zapracovává další herečky, herce
a pomocníky, pochopitelně je i nadále otevřený dalším lidem, kteří mohou
nabídnout třeba řemeslnou zručnost při výrobě rekvizit, kulis a kostýmů.
Kontaktovat nás můžete na e-mailu dos.rozmaryn@seznam.cz .
Martin Sobotka, principál DOS Rozmarýn

– soubor od počátku věnuje velkou péči výchozímu bodu, tedy textu, to rovněž
není na amatérském divadelním poli zcela běžný jev, naopak, nedbalá práce
s textem je častým důvodem kritiky.
Komedie není zdaleka jednoduchý žánr, prověří schopnosti souboru a jednotlivých herců vystavět situaci, gradovat a s lehkostí a přitom přesně načasovat pointu.
Tady už se herecká nezkušenost zcela zákonitě leckdy projeví. Lze předpokládat,
že s postupným obohacováním zkušenostního zázemí se tyto problémy budou
vytrácet. Výtku lze demonstrovat na hereckém projevu Martina Sobotky v roli
pana Condomina: jeho výhodou je vrozená schopnost ironického nadhledu a souznění s britských suchým humorem – škobrtnutí přichází ve chvíli, kdy je pointa
předčasně vychrlena nebo zanikne v jednolitém proudu slov, bez gradace a rafinovanější výstavby. Také bude třeba více pracovat na jevištní řeči, občasné „šumlování“ slov otupuje břitkost některých dialogů. Na tom všem bude soubor dále pracovat – ale už teď je možné říci, že na nováčky jsou výkony některých protagonistů
překvapivě přesvědčivé. Skutečnou perlou je Jiřina Sobotková, přirozený a vzácný
komediální talent. S lehkostí a nadhledem prodává veškerý potenciál afektované
spiritistky Madame Arcati, aniž by sklouzla do dryáčnické a nevěrohodné karikatury – což je úkol, který někdy dělá problémy i hereckým profesionálům.
„Rozmarýn“ vstoupil na západočeskou divadelní scénu s ambicemi a zároveň
s pokorou. A bez některých ochotnických zlozvyků. Jednak dopředu avizují, že
se těší na setkání s odborníky v porotách na krajských přehlídkách, jsou zvědaví
na odbornou reflexi své práce a věří, že jim může do budoucna pomoci. Už to je
malý zázrak, některé soubory se ke své škodě uzavírají kritice, vnímají ji jako
osobní útok a nikoli nabídku možnosti dalšího zdokonalování. Dále je obdivuhodná poctivost, pečlivost a pozornost, jakou soubor věnuje textu, kostýmům
i scéně. A za třetí je třeba ocenit i hereckou kázeň: členové souboru nepodléhají
svůdným reakcím publika a nenechají se vyprovokovat k přehrávání a šklebení.
Nový „Dobřanský ochotnický soubor Rozmarýn“ patří k slibným divadelním
nadějím českého západu. Těšme se na jeho další inscenace.

„Recenze profesionální kritičky Petry Kosové vysílaná
v Divadelním zápisníku 5. 12. 2010“

V Dobřanech obnovili po desítkách let ochotnický soubor. Rozhodli se nepřevzít původní název „V. Vančury“, ale inspirovali se oblíbeným Vančurovým
„Rozmarným létem“ a pojmenovali se „Dobřanský ochotnický spolek Rozmarýn“. A symbolicky si vybrali k nastudování jako první hru „Rozmarného
ducha“ britského autora Noela Cowarda.
Soubor začíná a teprve sbírá zkušenosti, ovšem režisér Antonín Hofmann
divadelní zkušenosti má a v inscenaci je to znát. Především v aranžmá. Herci
se nepotulují bezcílně po jevišti, jejich pobyt na scéně netrpí toporností přesunů
z bodu A do bodu B a příchody a odchody jednotlivých postav mají logiku. To
zdaleka není tak samozřejmé někdy ani u mnohem zkušenějších ochotníků.
Inscenaci nazkoušeli dobřanští divadelníci pro svoji domovskou scénu, takzvané Káčko. Ačkoli se jedná o nováčky, nebojí se hostovat a vyrovnávat se
s rozdílnými podmínkami. Někdy i hodně improvizovanými, jako tomu bylo
v případě nedávného představení souboru v činoherním studiu Českého rozhlasu
Plzeň. „Rozmarýnu“ připadl čestný a zároveň trochu nevděčný úkol zahájit sérii
divadelních představení, které rozhlas pro příští rok plánuje. Museli se spokojit
s nedivadelním a nedostatečně vybaveným zázemím – a vyšli z této náročné prověrky se ctí. Je jasné, že se jim některé scény nedařilo tak výrazně pointovat také
díky absenci světelného parku a dalším omezením, přesto tato úskalí v zásadě
s přehledem zvládli.
Výběr komedie jako divadelního debutu je pochopitelný, soubor se potřeboval představit divákům v odlehčeném žánru a získávat přízeň a diváckou základnu. Divadelníci hledali hru s ohledem na aktuální složení souboru poznamenané
citelnou převahou žen. „Rozmarný duch“ v tomto ohledu vyhovoval. A také je to
hra, která láká slovním humorem a děj nabízí překvapivé zvraty. Ovšem soubor
se nespokojil s nabízeným překladem, jeho členové si objednali v Anglii originál hry a s jeho pomocí soubor na textu dále pracoval. To si zaslouží pozornost
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PROČ JE STUDIUM NA ODLOUČENÉ
GYMNAZIÁLNÍ POBOČCE V PŘEŠTICÍCH
TOU SPRÁVNOU VOLBOU?

V září roku 2008 vyvrcholilo několikaleté úsilí vedení města Přeštice
o znovuobnovení střední školy, která zde měla mnohaletou tradici a velmi
dobrou pověst. Za přítomnosti mnoha významných hostů, představitelů
kraje i města zde byla v první den nového školního roku slavnostně otevřena pobočka jednoho z nejprestižnějších gymnázií v našem regionu – Gymnázium Plzeň na Mikulášském náměstí.
Této významné události předcházela mnohá jednání, která vyvrcholila
dne 1. 8. 2006, kdy Rada města Přeštice rozhodla o poskytnutí prostor
v budově ZŠ Přeštice Na Jordáně pro odloučené pracoviště Gymnázia Plzeň
na Mikulášském náměstí. V návaznosti na to, dne 22. 8. 2006, také Rada
Plzeňského kraje vyslovila souhlas se záměrem rozšíření vzdělávací nabídky tohoto gymnázia. Konkrétně se jednalo o šestileté studijní obory a zřízení
odloučeného pracoviště v ZŠ Přeštice pro jednu třídu šestiletého gymnázia
- pro tercii a kvartu nižšího stupně gymnázia a pro 1. a 2. ročník vyššího stupně šestiletého gymnázia. Poslední dva roky studia bude studium
pokračovat v Plzni v hlavní budově školy, aby mohli studenti využít široké
nabídky volitelných předmětů, které gymnázium v kraji nabízí pro přípravu
dalšího studia studentů na zvolené vysoké škole. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo dne 15. 3. 2007 rozhodnutí o zápisu oboru
vzdělávání 79-41-K/601 – tedy studijního oboru naší pobočky - do rejstříku
škol a školských zařízení.
Přeštická pobočka byla zřízena s cílem umožnit studovat víceleté gymnázium nadaným žákům z Přeštic a okolí. Studijní program jednotlivých
ročníků nabízí kvalitní výuku v kolektivu vybraných, a tedy i více motivovaných žáků, umožňuje studium dvou cizích jazyků /zvláště angličtiny
a němčiny, od nového školního roku i stále více žádané ruštiny/, zahrnuje
též možnosti sportovního vyžití.
V současné době učí na odloučené gymnaziální pobočce především
učitelé ZŠ Přeštice s kvalifikací pro střední školy a rovněž učitelé plzeňského kmenového gymnázia podle studijního gymnaziálního programu.
Prostorná budova ZŠ v Přešticích Na Jordáně, která byla otevřena 1. 9.
1996, je považována za jednu z nejmodernějších škol v širokém okolí,
možná i republice. Má mnoho učeben, které jsou vybaveny těmi nejnovějšími a nejmodernějšími pomůckami. Velkou předností školy jsou také dvě
prostorné tělovýchovné haly, sál s horolezeckou stěnou, posilovna a velké
(sportovní) travnaté hřiště, atletický okruh a víceúčelová hřiště s umělohmotným povrchem. Rovněž rodičovskou veřejností tolik žádané stravování žáků je zabezpečeno v moderní školní jídelně, kde si žáci denně mohou
vybrat ze dvou teplých jídel.
Mikulášské gymnázium je každoročně hodnoceno krajským úřadem jako
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nejúspěšnější gymnázium v soutěžích a olympiádách. Jeho studenti jsou
často přijati na vysoké školy bez přijímacích zkoušek a dle statistik - na
rozdíl od studentů jiných škol - i studium úspěšně dokončí. Gymnázium
již v prvním kole získalo dva projekty hrazené z prostředků EU v celkové
částce převyšující 33 milionů Kč. V rámci projektů zde byla vybudována
půdní vestavba se sedmi moderními odbornými učebnami uvedenými do
provozu v září 2010. Druhý projekt umožní studentům školy si i dálkovým
způsobem zopakovat studijní látku (např. při nemoci) a prověřit si své znalosti různými testy. Za velice důležité pokládám, že po dokončení projektu budou moci jeho výsledky využívat i studenti přeštické pobočky. Díky
ochotě vedení gymnázia bude část projektu týkající se 2. stupně dokonce
poskytnuta i celému druhému stupni ZŠ Přeštice. Podle mých informací je
projekt v současné době zpracováván pro 10 předmětů. Učitelé budou mít
možnost tvorby individuálních testů z připravených testových otázek. Také
je budou moci metodicky využít při hodinách, respektive budou mít možnost modifikovat jednotlivá témata připravená pro dané předměty.
Nyní se obracím především na Vás, vážení rodiče žáků letošních 7. a 9.
tříd:
Nové vedení města Přeštice odloučenou gymnaziální pobočku všestranně
podporuje a velice úzce spolupracuje s vedením gymnázia v Plzni. Zvažte,
prosím, výhody studia na této střední škole, které jsou Vašim dětem nabízeny. Přihlášky ke studiu je nutné poslat na adresu školy do 15. března
tohoto roku.
Z důvodu, že není v letošním školním roce zcela naplněna třída gymnaziální kvarty /odpovídá 9. ročníku ZŠ/, po dohodě s vedením gymnázia bude možné tuto třídu pro příští školní rok, tedy od září 2011, doplnit žáky z letošních 9. tříd. Jedná se o nadané žáky, kteří mají zájem
o gymnaziální studium /1. ročník střední školy/.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, můžete si prohlédnout webové stránky gymnázia www.mikulasske.cz, obrátit se s dotazy na
ředitelství školy, dále pak na 2. místostarostu města Přeštice a zároveň člena Školské rady při gymnáziu Mgr. Jana Königsmarka /tedy na moji osobu/,
nebo na Mgr. Josefa Šimánu, gymnaziálního profesora, který učí v budově
gymnázia v Plzni i na pobočce v Přešticích. Též je možné získat informace
u vedoucí učitelky pobočky, Mgr. Drahuše Boškové. Pro zájemce o studium
je též plánován „Den otevřených dveří gymnázia“ v budově ZŠ Přeštice.
Přesný termín bude sdělen v dostatečném předstihu.
Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta města Přeštice

HOKEJBAL TJ SNACK DOBŘANY

Tentokráte bych chtěl začít našimi stále extraligovými muži. Á - tým
odstartoval zimní přípravu 5. 1. 2011 pod vedením trenérů Petra Chvojky
a Vaška Šlehofera zároveň hrajícího. Všichni víme a uvědomujeme si, co
nás na jaře čeká...! Trošičku pootevřu okénko hráčské kabiny a mohu prozradit, že jsme si dali jakési předsevzetí, a sice, že v jarní části zapracujeme
na celkovém zlepšení a pokusíme se svojí hrou zpátky získat své trošičku
pošramocené sebevědomí a zároveň i nezbytnou přízeň našich fanoušků,
potažmo sponzorů či města jako takového! Tým se připravuje v rámci svých
možností, v našem případě 3krát týdně převážně ve svém sportovním areálu.
Máme v plánu odehrát i přátelská utkání. Jelikož budeme hrát na jaře v extralize 5krát na hřištích soupeře a 3krát doma, plánujeme tudíž v přípravném
období odehrát 2 zápasy venku a jeden na domácím hřišti. Předběžně máme
domluvený zápas v Novém Strašecí a v Praze s místními Ďábly v rámci
Českého poháru (oba týmy ČNHBL), na domácím stadionu bychom rádi
přivítali účastníka taktéž z ČNHBL, tedy 2. nejvyšší soutěže v ČR, a sice
tým HBC Litice. Nevylučuji ani variantu dvojzápasu stylem doma - venku
s Plzní. Zkrátka chceme, aby příprava byla co možná nejkvalitnější, ale
zároveň i náležitě tvrdá a náročná. Minimálně v této fázi musíme všichni
cítit, že jsme k tomu přistoupili zodpovědně a každý dle svých maximálních
pokračování na straně 15

SPORT
pokračování ze strany 14
možností a schopností, protože znovu opakuji, že na jaře bude o co hrát!
Spolu s Petrem Chvojkou si přejeme, abychom jarní část všichni v klubu
(tedy nejen hráči) skutečně „odmakali“ tak, jak bývalo v Dobřanech kdysi
zvykem. A sice - odejít z každého zápasu minimálně se vztyčenou hlavou!
Kádr jsme posílili o slibované 2 hráče, takže nám nezbývá nic jiného, než
tuto odhodlanost a tento závazek potvrdit i na hřišti! Záměrně zde však
cíle nekonkretizuji, protože za ty roky, které se ve sportu pohybuji, vím,
co je reálné a co nadlidské...! Navíc si musíme přiznat, že se pořád jedná
o amatérský sport a i my všichni v klubu se pořád učíme!
Nový rok 2011 odstartovali také naši žáci, a jak jinak než sportovním
kláním. Na Nový rok jsme uspořádali na našem zledovatělém stadionu pod
nádražím fotbalový zápas rodiče vers. děti, výsledek nebyl zas až tak důležitý,
ale že se v zápase chvílemi pěkně jiskřilo... Osobní souboje či nevyřízené
účty typu táta vers. syn, syn vers. táta, hráč vers. trenér atd. nabídly vskutku
několikeré zpestření tohoto sportovního dramatu, samozřejmě v duchu fair
- play! Inu, šlo přeci o prestiž a nikdo nechce prohrát, aspoň v téhle partě
ne! Novoroční parádní městský ohňostroj přímo z náměstí, kterému všichni
aktéři výše zmiňovaného zápasu přihlíželi, náš zápas z kategorie ligy mistrů ukončil. Touto akcí jsme ještě více utužili skvělou partu, která určitě
neřekla v dobřanském hokejbalu poslední slovo! Nicméně i žákovští trenéři,
pánové Oplt, Havránek, Smetana a Šlehofer, zahájili zimní přípravu pro své
svěřence. Zmiňovaní trenéři ordinují tréninkové jednotky mladším i starším žákům také od 5. 1. 2011. V kategorii mladšího žactva se v jarní části
chceme zaměřit na zdokonalování jednotlivců, zlepšovat tak jejich osobní
schopnosti a dále kluky učit určitým herním dovednostem!

Chtěl bych připomenout, že každé pondělí od 17 hod pořádáme na našem
hřišti nábor žáků narozených v roce 1998 a mladších. Zejména florbalisté
by nás mohli doplnit či posílit, jsme trošičku silovější sport, ale jinak se
v lecčems podobáme! Kontaktní osobou je pan Oplt Libor, tel. 602 569 570.
V případě talentovaného dítěte se nebráníme vyzkoušení i staršího hráče.
Podrobnější věci týkající se našich žáků naleznete na webových stránkách
(snack dobrany.websnadno).
Co říci závěrem? Věříme v klubu, že nám svými hlasivkami na jaře
pomůžete, a to jak mužům, tak mladším i starším žákům, a zachováte tak
přízeň dobřanskému hokejbalu!!!
Za dobřanský hokejbal Vašek Šlehofer

PÉTANQUE ZAHAJUJE SEZÓNU

V sobotu 19. února 2011 od 10:00 hodin se koná
To samé se pokusíme ordinovat i jejich starším vrstevníkům. Tady už
budeme pracovat i na taktických prvcích, ale víc už prozrazovat nechci,
protože konkurence nespí... a škarohlídů a nicnedělajících kritiků (rádoby
odborníků) je také všude dost! Zkrátka kluci (starší žáci) mají rozehranou
soutěž v takovém stylu, že se pokusíme hrát o příčky nejvyšší, ovšem pořád
je to jen sport... Důležitým faktorem je, že i žáci (starší i mladší) trénují
3krát týdně, což v dnešní době obzvlášť oceňuji! Nezbytná je však podpora
rodičů, které si v klubu nesmírně považujeme! Na oplátku se snažíme dětem
v rámci možností poskytnout kvalitní zázemí a kvalitní tréninkové jednotky! V klubu máme i kluky, kteří budou naše malé, ale hrdé město Dobřany
reprezentovat v mládežnických výběrech U14 a U 16. Je to jakási odměna, které lze dosáhnout svým poctivým přístupem a výborným sportovním
výkonem! Jmenovitě to jsou hráči: Kategorie U-14 Honza Kovářík, Tonda
Oplt, Filip Suchý a v kategorii U-16 Tomáš Hamet, Hynek Divíšek, Vašek
Šlehofer, Dan Bouček, Honza Voves, Kuba Juráň a Filip Michel! Určitě
budeme našim nejmenším klubovým nadějím držet palce, aby se jim i na
těchto akcích dařilo!

VALENTÝNSKÝ TURNAJ
- turnaj smíšených dvojic v pétanque.

Hrajeme za každého počasí kromě deště.
Teplé občerstvení během celého dne zajištěno.
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TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

12. února 2011
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ S OT „AKTIVNÍ STÁŘÍ“
TJ ROZVOJ PLZEŇ
Akci pořádá OT „Aktivní stáří“ TJ Rozvoj Plzeň na
trasách 7 a 13 km. Start z konečné tramvaje číslo 1,
Bolevec, cíl do 13,00 hod. v restauraci U Šebestů.

Program: 13 – 13,15 hod. vystoupení Tanečního studia Fysico TJ Rozvoj Plzeň
13,15 – 14 hod. zhodnocení a ocenění členů
14 hod. volná zábava při harmonice.

Odjezd vlakem z Dobřan v 08,29 hod.
19. února 2011
Z LUŽAN DO PŘEŠTIC ZASE JINAK
Odjedeme vlakem v 8,29 hod. do Lužan. Půjdeme do Dlouhé Louky, dále
lesní a polní cestou do Horušan a Oplotu. Přes Žerovice se vydáme do Přeštic, kde je cíl naší cesty. Délka vycházky 13 km.
26. února 2011
KOUZLO ZIMNÍHO LESA.
Akci pořádá OKČT Baník Líně na trasách 12, 22 a 35 km. Start v 7,30
– 8,30 hod. ŽST Starý Plzenec, nebo 22 a 35 km v Plzni – Švabiny - MHD
č. 11. Cíl-restaurace Český Dvůr od 11 do 16 hod. Odjezd vlakem z Dobřan
do Starého Plzence v 7,28 hod.

Centrum vodní zábavy – Kdyně

Po odchodu ze šaten Vás přivítá bazén s plochou 425 m2, který je rozdělen
na plavecký /25 m dlouhý/ se třemi drahami a na část, kde jsou vodní atrakce: šíjový masážní chrlič (1 místo), bodové vodní masážní trysky (6 míst),
vodní houpačka (6 míst), vzduchový dnový výron pro celotělovou masáž
(6 míst), perličková masážní lavice (10 míst), perličkové masážní lůžko
rovné (6 míst) a perličkové masážní lůžko kruhové (5 míst). Dominantou
bazénové části je 60ti metrový tobogan se silným průtokem vody řízený
semaforem, který je koncipován i pro neplavce. Samozřejmě zde nechybí
bazének-brouzdaliště pro nejmenší se skluzavkou. Centrum vodní zábavy
také disponuje wellness centrem s např. osmanskou parní lázní, finskou
saunou a infra kabinou. Teplota vzduchu a vody je stejná – krásných 30°C
a vlhkost vzduchu cca 50%.
Otevírací doba bazénu je PO – PÁ od 11 do 21,30 hodin a SO – NE od 10
do 21,30 hodin, wellness centra PO – PÁ od 17 do 21 hodin a SO – NE
od 14 do 21 hodin.
Vstupné je pro děti do 3 let zdarma, pro děti 3 – 6 let 20 Kč/1hod., 35
Kč/2hod., děti 6 – 15, studenti, senioři a ZPT 45 Kč/1hod., 80 Kč/2hod.,
dospělí 60 Kč/1hod., 100 Kč/2hod., rodinné (2 dospělí + 2 děti) na 2 hodiny
200 Kč a na 4 hodiny 350 Kč.

2. března 2011
TŘEMOŠNÁ – HROMNICKÉ JEZÍRKO – HORNÍ BŘÍZA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. do Třemošné. Půjdeme kolem říčky
Třemošná směrem na Žichlice a Hromnice k Hromnickému jezírku, které
si prohlédneme. Dále se vydáme přes kótu Kosina do Dvora Býkov, kde se
nám nabízí občerstvení. Do Horní Břízy, kam již máme kousek, dojdeme na
vlak, kterým dojedeme do Dobřan. Délka vycházky 14 km.
5. března 2011
Z CHRÁSTU NA CHLUM
Odjedeme vlakem v 8,41 hod. do Chrástu a půjdeme přes Zábělou na
Chlum. Po rozhlédnutí se vydáme přes Doubravku na vlak. Délka vycházky
10 km.
Zdroj foto: www.bazen-kdyne.cz/

Ještě jednou Vás, občané Dobřan, zdraví turisté ze Šlovického vrchu, aby
připomněli tento den těm, kteří dne 1. 1. 2011 na něj vystoupili.
Těšíme se na Vaši přízeň při našich vycházkách po celý rok.
			
Zdraví odbor KČT TJ Dobřany.
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Nedaleko Kdyně můžete navštívit hrad Rýzmberk, druhý největší vrchol
Korábské vrchoviny dosahující nadmořské výšky 773 m, jehož turistickou atraktivitu doplňuje chata s rozhlednou nebo zřícenina hradu Nový
Herštejn.
Jarka Umnerová

INZERCE

AKČNÍ SLEVA 60%

na Povinné ručení motorových vozidel
• pro řidiče starší 26 let na vozidla do 3,5t
• pro řidiče mladší 26 let doložený bonus +25% obchodní slevy
Sleva platí na uzavření pojistné smlouvy do 28. 2. 2011.
Pojištění možno uzavřít na pojišťovacích kancelářích:
Bohuslav Špaček BSCONSULTING
Pojišťovací kancelář Plzeň
po, út a pá 9 - 17 hod
Na Roudné 27, 301 00 Plzeň
tel.: 373 315 123, 775 610 925
Pojišťovací kancelář Dobřany
st, čt 9 - 17 hod a so 9 - 12 hod
Nám. T.G.M. 157, 334 01 Dobřany tel.: 603 802 261

Nejlevnější pojištění vozidel

Pojištění osob, majetku, zvířat, cestovní pojištění
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Zajištění na stáří - penzijní připojištění
Stavební spoření - úvěry, hypotéky
Refinance úvěrů a hypotéky

Poradenská služba zdarma
Granec Kliment, Alšova 923, Dobřany

M: 737 553 190
T: 377 972 534
e-mail: K.granec@seznam.cz
ŘÁDKOVÁ INZERCE
►	Prodám byt 1+1 40 m2 v osobním vlastnictví. Cena: 820 tis. Kč.
Při rychlém jednání sleva. Tel.: 604 258 596
► Učitelka českého jazyka nabízí doučování tohoto předmětu
		 (100 Kč/hodina). Tel.: 777 991 272, 724 238 429
►	Prodám dveře vchodové plastové a plastová okna. Dále dřevěnou
zahradní chatku, masivní - síla stěny 40 mm. Vše nové z neusku-

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

ÚNOR 2011

ST
ČT
PO
ÚT
ST
ÚT
ST
ČT
PO
ÚT
ČT

2. 2.
9 - 12
3. 2.		
7. 2.		
8. 2.		
9. 2.
9 - 12
15. 2.		
16. 2.		
17. 2.
9 - 12
21. 2.		
22. 2.
9 - 12
24. 2.		

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

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

tečněné stavby, s dokladem. Sleva z PC. Přivezu.
Tel.: 777 106 709
►	Prodám byt 3+1 + L, 60 m2, ul. Loudů, zateplený, nový výtah
a střecha, cena 1 100 tis. Kč. Tel.: 735 522 530
►	Prodám byt 2+1, cca 70 m2 v OV v Dobřanech, po celk. rekonstr.,
v kuchyni vestav. spotř. Volný od 5/2011. Cena: 1 300 tis. Kč, při
rychlém jednání sleva. Tel.: 603 778 179
►	Prodám družst. byt v Dobřanech 3+1+lodžie, 67 m2, původní
stav, plastová okna, dům po revitalizaci včetně výtahu.
Cena: 1 260 tis. Kč. Tel.: 776 008 836
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INZERCE

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

„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“

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

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

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

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:






bydlení
rodina a mezilidské vztahy
občanskoprávní vztahy
majetkoprávní vztahy
pracovně-právní vztahy
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systém sociálních dávek a pomoci
finanční problematika
ochrana spotřebitele
sociální a zdravotní pojištění
správní řízení (jednání s úřady)

TESASTVÍ BRZICA
tesařské práce, krovy, střechy

Šlovice 140
Tel.: 605 204 153
www.tesarstviplzen.jex.cz
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

Sběrný dvůr Dobřany

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

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

8.00 - 15.15
8.00 - 14.15

Triumfa s.r.o.

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

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

Cestovní agentura

- prodej zájezdů smluvních CK

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

13.00 - 16.00
13.00 - 15.00

Městská knihovna

Stromořadí 439
kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz
umnerova@dobrany.cz
sloupova@dobrany.cz
Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé
pondělí
7.30 - 12.00
úterý
7.30 - 11.00
středa
7.30 - 12.00
pátek
7.30 - 11.00
Oddělení pro děti
pondělí
úterý, čtvrtek
středa
9.00 - 11.00
Internet pro veřejnost
pondělí, středa 8.00 - 17.00
úterý
8.00 - 11.00
čtvrtek
12.00 - 15.00
pátek
8.00 - 11.00

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00

12.00 - 16.00
12.00 - 15.00
12.00 - 18.00

12.00 - 15.00

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany

náměstí T.G.M. 282
kontakt: 377 972 582, 725 230 021
e-mail: dobrany@triumfa.cz
Provozní doba:
pondělí a středa 8.00 - 12.00
12.30 - 17.00
čtvrtek
8.00 - 12.00

Svatovítská lékárna

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

Gynekologie

MUDr. Viola Gottwaldová

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

Kožní ambulance
MUDr. J. Kilian

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

Diabetologická poradna
MUDr. J. Prošková
středa

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

Praktický zubní lékař

Sokolovská 967
Otevírací doba:
pondělí - pátek 8.00 - 17.00

MUDr. Jana Formánková

Lékárna U Spasitele

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

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

MUDr. Leona Hrbáčková

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

Praktický lékař pro děti a dorost

Ordinace praktického lékaře

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

kontakt: 377 972 544
pondělí
7.00 - 12.00

MUDr. Alena Špidlenová

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

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

MUDr. Jitka Šebestová

náběry
ordinace

náměstí T.G.M. 282, Dobřany
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
Dobřany
pondělí a středa
12.00 - 14.00
úterý
7.30 - 18.00
čtvrtek
7.30 - 14.00
pátek
7.30 - 10.30
Chlumčany
pondělí a středa
7.30 - 11.00
pátek
11.00 - 13.00

MUDr. Ludmila Horová

úterý
středa - pátek

14.00 - 18.00
(pro pracující)

7.00 - 13.00
7.00 - 12.00

Ordinace praktického lékaře, homeopatie
MUDr. Radana Salvétová

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

13.00 - 16.00

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

Pečovatelská služba

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

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková

kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9.00 - 11.00
čtvrtek
16.00 - 18.00
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KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
8. 2. 2011 v 1700 hodin

Gulliverovy cesty 3D
(USA, komedie, přístupný, dabing)

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

8. 2. 2011 ve 2000 hodin

Nevinnost

Ondřej Vetchý zde hraje lékaře, kterého nařkne jeho
mladičká pacientka (v podání dcery Jitky Asterové) ze
zneužití. Jeho hlavním protihráčem je vyšetřující policista , který mu nemůže zapomenout, že právě tento
uznávaný lékař kdysi rozbil jeho šťastné manželství.
Dále se ve filmu objeví Aňa Geislerová v roli Vetchého
švagrové nebo Luděk Munzar, který se před filmové
kamery vrací po čtvrt století. Film „Nevinnost“ vypovídá o všech podobách lásky...od manželské až po lásku
mimo zákon.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

11. 2. 2011 ve 2000 hodin

Imaginární lásky

(Kanada, drama, 97 min, přístupný od 15 let, titulky)
Francis a Marie jsou blízcí přátelé. Jednoho dne
se u oběda seznámí s Nicolasem, venkovským
mladíkem, který právě přijel do města. Jedna
katastrofální schůzka následuje druhou. Ať už se
odehrají ve skutečnosti, nebo jen v představách,
žádná nedopadne dobře a Francis i Marie jsou čím dál
posedlejší předmětem jejich touhy...
Vstupné: 70 Kč

12. 2. 2011 v 1500 hodin

Perníková chaloupka (divadlo pro děti)
Vstupné: 60 Kč

12. 2. 2011 ve 2000 hodin

tit svůj jediný domov. Postaven před největší výzvu
svého života musí Méďa Béďa dokázat, že je opravdu
chytřejší než průměrný medvěd a spolu s Bubem spojí
síly s rangerem Smithem, aby společně našli způsob,
jak park zachránit.
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

15. 2. 2011 ve 2000 hodin

Norské dřevo

(Japonsko, drama, 133 min, přístupný od 15 let, titulky)

Toru Watanabe zaslechne píseň skupiny Beatles
a vzpomene si na svou první lásku Naoko, která teď
chodí s jeho nejlepším přítelem Kizukim. V tu chvíli se
přenese o dvacet let zpět do svých studentských let,
které trávil v Tokiu, a ocitne se ve světě rozjitřených
vztahů, náhodných známostí na jednu noc, vášně,
zmaru a touhy, z něhož ho vytrhne impulzivní mladá
žena jménem Midori... Adaptace bestselleru spisovatele Haruki Murakamiho.
Vstupné: 70 Kč

TIP MĚSÍCE
11. a 24. 2. 2011 v 1700 hodin
20. 2. 2011 v 1500 hodin

Fimfárum - do třetice všeho dobrého 3D
Desátého března vstoupí do českých kin třetí díl
oblíbeného Fimfára. V dalším pokračování filmu na
motivy pohádek Jana Wericha se symbolická trojka
projevila i v použití nové technologie 3D. Film je
sestaven ze tří Werichových oblíbených pohádek:
„O kloboučku s pérkem sojčím“ (25 minut); „Jak na
Šumavě obři vyhynuli“ (9 minut) a „Rozum a štěstí“
(40 minut). Celkem pro potřeby filmu vzniklo přes
sedmdesát nádherných loutek včetně zvířat
nebo Kata. Nové Fimfárum je opravdu výpravnou
filmovou podívanou pro celou rodinu, zvláště
v tomto zimním počasí. Kino Káčko film uvádí již
11. února 2011 od 17:00, následně 20. února
od 15:00 a ještě jednou 24. února od 17:00 hod.
Neváhejte, vezměte děti a přijďte do kina.
Michal Šašek
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

Cizinec

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

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

13. 2. 2011 v 1500 hodin

Méďa Béďa 3D

(USA, rodinný, 83 min, přístupný, dabing)

Do Jellystonského parku už nechodí tolik lidí jako
dřív a obchod tak vázne, proto se starosta Brown rozhodne park zavřít a pozemek prodat. To znamená, že
Méďa Béďa a jeho kamarád Bubu budou muset opus-

o trpaslících Gnomeo a Julie dává nejslavnějšímu
příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další
rozměr. Zábavný příběh, u kterého se budou bavit
děti i dospělí.
Vstupné: 140 Kč / 120 Kč
18. 2. 2011 v 1930 hodin

Z pohádky do pohádky - travesti show
Vstupné: 210 Kč / předprodej, 230 Kč / na místě

19. a 22. 2. 2011 ve 2000 hodin

Opravdová kuráž

(USA, western, 109 min, přístupný od 12 let, titulky)

Tátu Mattie Rossové zabil psanec Tom Chaney,
který následně prchnul do indiánských teritorií,
kam na něj světská spravedlnost dosáhne jen
velmi těžko. Mattie je na svůj věk nezvykle dospělá a pragmatická a má tak jasnou představu, jak
spravedlnosti pomoci. Najme si Roostera Cogburna, legendární prodlouženou ruku zákona, jejíž
štít ovšem povážlivě rezne pod hektolitry vypitého
alkoholu. S Cogburnem se vydávají v Chaneyho stopách. Nejedou ale sami...
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

25. 2. 2011 ve 2000 hodin

Varieté

(USA, hudební, 116 min, přístupný, titulky)

The Burlesque Lounge má dny své slávy za sebou.
Tess (Cher), majitelka tohoto místa, bojuje, aby
udržela chátrající divadlo při životě. V tu dobu se
dramaticky změní život Ali (Christina Aguilera),
děvčete z malého města v Iowě. Tess ji najme do
Lounge jako servírku a Ali tak unikne prázdné minulosti a rychle se zamiluje do umění varieté...
Vstupné: 100 Kč

Dále připravujeme:
Hezké vstávání - 26. 2. 2011 ve 2000 hodin
Černá labuť - 1. 3. 2011 ve 2000 hodin
Další rok - 2. 3. 2011 ve 2000 hodin
Správci osudu, Odcházení, Rango, Autopohádky,
Hlavně nezávazně, Hop 3D, Dilema,...

16. 2. 2011 ve 2000 hodin

Nickyho rodina

(ČR, drama, 102 min, přístupný)

Film o tom, jak příklad jednoho člověka i po 70 letech
dokáže inspirovat lidi a měnit dnešní svět.
Nový film o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním
poselství přináší dosud nezveřejněná fakta, svědectví
a osudy nově objevených „Wintonových dětí“. Uvedením Nickyho rodiny Matej Mináč definitivně uzavře
cyklus Wintonovských filmů.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

17. a 25. 2. 2011 v 1700 hodin
27. 2. 2011 v 1500 hodin

Gnomeo a Julie 3D

(USA, animovaný, 75 min, přístupný, dabing)

Nový animovaný komediálně-dobrodružný snímek

Dobřanské listy odeslány do tisku 27. 1. 2011

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

