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Více informací o této akci najdete na straně 8

PODČÁRNÍK
„Jsou fakt jiný,“ řekl o ženách jeden můj známý, který nedávno ukončil
staromládeneckou etapu svého života. Tehdy mne to jen pobavilo, ale ukázalo se, že tahle úsměvná věta mne bude pronásledovat poměrně dlouho.
Poprvé mne její poselství pošimralo ve chvíli, kdy za mnou přišel kolega se
zdánlivě nesmyslnou otázkou: „Jakou barvu mají ty boty?“ „Šedohnědou,“
pravím. „A co víc?“ dodá. „Víc do šeda.“
„No vidíš a moje žena se se mnou hádá, že jsou hnědý,“ a v obličeji mu
problesklo znamení zadostiučinění. Nevydrželo dlouho, zeptal se i kolegyní, které bez jakýchkoliv pochybností potvrdily verzi jeho choti. Běhá od té
doby zoufale po budově a jeho chameleónské boty připadnou všem mužům
šedé, všem ženám hnědé.
Pár dní nato stojím v chodbě a žena vedle mne říká: „Co to je?“ Rozhlížím
se: „Co co je?“ „Ty to neslyšíš?“ přidá se první a vzápětí i druhá dcera.
Jejich hlas doslova kouše do uší tónem, který pramení z pubertálního zpochybňování jakýchkoliv případných lidských kvalit rodičů. Po zkušenosti
s botami se nedivím, jen ocením, že batolata se ještě do podobných rozborů
nepouští. I tak je přesila ukrutná. Trvalo to tak pět minut, vzájemně jsme
se obviňovali z toho, že si ze sebe utahujeme. Nakonec prý ne. Asi nako-

nec opravdu slyšely jakési hvízdání, snad z úsporky, které je ale mužskému
uchu utajené.
Jak říkal Werich, nikdy nic, nikdo nemá míti za definitivní. Ve střetu s ženami neobstojí naše pojetí barev či rozsah sluchu, což je jen další důkaz jejich
nesporné zajímavosti. Bez napětí a vysvětlování by byla na světě veliká
nuda, přijetí různosti nás může jen obohatit, nemusíme se všemu hned divit.
Přesto mne ženy opět při vnímání minulého a přípravě příštího čísla zase
překvapily. Poněkolikáté tím, jak vidí v textech či v obrazech to, co v nich
prokazatelně není. Jedna věc to dotáhla až k polemice ve zpravodaji sousední obce, druhou pak byla „bitva o titulní stranu“. Snažíme se tam dávat
největší, nejnavštěvovanější či jinak výjimečné akce. Nijak zvlášť neuvažujeme o tom, že se někdo touží na naši „titulku“ dostat. Rozhoduje téma
či kvalita fotografie.
Ba ne, je to jinak, dozvěděl jsem se. Některé ženské kolektivy považují za
křivdu, že jsou tam jiní (především jiné) a ony ne. Asi budeme muset začít
vyvažovat i zastoupení různých institucí, snad se nám to bude dařit, snad
budeme víc předvídaví!
Martin Sobotka

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

ZPRÁVY Z RADNICE
GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY 2011
– PODPOŘENÉ PROJEKTY VYBRÁNY

Město Dobřany v letošním roce, stejně jako v předcházejících pěti letech,
ze svého rozpočtu podpořilo v rámci Grantového dotačního titulu města
Dobřany projekty zaměřené na veřejně prospěšné společenské aktivity. Jedná se převážně o sportovní, kulturní a vzdělávací projekty dobrovolných
organizací či jednotlivců. V letošním roce bylo podáno celkem 19 žádostí,
z nichž čtrnáct (jejich přehled je v následující tabulce) Rada města Dobřany
na doporučení Komise pro spolky a grantový dotační titul města částečně
nebo v plné výši podpořila. Návrh grantové komise byl ze strany rady města zcela akceptován. Celkem bylo mezi žadatele přerozděleno z rozpočtu
města Dobřany 130 888,- Kč. Zbylé žádosti bohužel z hlediska obsahové
stránky nenaplňovaly předem stanovená pravidla tohoto grantového dotačního titulu, proto nebyly vybrány k podpoře.
Velmi oceňujeme snahu žadatelů oživit dění ve městě a zpestřit zejména
dětem a mládeži trávení volného času a právě jejich jménem zveme dobřanskou veřejnost k návštěvě pořádaných akcí. Stejně tak je nutné poděkovat všem, kteří se na přípravě a administraci grantového dotačního titulu
v letošním roce podílejí.
Grantový dotační titul města již pátým rokem finančně podporuje snahu převážně dobrovolných organizací ve městě na podporu sportovního,
kulturního a společenského života občanů a rozvoje spolků a spolkových
organizací, především pak těch, které jsou zaměřeny na děti a mládež.
Bc. Marek Sýkora
starosta města Dobřany

FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA – VYHLÁŠENO DRUHÉ
KOLO – OPĚT VELKÉ ZVÝHODNĚNÍ PRO VLASTNÍKY
OBJEKTŮ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ!
Město Dobřany vyhlásilo na základě usnesení rady druhé kolo FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA DOBŘANY v roce 2011.
Cílem fondu je formou zvýhodněných finančních půjček pro obyvatele města
– vlastníky nemovitostí sloužících k bydlení na území města vylepšit primárně
vzhled a funkčnost nemovitostí sloužících k bydlení v majetku fyzických, ale
i právnických osob na území města Dobřany a obcí Šlovice a Vodní Újezd.
Půjčku je možno využít např. na:
•	udržovací práce a stavební úpravy (např. nový nátěr, omítky, zateplení,
výměna oken, výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna okapů
a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních otvorů rodinného nebo bytového domu
•	udržovací práce a stavební úpravy střechy (např. výměna krovu, krytiny)
bytového nebo rodinného domu
•	zřízení malé čistírny odpadních vod (ČOV), kanalizační, vodovodní,
elektrické, plynové přípojky k domu, rodinný dům, bytový dům (ČOV
územně vymezeno pouze pro k.ú. Šlovice u Plzně a Vodní Újezd)
• zřízení vytápění tepelným čerpadlem pro rodinný dům, bytový dům
•	energeticky obnovitelné zdroje - solárně-termické kolektory pro ohřev
TUV a přitápění pro rodinný nebo bytový dům
•	zřízení přípojky na centrální zdroj tepla v rámci systému centrálního
zásobování teplem města Dobřany pro bytový nebo rodinný dům.

Seznam podpořených projektů v roce 2011:
● JUNIOR CUP (TJ Dobřany - pétanque club)
25. 6. 2011 / sportovní areál „Džungle“
● Rej Mikulášů, čertů a andělů (Pionýrská skupina Dobřany)
4. 12. 2011 / KD PL Dobřany
● Tábor MOP v Polánce (ZO ČSOP Dobřany)
1. - 16. 7. 2011 / Polánka u Nepomuka
● Hrajeme si a učíme se v lese (Mgr. Václava Urbancová)
31. 10. 2011 / lokalita Martinský vrch
● Tenisový turnaj O pohár starosty města Dobřan, celostátní
turnaj starších žáků kategorie C (TJ Dobřany - tenisový oddíl)
10. - 12. 9. 2011 / sportovní areál „Džungle“
● BRADA CUP (TJ Dobřany - oddíl volejbalu)
3. 9. nebo 10. 9. 2011 / sportovní areál „Džungle“
● Komunikační semináře (Budulínek, o. s.)
červen - listopad 2011 / prostory MC Budulínek
● Velikonoční jarmark (Budulínek, o. s.)

16. 4. 2011 / Náměstí T. G. M. Dobřany

6 000,00
8 000,00
10 000,00
8 768,00

20 000,00

Velikou novinkou je VÝRAZNÉ ZVÝHODNĚNÍ VLASTNÍKŮ
NEMOVITOSTÍ SLOUŽÍCÍCH PRO BYDLENÍ V ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY V DOBŘANECH ČI VLASTNÍKŮ STAVEB, KTERÉ JSOU NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU. Jedná se o udržovací práce a stavební úpravy (např. nový nátěr, omítky,
zateplení, výměna oken, výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna okapů a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních otvorů rodinného nebo bytového domu.
Pro tyto vlastníky je úroková sazba pouhá 2% s dobou splácení do pěti
let a výše půjčky maximálně do 300 tisíc Kč na jeden rodinný dům či
do 600 tisíc Kč na bytový dům! Jedná se o jedinečnou nabídku, která je výhodnější než úvěry či hypotéky nabízené běžnými komerčními
finančními ústavy!

5 000,00
5 920,00

3 200,00

Závazná pravidla a formulář žádosti včetně příloh jsou zveřejněny na internetových stránkách města Dobřany www.dobrany.cz, nebo si je v písemné podobě lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Dobřany, přízemí
budovy č.p.1, Náměstí T.G.M., vlevo.

● Budulínkova stezka pro děti (Budulínek, o. s.)

pravděpodobně 2. 6. 2011 / cesta okolo řeky Radbuzy
3 600,00
● Letní příměstský tábor pro děti (Budulínek, o. s.)
15. - 19. 8. 2011 / prostory ZŠ, výlety
17 000,00
● Cena města Dobřan v branně-orientační soutěži žactva
14. 5. 2011 / Dobřany a okolí
9 000,00
● Otevřené turnaje badmintonu pro děti 2011
(TJ Dobřany – oddíl badmintonu)
5. 2, 21. 5., 18. 6., 3. 12. 2011 / sportovní hala
8 000,00
● Hobby drezurní závody (Jezdecká společnost Dobřany)
17. 9. 2011 / areál chovu koní, Luční ul.
20 000,00
● Den koní 2011 (Jezdecká společnost Dobřany)			
4. 6. 2011 / areál chovu koní, Luční ul.
6 400,00
Celkem
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130 888,00

Žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení v rámci druhého kola v roce 2011
se podávají od 5. května 2011 do 1. srpna 2011 do 17:00 hodin, a to do
podatelny Městského úřadu Dobřany, přízemí budovy č.p. 1, Náměstí
T.G.M., vlevo.
O podpoře ve formě půjčky na základě žádosti budou všichni uchazeči
vyrozuměni neprodleně po schválení Zastupitelstvem města Dobřany v září
roku 2011, nejpozději pak do 10. října 2011.
Žádosti doručené po 1. srpnu 2011 nebudou zařazeny do procesu hodnocení žádostí. Na poskytnutí podpory ve formě půjčky není právní nárok.
Na přípravě změny pravidel se podílela Stavební komise Rady města Dobřany a Rada města Dobřany.
Bc. Marek Sýkora, starosta města Dobřany

JAK TO VIDÍ OPOZICE
KOUŘÍCÍ MLÁDEŽ U BAZÉNU

Dost neutěšeně působí lokalita u tzv. bazénu na Staré Pančavě. Nedávno
zde ještě byly vzrostlé stromy, dnes zůstal jen zanedbaný pozemek plný
papírů, plastových lahví a křovin. Zde se schází školní mládež před i po
vyučování. Někteří si zde zapálí svou první ranní cigaretu, jiní jen přihlížejí
a debatují. Nevím, kde vede pomyslná čára mezi soukromým majetkem
a majetkem města. V každém případě tato lokalita vede k zamyšlení.
Myslím, že by měl městský úřad oslovit majitele tohoto pozemku
a domluvit se na pravidlech úklidu do doby výstavby nových domů. Se
školní mládeží to bude složitější. Tam by mohl pomoci nízkoprahový klub
a občasná pochůzka městské policie.
Marta Weinrebová za občanské sdružení OMD

K PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V DOBŘANECH

Martin Sobotka v článku „K přidělování bytů v Dobřanech“ píše: „Když
tehdejší radní Marek Sýkora analyzoval situaci, dospěl k závěru, že případné korupční hrdlo je mimo komisi i mimo radu. Spočívá v nevypovídajících
údajích o žadatelích.“ Je ona analýza k dispozici? O jaké se opírá statistiky? Jsou tyto statistiky k dispozici? Na stránkách města Dobřan jsem nic
takového nenašel. Velice by mne to zajímalo, protože to, k čemu Marek
Sýkora dospěl, je velmi zvláštní. Korupce je ze své definice založena na
úplatcích. Není mi moc jasné, jak může být příčinou korupce nedostatečně nebo špatně vyplněná žádost. Není nic snazšího než špatně vyplněnou
žádost vyloučit. Ať už byla práce předchozích komisí jakákoliv, nahradit při
rozhodování skupinu lidí jedním člověkem je doslova demonstrací vytváření korupčního potenciálu.
Autor dále píše: „...Obalamutil by snadno i pět bytových komisí, neboť
jeho podklady nešlo ověřit“. Pět bytových komisí by šlo obalamutit a jednoho referenta ne? Není snad výhoda více posuzovatelů z komise oproti
jednomu referentovi právě v tom, že u více lidí je větší pravděpodobnost, že
žadatele někdo zná a chybné údaje odhalí? Místostarosta říká: „Nová evidence uchazečů není naším vynálezem, jde o souhrn nejlepší praxe větších
měst v ČR.“ Proti nové evidenci ale nikdo nic nenamítá. Naopak. Je dobře,
že žádosti jsou lépe organizované. Co našemu občanskému sdružení ale
vadí, je zrušení bytové komise. Z celého článku Martina Sobotky je zřejmé,
že nové vedení radnice má strach z různých klepů a drbů. Tím, že se sociálně citlivý proces doporučení přidělení bytu přesune z občanské komise
na placeného úředníka, vznikne přeci mnohem více příležitostí ke tvorbě
různých pomluv. Zrušením bytové komise byli zástupci občanů vyloučeni
z tohoto procesu, je logické, že se pak budou snažit domýšlet, proč se tak
stalo a jak se asi teď rozhoduje.
Václav Hrdonka, OMD

Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte poděkovat za zaslané e-maily, které jsem od vás
obdržel jako reakci na svůj příspěvek, týkající se špatného stavu komunikací uvnitř garáží v blízkosti ul. Plzeňská. Dle vašich reakcí je patrné, že vás
daná problematika též tíží a máte podobný či stejný názor na řešení jako já.
Ve spolupráci s dalšími zastupiteli budeme usilovat o nápravu.
Ve svém dnešním příspěvku si nejprve neodpustím několik drobných
poznámek k článku „K přidělování bytů v Dobřanech“ pana místostarosty
Sobotky, který jsem si se zájmem přečetl v minulém vydání. Zřízení té či
oné komise je pouze a jen rozhodnutím členů rady města. To plně respektuji. Co mě však výrazně zarazilo a pobouřilo, bylo nevybíravé očerňování
bývalých členů této komise.
V době svého působení v radě města jsem se několikrát dostal do střetu nejen s tajemnicí komise (prezentovala doporučení bytové komise na
jednání rady), ale i se samotnými členy. Přesto jsem si jejich práce vážil
a většinou respektoval i jejich doporučení. Vždyť být členem této komise
neznamenalo sedět jen za stolem a navrhovat radním toho či onoho žadatele
o byt. Členové pravidelně, ve spolupráci s tehdejší správkyní bytového hospodářství, prováděli namátkové kontroly bytů vlastněných městem. Nechyběli však ani při vyklízení bytů či exekucích.
Souhlasím s panem místostarostou, že velkým problémem systému byly
zastaralé, nevypovídající údaje o žadatelích. Jak tento problém však souvisí
s bytovou komisí a korupcí, to jsem z článku nepochopil, ač jsem si ho přečetl několikrát. Aktualizace žadatelů nemá přece nic společného s rozhodnutím
„mít či nemít“ bytovou komisi. Rád bych tuto problematiku uzavřel poděkováním všem bývalým členům bytové komise za jejich práci pro město.
Ještě bych se rád v krátkosti vyjádřil k jednomu dalšímu rozhodnutí rady
města. Na únorovém zasedání Zastupitelstva města Dobřany, ve zprávě
z mezidobí, nás starosta města Bc. Marek Sýkora seznámil s usnesením
rady, týkajícím se výsledků výběrové řízení malého rozsahu na realizaci
sanačních opatření na kamenném mostě přes řeku Radbuzu. A kdo výběrové řízení vyhrál? Představte si, že stejná společnost, která se v minulosti na
opravě mostu již podílela. A asi ne příliš úspěšně, když je most potřeba znovu sanovat. Podala totiž nejnižší cenovou nabídku. Aha… A proč se město
znovu rozhodlo tuto společnost oslovit? Vždyť malíře, který mi nekvalitně
vymaloval byt, si znovu také nepozvu, ne? A může být sebe levnější! Možná příliš dětinský příměr. Ale pravdivý. Jako životní optimista věřím, že tentokrát se sanace vydaří lépe a most bude sloužit nám občanům v utěšeném
stavu více než jedno či dvě volební období.
Michal Šašek

Obsah a jazykovou korekturu opoziční stránky zajišťují:
Otevřené město Dobřany, o.s. www.otevrene.dobrany.eu
Občanská demokratická strana
Případné dotazy a připomínky nám můžete posílat na e-mailovou adresu:
otevrene@dobrany.eu nebo sasekmichal@seznam.cz
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CO SE DĚJE
RUBRIKA SPRÁVCE

Vážení obyvatelé města Dobřany,
dovolte mi Vás opět přivítat v naší rubrice správce, kterou jsme se dnes
rozhodli věnovat informacím a faktům týkajícím se problematiky vyúčtování služeb. Na konci měsíce dubna všichni nájemci bytového a nebytového
fondu města Dobřany obdrželi vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu
či nebytového prostoru za rok 2010. Protože se často setkáváme s tím, že
nájemci mnohdy neví, jaké služby se do ročního vyúčtování zahrnují či jakým
způsobem jsou jednotlivé služby rozúčtovány, pokusíme se v následujících
řádcích vysvětlit, jak má správné vyúčtování služeb vypadat a čím se řídí.
Vyúčtování zálohových plateb na služby spojené s užíváním bytu či
nebytových prostor (dále jen vyúčtování služeb) je nutné provést v souladu
s vyhláškou 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové
vody mezi konečné spotřebitele a dále pak v souladu s vyhláškou 428/2001
Sb. o dodávce vody. Dle zákona musí být vyúčtování služeb provedeno nejméně jedenkrát ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí
zúčtovacího období, tj. do 30. dubna. Rozúčtovány jsou náklady, které byly
v uplynulém roce (tj. zúčtovacím období) vázány na vlastníka nemovitosti
a jsou rozúčtovatelné na konečného spotřebitele. Konečným spotřebitelem
je v tomto případě nájemce bytu či nebytového prostoru. Jedná se zejména o náklady na tepelnou energii, vytápění, na poskytování teplé užitkové
vody, na dodávku studené vody, elektřiny společných prostor apod.
Rozúčtování tepla – výchozí náklady jsou dány dodavatelem tepla (společnost SLUŽBY DOBŘANY, s.r.o.). Jsou vyčísleny jednak ve spotřebě
tepla v GJ, jednak v korunách. Tyto náklady se následně rozdělí na základní
a spotřební složku. Základní složka je rozdělena mezi konečné spotřebitele dle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy a činí 40 – 50%
celkových nákladů. Spotřební složka je rozdělena mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů poměrových měřidel a její výše je 50 – 60% celkových nákladů. U rozdělení spotřební složky se používají korekce, které
zohledňují rozdílnou náročnost vytápěných místností danou jejich polohou
(viz 372/2001 Sb.) V případě, že v zúčtovacích jednotkách nejsou osazena
poměrová měřidla (individuální rozdělovače topných nákladů IRTN), je
spotřební složka rozdělena stejným způsobem jako složka základní.
Rozúčtování teplé užitkové vody (TUV) – výchozí náklady jsou dány dodavatelem tepla a tvoří je náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev
užitkové vody a náklady na spotřebovanou vodu. Náklady na tepelnou
energii jsou opět děleny na základní a spotřební složku, přičemž základní
složka činí 30% a spotřební 70%. Základní složka je rozdělena mezi konečné spotřebitele dle poměru velikosti podlahové plochy a spotřební pak dle
náměrů vodoměrů nainstalovaných u konečných spotřebitelů. V případě, že
u konečného spotřebitele není nainstalován vodoměr, provádí se rozdělení
dle průměrného počtu osob užívající jednotku v zúčtovacím období. Náklady na spotřebovanou vodu jsou pak rozděleny v celkové výši dle náměru
vodoměrů, v případě jejich absence je opět jediným kritériem průměrný
počet osob.
Rozúčtování studené vody – výchozí náklady jsou dány dodavatelem (společnost JVS, a.s.). Tyto jsou v celkové výši rozúčtovány dle poměrových
měřidel (vodoměrů). V případě, že tyto vodoměry nejsou v zúčtovacích
jednotkách nainstalovány, dělí se náklady dle průměrného počtu osob užívající jednotku v zúčtovacím období. V souvislosti s poměrovými měřidly
je nutné zmínit, že naměřený stav ne/bytového vodoměru vyjadřuje pouze
poměr, kterým se náklady na studenou vodu rozdělují mezi jednotlivé byty
a nebytové prostory, a to z důvodu, že žádný vodoměr neměří úplně přesně.
Každý má určitou povolenou toleranci, součet jednotlivých vodoměrů tedy
nikdy nesouhlasí s domovním vodoměrem, dle kterého jsou dodavatelem
účtovány dodávky vody.
Rozúčtování ostatních služeb – další náklady, které se v rámci vyúčtování
objevují, jsou zpravidla rozúčtovány dle dvou kritérií. Jednak dle průměrného počtu osob užívajících jednotku v zúčtovacím období, mezi tyto patří
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např. elektřina společných prostor, náklady na výtah apod., jednak na jednotku samotnou. Sem patří např. náklady na společnou televizní anténu.
Za zpracování a správnost vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu
či nebytového prostoru zodpovídá vlastník nemovitosti. Na základě uzavřené mandátní smlouvy na správu bytového a nebytového fondu města Dobřany byla tato povinnost převedena s účinností od 1.1.2009 na společnost
Triumfa, s.r.o., která bude pro Vás, jednotlivé nájemce, řešit veškeré případné reklamace a následně realizovat finanční vyrovnání přeplatků a nedoplatků. To bude provedeno v souladu s vyhláškou nejpozději do 31.8.2011.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se s naší Rubrikou správce brzy na
viděnou.
Jménem společnosti Triumfa, s.r.o.
Mirka Sýkorová, jednatel společnosti

MAS RADBUZA, o.s.

V březnu tohoto roku vzniklo na našem území občanské
sdružení MAS Radbuza, o.s.
Konkrétně se jedná o novou
místní akční skupinu (zkráceně
MAS), která má za úkol sdružovat veřejný, soukromý a neziskový sektor současně. MAS fungují
na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty vychází z myšlenek
a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nejsou tedy
direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora.
Každá MAS má pro své území zpracovanou integrovanou rozvojovou
strategii, kterou schvalují všichni její členové. Na základě této strategie je
možné žádat o dotační programy typu LEADER. Při podpoře z tohoto programu vyhlašují MAS výzvy k podávání projektů a stanovují podmínky
pro předkládání žádostí. Dále poskytují konzultace a pořádají informační
semináře pro žadatele. Shromážděné žádosti pak hodnotí Výběrová komise
MAS, která doporučí projekty ke schválení příslušnému řídicímu orgánu
(např. Ministerstvu zemědělství).
V současné době funguje v Plzeňském kraji 11 místních akčních skupin.
MAS Radbuza jako nově vzniklá místní akční skupina vstupuje nyní do
fáze tvorby rozvojové strategie pro následující období. Jak již bylo řečeno, bude ve strategii kladen důraz na potřeby a požadavky jak veřejného,
tak především neveřejného sektoru, proto má každý aktivní občan našeho
území možnost zapojit se do přípravy tohoto strategického plánu svými
podněty a nápady. MAS Radbuza uvítá jakýkoli aktivní způsob podpory
této rozběhové fáze. Proto kdokoli budete mít jakýkoli podnět, ale zároveň
budete-li mít nějaký dotaz ohledně MAS Radbuza, neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo emailem.
Zakladatelka a jednatelka: Ing. Andrea Kubernátová,
tel.: 602 405 576

CO SE DĚJE / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

DOBŘANSKÁ POUŤ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 9. 4. 2011 byli přivítáni panem Markem Sýkorou, starostou města, tito
noví občánci:

10. června 2011
DOBŘANSKÉ POHLEDY 2011

Slavnostní vernisáž výstavy začíná v 15 hodin v budově
školní jídelny ZŠ Dobřany.

SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA ZPĚVOHRY
„KOUZELNÉ HOUSLIČKY“

Představení začíná v 19:00 hodin v Káčku.
Zpěvohru nastudovali žáci a učitelé ZUŠ. J. S. Bacha.

11. června 2011
DOBŘANSKÉ POHLEDY 2011

Výstava je přístupná od 13:00 do 17:00 hodin.

POUŤOVÁ ZÁBAVA

Program na dobřanském náměstí.

15:00 – 16:30
Vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha a žáci ZŠ Dobřany.

17:00 – 18:00

Brožková Karolína, Eľková Natálie, Hnětkovská Ema, Hojdová Vendula,
Mašek Matyáš Josef, Obšasníková Zuzana, Wimr Daniel, Vlažný Jakub,
Hubená Marie, Chodl Jan, Kouba Petr, Kreutzerová Martina, Rada Daniel, Rataj Adam, Švamberk Erik, Tobrman Jan, Tomanová Tina, Vozárová
Veronika

PLZEŇSKÁ 12 (dechová hudba)
18:30 – 19:30
X COVER (rocková hudba 60. - 90. let 20. století)
20:10 – 21:30
ČANKIŠOU (etnická hudba s prvky rockové hudby)
22:00 – 23:00
STARÝ PSI (rocková hudba)
23:00 – 24:00

MILESTONES (Rolling Stones revival Plzeň, rock)

12. června 2011
DOBŘANSKÉ POHLEDY 2011

Výstava je přístupná od 13:00 do 16:00 hodin.

SLAVNOSTNÍ KONCERT K 10. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ PĚVECKÉHO SBORU

Koncert v kostele sv. Víta od 18:00 hodin.
Vystoupí P.U.D.U. (Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů).

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou co nejsrdečněji poděkovat panu Štulcovi
(Tesařství Štulc) za bezplatnou výrobu a montáž zahradního domku pro
naši mateřskou školu. Dále pak panu Volfovi (MPŠ s.r.o., – Zahradnické
služby) za opět bezplatné prořezání a údržbu živého plotu kolem zahrady MŠ Loudů.
Bc. Jana Kleisnerová, ředitelka MŠ Loudů

VZPOMÍNÁME
Dne 30. května 2011
uplynou 2 roky od doby, kdy nás navždy
opustil pan

František Fiala
nadšený turista.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka, děti a vnoučata.
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ROZHOVOR S DOBŘANSKOU KAPELOU ZAVŘÍT
Dobřanská kapela ZAVŘÍT se vrací. Připravili jsme pro čtenáře DL rozhovor se zpěvákem a kytaristou Liborem Hříšným a basistou Kamilem
Maškem, který se uskutečnil ve zkušebně kapely. Do třetice v kapele hraje
Vladimír Kocůn na bicí. Pro mě je podstatné to, že Zavřít mají velmi daleko
k revival bandům, a nejen proto si zaslouží pozornost.
Máte za sebou první úspěšná vystoupení. Kapela Zavřít hrála po dlouhé době. Vaše sestava se změnila. Nyní zpíváš, Libore, ty. Jak dlouho
jste nevystupovali a proč zpíváš nyní ty? Řekněte mi o historii kapely.
Libor: Nevystupovali jsme zhruba rok. S naším minulým zpěvákem jsme
se rozešli. Jinak my, jako Zavřít, jsme vznikli v osmé třídě, což je skoro
deset let.
Kamil: Já jsem založil kapelu s Ondrou Kunclem, což byl bubeník tehdá .
Libor: Přišli za mnou, protože věděli, že jsem kytarista, jestli si prý s nimi
nepůjdu zahrát do garáže. A už to bylo. Začali jsme jako punkeři, jako většina. Hráli jsme veselý, jednoduchý věci, postupem času jsme chtěli dělat
něco, co je víc složitý, víc hráčsky náročný. Začali jsme dělat tvrdší hudbu,
přibrali jsme jiného zpěváka i bubeníka a uvědomili jsme si, že složitost
není to nejpodstatnější. Podstatný je to, co dokážeš dát ze sebe těm lidem,
upustili jsme od tvrdosti a vrátili se de facto k písničkám, ale svým. Ještě
ale nejsme tam, kde bychom chtěli být.
Myslím si, že jste udělali dobře, Libore, že zpíváš ty. Jste jako kapela
mnohem více kompaktní a poloha tvého zpěvu k vaší hudbě jde. Jaké je
zpívat a zároveň táhnout hlavní kytarovou linku, která je ve vaší hudbě
dominantní emoční silou? Není toho na tebe trochu moc?
Libor: Já jsem to zažil poprvé na vydařeném koncertu v Plzni v ANDĚLU.
Popravdě, bylo toho na mě moc. Nemůžu se pak dva dni hnout, jak jsem
rozlámaný. Ale to pokaždý. Co se týče zpěvu, udělal jsem spoustu chyb.
Musí si to sednout. Věřím, že po deseti koncertech to bude lepší, teď jich
máme odehráno pět. Musím se naučit dejchat. Je to záhul, ale co máš dělat,
když rád paříš na kytaru a rád zpíváš.
Zpíváte česky a máte i český název. Proč čeština a proč „Zavřít“?
Libor: Osobně si myslím, že na to, kolik je v České republice kapel, tak
zhruba 80 procent zpívá anglicky, což je hodně na škodu, a proto jsme se
rozhodli... My jsme se nemuseli ani rozhodovat, my jsme chtěli dělat naši
muziku, pro české publikum. Já bych to ani jinak neuměl. A proč Zavřít?
Není to jako dobrý? Já si myslím, že je to dobrý.
Kamil: My jsme byli Zavřít odjaktěživa. Jsme nad tím nikdy nepřemýšleli,
asi že se zavíraly dveře od garáže, kde jsme zkoušeli. (Smích)
Zavřít strhávají čirou energií, radostí ze hry. Míchají přímé kytarové melodie s hutnými riffy, podpořené živočišnou basou. Vaše skladba Popina je dosti lidmi považována za vaši nejlepší píseň, která by
mohla býti hitem. Je to asi kvůli rytmu, který je ve slokách hodně
rovný, a kvůli chytlavé melodii kytary hned zpočátku. Vy si opravdu
myslíte, že nekomplikovaná, ale silná melodie a jednodušší, tanečnější
rytmus je apriori špatně? Máte vůbec tu písničku rádi? Je spíše jiná
než ostatní.
Libor: To je jasný, že ji máme rádi.
Kamil: I když ne teďka tolik, jako ze začátku.
Libor: Každá písnička se ti časem ohraje. Hlavně se na Popinu dobře tancuje. My se však nebráníme jít podobným stylem, ale je to vždycky o tom,
co tě v danou chvíli momentálně napadne. Můžeš vymyslet podobnou písničku, jako je Popina, ale zároveň nemůžeš. Chceme docílit větší dynamičnosti i ušního pohodlí. Já nevím, jak dlouho budu ještě slyšet, jestli budeme
takhle hrát.
Kamil: Prej to poznáš, až když ztratíš 70 procent sluchu.
Libor: Já se úplně bojím někam jít k doktoru, protože ani nechci slyšet, co
by mi tam řekli.
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I přes některé moje dílčí výhrady si myslím, že Zavřít se snaží hledat
svůj styl. Jste technicky a řemeslně na velmi dobré úrovni. Myslíte si,
že jste originální? Jaké konkrétně jste měli vzory a jak se s nimi vypořádáváte?
Libor: Já poslouchal Wanastowi vjecy a Lucii. Fakt. Momentálně žádné
vzory nemám, ale tohle byly nejzásadnější kapely v mém životě.
Kamil: Já jsem se od vzorů taky oprostil. Mně se už Rammstein nelíbí.
Když seš mladší, tak chceš být jako někdo. Pak už míň.
Libor: Ubrali jsme na tvrdosti, snažíme se udělat muziku stravitelnější pro
co nejvíc lidí.
Nejde řemeslo někdy na úkor originality, která je obecně v Čechách
spíše málo ceněná?
Libor: My jako Zavřít máme hroznou sílu na koncertě. Když si někdo
poslechne naše album doma, uslyší hezký písničky, ale když přijde na koncert, tak se k tomu přidá něco, co je originální. Náš projev. Naše největší síla
byly vždycky živý koncerty.
Dobře, ale jak udělat originálnější i tu nahrávku? V zahraničí, ale
pomalu už i u nás se v rockové muzice objevují elektronické prvky.
Libor: Těžko uděláme v dnešní době něco, co už nebylo vymyšlený. Jde
o to, jak tu písničku ve studiu naaranžuješ. Melodie vždycky bude podobná,
nepovede si ti udělat písnička, kde by tóny nebyly podobný nějaký jiný
písničce. Všechno je to o aranži, skladbě, náladě, energii a osobitosti. Ale
něco úplně novýho se vymyslet už nedá. A my už dlouho hledáme člověka,
který by mohl do naší kapely přinést elektro prvky. Nesmí to být staré elektronické klišé, jako třeba metalové klávesy.
Libor byl na koncertě velmi živý. Jsi i mimo pódium takový bouřlivák?
Libor: Já jsem ve skutečnosti hrozně klidný člověk, když nemám koncert.
Na discu netancuju. Tak si maximálně užiju koncert. K Zavřít to patří. Když
hrajeme, nemyslím na nic jiného. O.....e, relax. Ale živý hraní je pro nás
dřina a odříkání, které si užíváme.Ať přijdou dva lidi, nebo dvě stě, snažíme
se dát nejvíce, co dát můžeme. Záda mě bolí vždycky.
Vaše nová věc se jmenuje LSD PL? Má to souvislost s Dobřanami
a Psychiatrickou léčebnou?
Libor: Má. Tahle píseň je o člověku, který prožil svůj život. Fousy mi už
šediví. Je mu třeba čtyřicet, padesát, začíná šedivět. No a teďka mu houklo,
zbláznil se. Je tady na Psychiatrické léčebně v Dobřanech, ale říká si co,
mohlo se to stát už dávno. A že si ten život užil, je de facto spokojený
a nelituje. O tom je ta písnička.
Když jsme u Dobřan, proč tak málo vystupujete doma, když jste dobřanská kapela?
Libor: Hodně lidí na náš koncert ve městě čeká a my bychom doma hráli
hrozně rádi. Ale nejsou prostory, kde bychom mohli uskutečnit tenhle koncert, a ač město má každoroční festival Radbuza, tak nikdy jsme nabídku
nedostali, ač jsme pořadatele oslovovali. Možná to vyjde tenhle rok.
Kamil: Pravidelný koncerty kapel v Dobřanech hrozně chybí.
Otázka na závěr. Chtěli byste býti profesionálové? Kam až míříte? Jaké
jsou plány? Nemáte jako kapela nahranou plnohodnotnou desku.
Libor: To je jistě hlavní plán. Natočit desku ve studiu. CD. Kam bychom
chtěli dojít? Co nejdál. Já bych profesionál být chtěl. Myslím si, že co se
týká hráčské úrovně, tak už něco umíme. Nevím, jestli je to úroveň profi,
ale podle mě už nejsme amatéři, po těch devíti letech. Potřebujeme ale producentský a mediální zázemí.
Děkuji, kluci, za rozhovor, plány máte velké. Ať se daří. Více informací na
http://bandzone.cz/zavrit. 			
Tomáš Weinreb

KULTURA
KNIHY PRO DĚTI

SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

KOPL Petr: Tři mušketýři
Statečný Athos, silák Porthos, stále zamilovaný Aramis a
veselý gaskoňský šlechtic D´artagnan! Dobrodužný příběh
ožívá v novém komiksovém provedení. Vydejte se do časů
nezapomenutelných hrdinů.
Víš, jak věci fungují?
250 popsaných a vyobrazených předmětů, přístrojů a strojů,
které používáme v domácnosti, k dopravě a ve volném čase,
nebo je vídáme ve svém okolí.
Pro začínající vědce a zvídavé čtenáře.
BOE Sissel: Trolové slaví narozeniny
Příběhy o dvojčatech Paje a Pajkovi, kteří se vydávají za
dobrodružstvím do trolího lesa, a o jejich velké rodině, která
bydlí v trolím pahorku pod starým dubem.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

BERRY Steve: Alexandrijská knihovna
Bývalý americký vládní agent Cotton Malone se vrací
k pokojnému životu majitele antikvariátu v Kodani. Klidné dny rázně utne anonymní e-mail. Malone si uvědomuje, že na něm závisí život jeho dítěte, a tak se vydává na
nebezpečnou cestu, která ho zavede do Evropy, na Sinajskou poušť i do nejvyšších sfér americké politiky.

HAGENA Katharina: Chuť jablečných jadýrek
Když Bertta zemře, zdědí její dům Iris. Zůstane v domě
týden sama. Neví, jestli si jej vůbec chce nechat. Zatímco
pobíhá z pokoje do pokoje, osahává své vlastní vzpomínky
a zapomnění. Toulá se místnostmi a zahradou, ve světě, který jako by vypadl z času.
FIORATO Marina: Mandlová madona
Bernardino Luini, oblíbený žák Leonarda da Vinciho, je
pozván do Saronny, aby vyzdobil freskami místní kostel.
Jeho oči spočinou na okouzlující mladičké urozené dívce
Simonettě di Saronno a rozhodne se namalovat madonu
podle ní...

Burza knih v Městské knihovně Dobřany, která se konala ve dnech
18. a 20. dubna 2011. Celkem se sešlo na 800 knížek a časopisů. I letos se
burza setkala s velkým zájmem veřejnosti.

ŠKOLNÍ AKADEMIE
18. 5. 2011 od 17:00 hodin v Káčku

(vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, ZŠ Dobřany
a MŠ Stromořadí)

7

KULTURA
NOC S ANDERSENEM

V páteční podvečer 1. 4. 2011 přivítala Manka s Rumcajsem v Městské
knihovně 12 dětských čtenářů. V duchu pohádek Václava Čtvrtka (letos si
připomínáme 100. výročí narození tohoto spisovatele) se nesla stopovačka,
na kterou vyrazily děti společně s Mankou a Rumcajsem. Cestou pomáhaly
například Rumcajsovi ládovat pistoli, bloudily s Křemílkem a Vochomůrkou „bedlovým lesem“ a nakonec zvonily na zlatou lžičku u městské radnice, kde už nás vítal pan starosta Marek Sýkora. Po prohlídce celé budovy,
zajímavém povídání o historii a současném dění ve městě jsme si pochutnali na připraveném sladkém občerstvení, které přišlo vhod. Kromě darovaných knih jsme si všichni odnesli nevšední zážitek ze setkání. Andersenovo
dění pokračovalo v knihovně. Manka a Rumcajs se proměnili zpět v paní
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knihovnice. Po večeři si děti rozbalily spacáky, karimatky a našly si místo pro nocleh. Na spaní bylo ještě času dost, a tak jsme vyráběli papírové
rakety, vrtulníky a zápisníky. Jeden také děti vytvořily pro pana starostu.
Při netradičních aktivitách jsme se dost nasmáli. Nezapomněli jsme samozřejmě ani na čtení. Pohádka na dobrou noc byla dostatečně dlouhá, přesto
uspala jen některé. Spousta zážitků a neobvyklé místo způsobilo, že někdo
usnul opravdu až nad ránem.
Po ranní rozcvičce, povinné hygieně a bohaté snídani, na kterou nám
maminky napekly spoustu dobrot, jsme se postupně, jak si rodiče vyzvedávali své ratolesti, rozešli, doufám, příjemně unaveni domů.
kolektiv MěK Dobřany

KULTURA / NAPSALI JSTE NÁM
PROGRAM NOCI KOSTELŮ 27. KVĚTNA 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA:		

Dobřany o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně dne 24. dubna 2011

Záštitu nad akcí převzali
- MUDr. Jiří Besser, ministr kultury ČR
- Mons. František Radkovský, biskup plzeňský
- hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec
Již tradičně se poslední květnový pátek 27. května 2011 můžeme těšit na
další ročník Noci kostelů. Pro veřejnost otevřou znovu dveře katedrály a
další kostely v Plzni a okolí. Myšlenka otevřít kostely v noci se zrodila
před několika lety ve Vídni a rychle se rozšířila po celém Rakousku a
brzy i v dalších evropských městech. V České republice se Noc kostelů
poprvé konala v roce 2009, a to v Plzni a v Brně. Setkala se s velkým
ohlasem, a tak se v minulém roce připojila další města. Letos se akce
uskuteční poprvé také na Slovensku.
Program vytváří dobrovolníci na jednotlivých místech - nabídka bude
pestrá a široká. Večerní atmosféra návštěvníkům nabídne nevšední
zážitek při návštěvě jednotlivých kostelů. Budou mít možnost účastnit
se komentovaných prohlídek nebo podívat se do míst, která jsou pro
veřejnost obvykle nepřístupná. Podrobnosti o programu jsou dostupné
na www.nockostelu.cz.
Akce je pro všechny návštěvníky zdarma!
Nad letošní akcí poprvé převzal záštitu ministr kultury MUDr. Jiří
Besser. Biskup plzeňské diecéze Mons. František Radkovský ve svém
pozdravu účastníkům akce píše:
„Je potěšitelné, že zájem o prohlídku kostelů roste. Ukázala to Noc
kostelů v loňském i předloňském roce. Znamená to, že aspoň něco z
oněch hodnotných darů, jež kostely mohou poskytnout, přijde k užitku.
A nejsou to jen hodnoty estetické, i když ty především. Kostely se svojí
mimořádnou duchovní atmosférou jsou schopny se dotknout všech, kteří
mají duši otevřenou a nebrání se tomuto vlivu.
Proto všechny obyvatele plzeňské diecéze, věřící i nevěřící, zvu do všech
kostelů a modliteben, katolických i nekatolických, které budou v Noci kostelů otevřené, a přeji jim, aby jim tato návštěva přinesla radost a pokoj do
srdce a zážitky, na které budou dlouho a rádi vzpomínat a z nich čerpat.“
Dobřany:
Farní kostel sv. Mikuláše
Městský kostel sv. Víta

18.00 – 22.30
19.00 – 22.00

Za organizační stránku akce v Dobřanech zodpovídá
Miloslav Zezula, tel: 776 336 353
e-mail: miloslavzezula@seznam.cz

17:50 18:00 Slavnostní zvonění z kostela sv. Mikuláše
18:00 18:30 Májová pobožnost v kostele sv. Mikuláše
18:30 18:35 Varhanní píseň v kostele sv. Mikuláše
18.35 18.40	Přivítání v kostele sv. Mikuláše – zmínka o programu
		
+ pozdrav radního
18:45 18:50 Varhanní píseň v kostele sv. Mikuláše
18:50 22:00 Výstava liturgických oděvů – kostel sv. Mikuláše
18:50 22:00	Výstava liturgických předmětů – kostel sv. Mikuláše
19:00		
Otevření kostela sv. Víta
19:00 22:00	Výstava obrázků sv. Anežky České, práce dětí ZŠ
Dobřany – kostel sv. Víta
19:00 20:00	Volná prohlídka kostela sv. Mikuláše + doprovodný
program
19:00 20:00	Volná prohlídka kostela sv. Víta + doprovodný program
20:00		Prohlídka kostela sv. Mikuláše s výkladem
		
– P. Prokop Bahník
20:30		Prohlídka kostela sv. Víta s výkladem – paní Šenkýřová
21:00		Prohlídka kostela sv. Mikuláše s výkladem
		
– P. Prokop Bahník
21:30		Prohlídka kostela sv. Víta s výkladem – paní Šenkýřová
22:00		
Zavírání kostela sv. Víta
22.15		Slavnostní zakončení prvního ročníku NOCI
KOSTELŮ v Dobřanech v kostele sv. Mikuláše
Doprovodný program bude probíhat:
► před informačním centrem v Dobřanech /letáčky, milý přístup/
►	v kostele sv. Mikuláše v době, kdy nebude prohlídka s výkladem
/dotazy, hra na varhany, výstup na kazatelnu/
►	v kostele sv. Víta v době, kdy nebude prohlídka s výkladem
/dotazy, prohlídka obrázků sv. Anežky České, reprodukovaná
hudba CD – Dobřanské baroko, výstava obrazů Oty Janečka, stálá
výstava Dobřanské baroko, čajovna, dětský koutek/
► v budově informačního centra - prodej křesťanské literatury

NELZE JIŽ MLČET…

„Co sám nerad, nečiň druhému“…nebo „Přejme si tedy, ať se autoři článků v našich novinách neřídí jen prvním dojmem, zkoumají to, o čem píší
a berou ohled na čtenáře.“
Reagujeme proto na článek v dubnových Dobřanských listech, týkající se
bytové a majetkové komise, který napsal náš radní, pan Bc. Martin Sobotka.
Bytová a majetková komise projednávala léta bytovou politiku města
nejenom tím, že navrhovala radě města žadatele k přidělení uvolněného
bytu. Její činností především bylo provádění kontrol v užívání bytů, řešení neplatičů města, asistování při exekucích, při vyklízení bytů po úmrtí
nájemníka, dědických a soudních řízeních. Společně s bývalým správcem
bytů a nebytových prostorů plnila i úkoly uložené radou města. V souvislosti s dotačními tituly při výstavbě bytů musela prověřovat jednotlivé žadatele
o byt a shromažďovat osobní údaje, které nikdy nepronikly na veřejnost.
Všichni členové ve svém osobním volnu vykonávali svoji činnost s nejlepším svědomím, bez velkého finančního a jiného ohodnocení radou města.
Proto se nás velice dotýká absurdní vyjádření v článku „K přidělování
bytů v Dobřanech“ p. Bc. Martina Sobotky, který nikdy nebyl přítomen na
jednání bytové a majetkové komise. Z čeho tedy soudí? Z drbů? Nabízí se
tedy otázka. V jakém momentě vzešla nelibost k práci bytové a majetkové
komise? Domníváme se, že celá kauza, která vyústila v následné zrušení
bytové a majetkové komise, bylo přidělení bytu radou v čp. 117, Náměstí
T.G.M., nestandardním způsobem (na což má rada právo), avšak nepřijala
za toto přidělení zodpovědnost!
Bytová a majetková komise vždycky akceptovala rozhodnutí rady, ale
nemůže v žádném případě souhlasit s urážkami vůči členům komise, které
pronesl náš radní, pan Bc. Martin Sobotka.
Všem radním pak jen přejeme spravedlivou volbu při přidělování městských bytů, je jen na nich, komu, kdy a jakým způsobem žadatelům o obecní byt vyhoví.
Členové bývalé bytové a majetkové komise
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TÉMA MĚSÍCE
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA USNADNÍ DĚTEM
PŘECHOD Z MATEŘSKÉ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU

Základní škola bude ve školním roce 2011/12 zřizovat poprvé tzv. přípravnou třídu. Tato třída je přednostně určena dětem, kterým byl pro tento rok
stanoven odklad školní docházky. Maximální kapacita této třídy je 15 dětí.
Třída může být doplněna i z tzv. předškoláků a z dětí s dodatečným odkladem školní docházky.
Při dostatečném zájmu rodičů se zvažuje otevření i druhé přípravné třídy.
Cílem této třídy je pozvolná příprava dětí na vstup do 1. ročníku. Budou
podobně jako v mateřské škole vedeny k prohlubování sociálních dovedností, komunikaci s vrstevníky i dospělými, sebeobsluze a samostatnosti.
Navíc se setkají již se základy učiva 1. ročníku (bez psaní a čtení), s nimiž
se budou seznamovat herní formou a bez klasifikace. Výuka bude rozložena
do volnějších bloků v čtyřhodinové denní dotaci s možnou návazností na
ranní / odpolední provoz školní družiny a školní jídelny dle přání rodičů.
Docházka do přípravné třídy je zdarma, docházka do školní družiny a školní
jídelny zpoplatněna stejně jako pro žáky školy (poplatek za školní družinu
je 90 Kč měsíčně, cena oběda ve školní jídelně je 20 Kč). Provoz školní
družiny je od 6.00 do 7.30 hod. a od 11.30 do 16.00 hod.
K zařazení do přípravné třídy je pro žáky s rozhodnutím o odkladu školní docházky zapotřebí doporučení pedagogicko-psychologické poradny,
vzhledem k dlouhým objednacím lhůtám je třeba žádat co nejdříve, příp.
současně se žádostí o doporučení odkladu školní docházky. Tzv. předškoláci mohou přípravnou třídu navštěvovat pouze na žádost rodičů do volné
kapacity třídy (8 míst).
Rada Města Dobřany podpoří rozhodnutí rodičů umístit dítě do přípravné
třídy jednorázovým příspěvkem 2.000 Kč na žáka, přičemž 1.000 Kč obdrží
rodiče přímo na nákup školních potřeb (po 1.9.2011 po předložení rozhodnutí školy o přijetí žáka do přípravné třídy v pokladně Městského úřadu),
1.000 Kč na žáka obdrží škola na nákup učebních pomůcek, které budou
žáku předány ve škole zdarma.
O fungování již existujících přípravných tříd v Plzni se můžete informovat
např. na http://www.duhovaskola.cz/zs-americka-trida/zapisy-1/pripravna-trida/pripravna-trida-zs-americka.aspx.
Zařazení žáků do přípravné třídy bude dle data žádosti, přednostně pro děti
s odkladem školní docházky.
Uzávěrka žádostí do přípravné třídy je 31. května 2011.
Další informace: ředitel ZŠ (tel. 377 970 467), zástupkyně pro 1.stupeň ZŠ
(tel. 377 970 802) nebo ředitelky MŠ.

O zkušenost s fungováním speciálních tříd jsme požádali také paní Mgr. Evu
Peisarovou, ředitelku 16. ZŠ a MŠ v Plzni. Děkujeme jí tímto za její laskavou pomoc, výchozí informace a za možnost náslechu v přípravné třídě,
pokud se v Dobřanech podobná třída vytvoří. Zde nabízíme informace od
jedné z učitelek přípravné třídy:

Jak funguje přípravná třída na 16. ZŠ a MŠ v Plzni?

Hlavním úkolem přípravného ročníku je příprava na první třídu.
V přípravném ročníku probíhá výuka v počtu 7 – 15 dětí. Proto je možný
individuální přístup ke každému dítěti při plnění zadaných úkolů.
Dopolední vyučování je rozděleno do třicetiminutových bloků. Střídání
pracovních činností probíhá dle soustředění dětí. Nenásilnou a zábavnou
formou děti plní zadané úkoly – např. pracovní list, skládání puzzlí, modelování, vystřihování a mnoho dalších činností, které napomáhají rozvoji
předškolního dítěte. Velmi důležitá je logopedie a uvolňovací cviky (rozvoj
řeči, grafomotorika, jemná a hrubá motorika).
Děti za dokončení úkolu odměňuji razítkem nebo samolepicím obrázkem
do deníčku. Pracuji také s dětským časopisem „Méďa Pusík“.
Velké výhody vidím v tom, že dítě zná prostředí a chod školy i paní učitel-
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ky. S dětmi se zúčastňujeme akcí školy, kde se seznámí i s ostatními žáky
školy.
Ze strany rodičů zaznamenávám velmi kladné ohlasy. Přípravný ročník si
chválí a doporučují jej ostatním rodičům.
Milena Ottová
učitelka přípravné třídy

DOBRÁ ZPRÁVA O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Pro školní rok 2011/12 získala Základní škola souhlas Krajského úřadu
Plzeňského kraje zvýšit kapacitu školní družiny o 1 oddělení, tzn. že bude
moci od září 2011 umístit do čtyř oddělení celkem 120 dětí, přednostně
z 1. a 2. ročníku, případně z přípravné třídy, s možným doplněním do stanovené kapacity z dětí vyšších ročníků. Ze starších žáků bude dána přednost
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům dojíždějícím. Pokud
by se rozšíření této školní služby ukázalo nedostatečným, zvažuje vedení
školy vytvoření Odpoledního klubu pro další děti v rámci tzv. zájmové
činnosti. O děti by se v potřebný čas staraly placené externistky např. z řad
rodičů. O této možnosti bylo již jednáno se zřizovatelem a maminkami
z občanského sdružení Budulínek, na obou stranách se setkalo s podporou. Služba by byla zpoplatněna, výše poplatku bude stanovena podle počtu
přihlášených žáků, měla by se pohybovat v podobné výši jako poplatek za
školní družinu při naplnění klubu.
Kdo z rodičů žáků budoucího 3. – 5.ročníku by měl zájem o tuto službu,
nechť vyrozumí školu rovněž nejpozději do 31. května 2011. Formulář
žádosti bude rodičům předán třídními učitelkami žáků současného 2. – 4.
ročníku v květnu 2011.

DOBANSK POHLEDY 2011
Vyhlášené téma:

OHE

aneb

m ho m srdce

Jednotlivé soutěžní kategorie:
1. Výtvarná soutěž
2. Literární soutěž
3. Fotografická soutěž
4. Filmová soutěž
Uzávěrka soutěže: pátek 27. 5. 2011
Soutěžní práce je možno osobně předat garantům soutěží
či v sekretariátu Základní školy Dobřany, příp. zaslat poštou (Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618, 334 41
Dobřany – zásilku prosím označte výrazem Dobřanské
pohledy). Další informace: 377 972 725 (MěKS Dobřany),
či 377 970 467 (ZŠ Dobřany).

Vyhodnocení soutěže a výstava:
Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek 10. 6. 2011
v 15.00 hodin v budově školní jídelny ZŠ Dobřany,
Sokolovská 967. Výstava bude přístupná veřejnosti
v sobotu 11. 6. od 13:00 do 17:00 hodin a v neděli
12. 6. od 13:00 do 16:00 hodin.
Více informací najdete na plakátech nebo na www.dobrany.cz.

TÉMA MĚSÍCE / ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
O PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK OBECNĚJI

Každá změna je stresující pro dospělého, natož pro dítě. Základní škola připravuje dlouhodobější strategii na odstraňování bariér nejen při přechodu
z předškolního vzdělávání k povinné školní docházce (o tom je podrobněji pojednáno výše), ale i při přechodu z 1. stupně na stupeň 2. U prvního přechodu zvažujeme také větší formu spolupráce mezi školní družinou
a mateřskými školami např. formou tzv. tvůrčích dnů, kdy by se setkaly
děti MŠ a ZŠ při společných aktivitách rázu např. výtvarného, hudebního
nebo sportovního. Toto je jedna z myšlenek projektu v rámci programu EU
Comenius Regio, který připravila v lednu tohoto roku naše škola, Město
Dobřany a Středisko ekologické výchovy ve spolupráci s německými partnery (Město Bad Salzuflen, Reálná škola a dvě vzdělávací instituce tamtéž).
V současné době je podána žádost o grant, na výsledek hodnocení budeme
čekat do července letošního roku.
Těžiště projektu je kromě jiného v přípravě tzv. badatelských dnů pro žáky
4. a 5. ročníku, které pro ně spolu s učiteli budou organizovat žáci 2.stupně v některých volitelných předmětech. Obsah aktivit bude v oblasti tzv.
MINT (z angličtiny matematika – informační technologie – přírodní a technické vědy), tedy v oblasti, která z pohledu společnosti i školství vyžaduje
vyšší podporu. Naše škola by z grantu ráda financovala digitální měřicí prvky v učebním systému PASCO pro vybavení kabinetů přírodopisu, fyziky
a chemie. Samotné aktivity při přípravě i realizaci badatelských dnů by kromě jiného měly zvýšit motivaci žáků pro dané obory, vytváření vhodných
vztahů mezi staršími a mladšími žáky a nenásilně vpravit žáky z 1. stupně
do prostředí 2. stupně, neboť by se badatelské dny konaly právě v odborných učebnách 2. stupně.
K podpoře názorné výuky a kvalitní přípravy učitelů na výuku dozajista
přispěje na obou stupních škol a ve speciálních třídách na léčebně realizace
projektu Moderní škola 2010 v rámci operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. V 1. kole projektu bude 26 učitelů a učitelek
školy z grantu EU peníze školám vybaveno notebooky ke kvalitnějšímu
zpracování příprav na výuku (tzv. DUM – digitálních učebních materiálů), a to zejména v podobě využitelné při práci s interaktivní tabulí. Škola
bude v květnu vybavena také pěti novými interaktivními tabulemi a další
IC technikou. Učitelé budou v průběhu 36 měsíců proškoleni v užití nových
technologií (škola je vázána získáním 42 osvědčení) a vytvoří v tomto čase
54 sad o 20 DUMech, které budou ve vnitřní síti školy přístupny všem učitelům k dalšímu využití či případné vlastní úpravě.
Škola trvale vytváří vzdělávací podmínky pro obě krajní strany běžné dětské populace – děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadané. I na to bude zaměřen nový, v pořadí již čtvrtý projekt Comenius – Partnerství škol, který škola také v lednu tohoto roku připravovala
s partnerskými školami z Rakouska, Slovinska, Portugalska a Turecka.
Dlouhou tradici má škola v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Od speciálních tříd pro žáky s více vadami na léčebně přes speciální
třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením při běžné škole (letos dvě, od
září tři s pokrytím všech ročníků školy malotřídní formou výuky) až po žáky
individuálně integrované s vývojovými poruchami učení, ale také s těžkým
tělesným postižením či s autismem (za pomoci asistentů pedagoga).
Velkou pozornost věnujeme i žákům mimořádně nadaným, což není zcela
jednoduché v konkurenci blízkých víceletých gymnázií. I přes tuto nevýhodnou pozici naší školy se řada žáků významně profiluje ve vyšších kolech
odborných, sportovních i uměleckých soutěží. Letošní rok byl obzvláště
„úrodný“ (dokonce i v nižších ročnících), rádi bychom Vás s některými
nadanými žáky seznámili a jim za skvělou reprezentaci školy, jejich vyučujícím za kvalitní vedení a rodičům za podporu i takto poděkovali.
Stříbro z okresní soutěže ve volejbale přivezli: Filip Fiala (8.A), Tomáš
Hamet, Marek Štěpař a Robert Petržílka (všichni z 9.A) a Jiří Pech, Ondřej
Pařízek, Martin Žďánský, Zdeněk Linda a Milan Pytlík (9.B).
Skvělé jsou i výsledky jednotlivců, za všechny např. Jakub Fořt (8.B) byl
1. v okresním kole biologické olympiády (čeká ho účast v krajském kole),

6. v krajském kole dějepisné olympiády, 1. v okresním kole matematické
soutěže Pythagoriáda a 2. v okresním kole matematické olympiády. Martin
Brom (8.B) byl 9. v krajském kole zeměpisné olympiády, 2. – 4. v okresním
kole matematické soutěže Pythagoriáda a 5. v okresním kole matematické olympiády. Šárka Kučerová (8.B) zvítězila v okresním kole olympiády
v českém jazyce a čeká ji rovněž účast v krajském kole, v okresním kole
matematické soutěže Pythagoriáda se umístila také na 2. – 4. místě. Robert
Poscharnig (8.A) byl 2. v krajském kole konverzační soutěže v německém
jazyce. I mladší Markéta Benediktová a Kristýna Karolína Kvačová (obě
ze 7.A) se umístily na 6. – 7. místě v okresním kole biologické olympiády,
Kristýna skončila rovněž na 4. – 6. místě v matematické olympiádě.
Přeji nám všem další úspěšné zdolávání všech překážek, které nám život
přináší.
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

Někteří z úspěšných reprezentantů Základní školy:
zleva Šárka Kučerová, Robert Poscharnig, Martin Brom a Jakub Fořt

DOBRÁ ZPRÁVA
OD DOBŘANSKÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY:
Ještě máme volná místa na letním stanovém táboře
pro dobřanské chlapce a dívky ve věku 8 – 14 let.
Kde? Blízko Polánky u Nepomuka – na louce u lesa a u potoka.
Kdy? Od 1. do 16. 7. 2011.
Za kolik? 2.700 Kč.
Co tam? dobrodružná táborová hra • kurz tábornických
dovedností • (uzlování, morseovka, poznávání rostlin
a živočichů, mapa a buzola …) • sport, koupaliště, výlety,
táborové ohně • noví kamarádi a kamarádky • dobrá kuchyně ☺
Další informace na www.strazci-dobrany.cz
a Petr Mištera, tel. 607 611 541.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DALŠÍ MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY ANEB „DOBŘANY JEDOU“

(vom) V polovině dubna vyjeli tři žáci pěveckého oddělení změřit síly
na mezinárodní soutěž Pro Bohemia Ostrava 2011. Uspěli s nádhernými výsledky. Jana Šístková a Tomáš Duchek přivezli dvě zlatá ocenění.
Tereza Zajíčková vyzpívala jako nejmladší účastník celé pěvecké soutěže
2. místo.
Soutěže se zúčastnily také Šárka Kučerová a Marie Kordíková. Obě si
poměřily svoje síly s obrovskou konkurencí a do budoucího hudebního
života si odnesly spoustu zkušeností a nápadů. Paní učitelce Kláře Vlahačové – Kartákové, která vyučuje všechny tři úspěšné zpěváky, jsem
položila několik otázek.
Můžeš čtenářům popsat o jakou soutěž vlastně šlo?

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v mezinárodní soutěži PRO BOHEMIA OSTRAVA 2011

zpěv

Jana Šístková

pí uč. K. Vlahačová-Kartáková

1. místo

Tomáš Duchek

pí uč. K. Vlahačová-Kartáková

1. místo

Tereza Zajíčková

pí uč. K. Vlahačová-Kartáková

2. místo

Marie Kordíková

pí uč. M. Vozárová

diplom za účast

Šárka Kučerová

pí uč. M. Vozárová

diplom za účast

příčná flétna
Jednalo se o 10. ročník mezinárodní soutěže Pro Bohemia, kterou pořádala
Janáčkova konzervatoř v Ostravě společně s místním hudebním gymnáziem. V letošním roce byla vypsána pro klavír, dřevěné dechové nástroje,
dechové žesťové nástroje, zobcovou flétnu a zpěv a zúčastnit se jí mohli
děti a mladí hudebníci od 6 do 18 let. Soutěžilo se v krásných prostorách
ostravské konzervatoře, organizace byla opravdu na úrovni, všichni pořadatelé moc milí, ceny pro děti pěkné.
Zúčastnila ses jí se svými žáky poprvé a proč?
Chtěla jsem zjistit, jak se zpívá na Moravě:-) Ale vážně, každá soutěž je
prostě dobrá zkušenost, a když dítě soutěžit chce, rodiče ho podpoří, máme
dost času na přípravu soutěžního programu, a já se domnívám, že „na to
má“, jsou splněny všechny podmínky a může se jet. Třeba do Ostravy na
zkušenou.
Jak to děláš, že máš v podobných soutěžích tak krásné výsledky?
Nevím. Určitě hraje roli spousta faktorů, ale důležité na samém začátku práce s konkrétním dítětem je nebourat za každou cenu to, s čím přichází. Objevit v něm „jeho parketu“ a na ní začít stavět. Neotrávit ho, což není vždy
snadné, a musím se sama krotit, abych dítě v hodině nepřeválcovala hlasovými cvičeními a opravováním chybných návyků na úkor „zazpívání si“.
Při přípravě na soutěž je pak důležitý pečlivý výběr repertoáru. V něm musí
být dítě schopno ukázat maximum toho, co umí, a naopak. To, co zpívá, mu
musí být blízké, srozumitelné, musí se cítit pěvecky jistě. Pak je schopné
porotu zaujmout, protože je jeho výkon „pravdivý“, a třeba i uspět.

1. duben 2011, mezinárodní soutěž PRO BOHEMIA OSTRAVA 2011, Tomáš
Duchek získal 1. cenu a Tereza Zajíčková obdržela 2. cenu v sólovém zpěvu.

U tvých žáků je vidět, že zpívají s chutí a radostí, že je to baví. Je to pro
tebe to hlavní?
Částečně jsem asi odpověděla v předchozí otázce. Ano, je to důležité, možná i hlavní. Mám ráda, když je žák tak trošku divoch a zlobič, umí dát najevo svoje emoce. Má v sobě energii, kterou je možné namířit potřebným
směrem. Ale nerada bych vychovávala jen nadšené zpěváčky, co zpívají
„hrozně - rádi“ :-) S každým je možné pracovat tak, aby se jeho pěvecký
projev rozvíjel, i když jsou jeho možnosti omezené.
Měli jste čas a možnost prohlédnout si Ostravu? Jakou zajímavost bys
doporučila našim čtenářům?
Z toho mála, co jsem z Ostravy viděla, mohu těžko něco doporučit. Nejvíce
se mi líbilo přímo v místě konání soutěže - na Janáčkově konzervatoři.
Je to obrovská budova, kde spolu studují adepti hudebního, dramatického
i tanečního umění, a tak je atmosféra této školy plná života, tvořivosti,
mládí a radosti. Krásné místo, na které je asi Ostrava právem hrdá.
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1. duben 2011, mezinárodní soutěž PRO BOHEMIA OSTRAVA 2011, Jana
Šístková získala 1. cenu v sólovém zpěvu, na fotce s pí uč. K. VlahačovouKartákovou.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(Plzeň - klavír, housle a akordeon)

klavír

Lukáš Palkoska

p. řed. J. Vozár

1. místo s postupem

Michal Drda

p. řed. J. Vozár

1. místo s postupem

Aneta Vozárová

pí uč. E. Šmejkalová

3. místo

Erika Hessová

pí uč. J. Faltýnová

1. místo

Aneta Vozárová

p. uč. J. Odstrčil

3. místo

Markéta Tichotová

p. uč. J. Odstrčil

čestné uznání

p. uč. P. Vacek

1. místo s postupem

housle
Ostrava - společná fotka rodičů, soutěžících a učitelů ze ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany.

akordeon

Ladislav Bouřil

22. dubna 2011 vystoupil v koncertním sále ZUŠ J. S. Bacha ukrajinský
klavírista Kostiantyn Tyshko.
Dobřanská galerie

Jaroslav Zapletal
SVĚT JE MALÝ

13. května - 30. června 2011
otevřeno:
po - čt
pá
so, ne

900 - 1215 a 1300 - 1700 hodin
900 - 1215 a 1300 - 1700 hodin
1300 - 1700 hodin

9. duben 2011, v krajském kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na housle získala Erika Hessová (vpravo) 1. místo a Aneta Vozárová 3. místo.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
MIMOŘÁDNĚ ZDAŘILÝ KONCERT

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany uspořádala 26. 3. 2011 v kostele sv. Mikuláše
koncert, který lze hned z několika důvodů označit jako mimořádně zdařilý
a výjimečný. Především – vedení školy se podařilo pro vystoupení získat
mužský pěvecký sbor Bekkefaret z Norska, země, kde je sborový zpěv na
vysoké úrovni a je tam velmi populární. Druhá výjimečnost, která upoutala, je fakt, že to byl koncert benefiční a výtěžek z něj byl věnován Centru
SOS Archa Diakonie Českobratrské církve evangelické v Plzni, které se
zabývá odbornou činností s dětmi a mládeží ohroženými syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. A třetí mimořádnost koncertu?
Skvělá atmosféra ve zcela zaplněném kostele sv. Mikuláše. K ní bezpochyby přispělo i vystoupení našich Dobřanských bábinek, které přes odlišnost
svého repertoáru byly rovnocenným partnerem norskému sboru a sklidily
zasloužený potlesk.
Norský sbor Bekkefaret je původně sborem církevním, tomu odpovídá
i většina jeho repertoáru, pro nás však do programu zařadili i několik norských lidových písní. Celý koncert vyvrcholil společným provedením známého černošského spirituálu „Když svatí pochodují“ v angličtině, což oba
sbory zvládly s nadšením a elánem. Odměnou jim byl skandovaný potlesk
spokojených posluchačů.
Myslím, že je třeba poděkovat organizátorům koncertu – není to poprvé,
co ZUŠ J. S. Bacha obohatila kulturní život Dobřan něčím přínosným a ne
zcela obvyklým. Děkujeme tedy a těšíme se, že tento trend bude pokračovat
– z návštěvnosti koncertu je zřejmé, že občané takovéto kulturní aktivity se
Olga Kapitánová
zájmem vítají.				

než jsem ji celkem dobře zvládla. A přijetí v Norsku? To nejlepší, jaké si
jen můžete představit. Všichni ke mně byli velmi milí a vstřícní, mé pocity
jsou veskrze pozitivní.
Zpíval už sbor Bekkefaret někde v zahraničí?
Nezpíval, Česká republika je naší první zahraniční zkušeností – a to mi
trvalo dost dlouho, než jsem členy sboru přesvědčila, abychom tuto cestu
uskutečnili.
Jaké je profesní složení zpěváků sboru?
Složení je velmi pestré – jsou zde lékaři, inženýři, technici, prodavač – a to
jsem jistě nevyjmenovala všechny profese.
Po této odpovědi jsem slečně Kašparové poděkovala za krásné vystoupení
sboru i za čas, který mi věnovala – v kostele bylo dost chladno a na náměstí
už byla sympatická sbormistryně netrpělivě očekávána svou plzeňskou rodinou. A k mému hezkému zážitku z koncertu se připojil i dobrý pocit z toho, že
máme mladé lidi, kteří se dokážou prosadit a uplatnit i v cizině.
Olga Kapitánová

KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
KVĚTEN - ČERVEN 2011
8. května 2011 - 17:00 hodin - kostel sv. Prokopa ve Štěnovicích
Májový koncert
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
- výstava dětských prací výtvarného oboru ZUŠ J. S. Bacha
11. května 2011 - 17:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert
18. května 2011 - 17:00 hodin - kulturní zařízení Káčko
Školní akademie II
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, ZŠ Dobřany, MŠ Stromořadí
19. května 2011 - 14:00 hodin - Pečovatelský dům Loudů
Vystoupení pro Klub důchodců
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
20. května 2011 - 19:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert partnerské hudební školy z Brežice - Slovinsko
22. května 2011 - 10:30 hodin - Masné krámy Plzeň
Koncert ZUŠ jižního Plzeňska

Rozhovor se sbormistryní Bekkefaretu Annou Kašparovou

Pravděpodobně víte, že sbormistryní norského sboru je Češka – mladá,
drobná, půvabná a usměvavá Plzeňačka Anna Kašparová. Po koncertě jsem
jí položila několik otázek:
Jak jste se do Norska dostala a jak dlouho tam žijete?
Po absolvování plzeňské Konzervatoře jsem byla přijata na JAMU v Brně.
Tam se naskytla možnost roční stáže v Norsku. Využila jsem ji, na stáž jsem
odjela a pak se to „trochu“ prodloužilo – jsem tam už 10 let.
Kde v Norsku žijete a působíte?
Žiju a pracuju v jihonorském městě Stavanger, které má asi 120 tis. obyvatel. Je to přímořské město s ropným průmyslem. Je tam trochu chladnější
a větrné počasí, ale žije se tam velmi příjemně. Pracuji jako varhanice, učitelka, sbormistryně. Norský stát velmi podporuje hudební aktivity svých
občanů.
Jak Vás v Norsku přijali – a co norština?
Norština je na první poslech trochu obtížná, ale když se do ní zaposloucháte,
zjistíte, že je to něco mezi němčinou a angličtinou. Trvalo mi asi 10 měsíců,
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23. května 2011 - 18:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
Klavírní recitál - Michaela Augustinová
ZUŠ B. Smetany Plzeň, ze třídy pí uč. Z. Durasové
24. května 2011 - 18:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
Absolventský koncert
Michala Pošarová - flétna, Milan Dvořák - kytara
26. května 2011 - 17:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert
31. května 2011 - 18:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
Absolventský koncert
Šárka Kučerová - příčná a zobcová flétna, Michal Drda - klavír
1. června 2011 - ZUŠ Přeštice
Přehlídka tanečních oborů
- vystoupí taneční obor ZUŠ za doprovodu malé dětské lidové muziky
Vozembach
2. června 2011 - 18:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
Absolventský koncert
Lukáš Palkoska - klavír

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
VELIKONOČNÍ JARMARK

V sobotu 16. dubna proběhl na dobřanském náměstí Velikonoční jarmark, pořádaný občanským sdružením Budulínek ve spolupráci s Městem
Dobřany a ostatními místními spolky a organizacemi. Pro návštěvníky byly
po celé dopoledne nachystány stánky naplněné především výrobky s velikonoční či jarní tematikou – pomlázky, vajíčka, dekorace do oken či květníků... Většina barevné a dobrou jarní náladu vzbuzující „parády“ vznikla
v rukách dětí, maminek, pedagogů a lektorů z místních MŠ, ZŠ, mateřského
centra či pionýrské skupiny.
Velkému zájmu nejmenších se těšila výtvarná dílna, kde mohly děti samy
tvořit nebo si zasoutěžit s velikonoční slepičkou.
Jarmark byl pořádán již 4. rokem a jako každoročně jde jeho výtěžek na
podporu nějaké dobročinné aktivity. V minulých ročnících šlo o přispění
nadaci Pomáhejte dětem, letos bude získaná finanční částka věnována pracovní skupině zajišťující obnovu lesoparku Martinská stěna v Dobřanech.
Náš velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravách, organizaci
a vlastním průběhu akce - bez nich by to opravdu nešlo!
za o.s. Budulínek
Pavla Adamcová

PODPOŘENO Z GRANTOVÉHO DOTAČNÍHO TITULU
MĚSTA DOBŘANY

Městské kulturní středisko Dobřany
ve spolupráci s dalšími organizacemi
zve všechny malé i velké na
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BUDULÍNEK
zve všechny rodiče s dětmi předškolního věku na

BUDULÍNKOVU STEZKU
ve čtvrtek 2. 6. 2011
START: od 16.00 do 17.30 hodin na starém mostě
Pojďte s námi na krátkou procházku „od mostu k mostu“
s jednoduchými úkoly a postavičkami ze Čtyřlístku.
Akce je podpořena z Grantového dotačního titulu města Dobřany.

DEN DĚTÍ
Akce se koná se v neděli 29. května 2011
od 9:00 hodin na náměstí T.G.M.
Připravena bude celá řada soutěží s odměnami.
Cena soutěžní kartičky: 10,- Kč
Prodej kartiček od 9:00 do 10:30 hodin.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
KULTURNÍ, SPOLKOVÉ A SPORTOVNÍ AKCE
květen - červen 2011
7. 5		

Šperková dílna

7. 5.		

Ota Janeček - vernisáž výstavy obrazů

7. 5.		Konvoj vojenských historických vozidel
		

Klubu 3. armády Plzeň

14. 5.

Branně-orientační soutěž dvojic žactva

18. 5.

Školní akademie

21. 5.

Vyjížďka na kolech

2. 6.		

Budulínkova stezka

10. - 12. 6.

Dobřanská pouť

SSK DOBŘANY

9. 4. se konal na naší střelnici další, již čtvrtý závod v praktické střelbě
z krátkých zbraní. Soutěžilo celkem 28 střelců ve čtyřech kategoriích - pistole, revolver, záložní pistole, záložní revolver.
Praktická střelba je již tradičně divácky velmi atraktivní. Děkujeme proto
všem soutěžícím, ale i hostům, kteří přišli naše střelce podpořit, a těšíme se
na shledání při dalším závodu.

MÁTE RÁDI SOUTĚŽE?
Přijďte na CENU MĚSTA DOBŘAN.
Sdružení nezávislých Dobřany zve všechny děti
v sobotu 14. května 2011
na branně-orientační soutěž dvojic žactva
Soutěžit budou dvoučlenné hlídky chlapců a dívek v kategoriích:
A – ročník 2001-2002
C – ročník 1997-1998
B – ročník 1999-2000
D – ročník 1995-1996
Hlídky odstartují na neznámou trať, dle mapy a itineráře musí proběhnout všemi kontrolními body ve stanoveném pořadí. Přitom budou na
trase plnit různé úkoly, např. střelba ze vzduchovky, hod granátem na
cíl, test zručnosti a kulturně-sportovní test. Pro nejmladší ročníky bude
povolen doprovod dospělé osoby.
Zápis do soutěže: od 8:30 hodin na Náměstí T.G.M. u Fortuny
Zahájení soutěže: v 9:30 hodin
Vyhlášení výsledků v utajeném cíli: cca ve 14:30 hodin
Každý účastník soutěže dostane malou pozornost, vítězové pak pěkné
ceny. Občerstvení pro soutěžící je zdarma.
Akce je podpořena Grantem města Dobřany.
Přihlášky zašlete na: Václav Lecjaks, Náměstí T. G. M. 145, Dobřany
e-mail: lecjaks@iol.cz, tel.: 777 210 748

VYJÍŽĎKA NA KOLECH

Pavel Königsmark

Michal Jarolím
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V sobotu 16. 4. uspořádalo sdružení SND první vyjížďku na kolech. Akce
se uskutečnila po názvem „Za krásami okolím Dobřan“. V 9:00 hodin se
na náměstí u kašny sešlo celkem 17 vyznavačů cykloturistiky, nejmladšímu
účastníkovi bylo 8 let a nejstaršímu 68. Byla stručně vysvětlena trasa výletu
a vyjelo se směr Křížový vrch. Přes Černotín a Horní Lažany jsme dosáhli
vysněného cíle. Po krátkém občerstvení většina využila otevřené rozhledny
a vystoupila na její ochoz. Pohled na Dobřany, Stod, Mantov a další přilehlé obce byl odměnou za cestu, kterou všichni zvládli bez problémů. Pak
následoval návrat přes Losinou, Mantov a při Radbuze do Vodního Újezda
a Dobřan. Celkem jsme ušlápli 25 km a každý si dopolední výlet pochvaloval. Věřím, že na další akci, kterou pořádáme v sobotu 21. 5., přilákáme
ještě více účastníků. Sraz je v 9:00 hodin na náměstí u kašny.
Za SND Dobřany Josef Hájek

Foto: Boh. Kuba

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Máj, máj, máj,
na housličky hraj,
všude slyšet jejich hlas
ať už zimu vezme ďas!

Povíme něco o málo známé zelenině, která svůj název odvozuje od neobyčejných vlastností. Jmenuje se cibule zimní zvaná sečka, neboť se sklízí
sečením téměř po celý rok. Je to rostlina
s rourkovitými listy podobnými cibuli
kuchyňské. Nevytváří však zatahující
cibule, nýbrž jen podzemní ztluštěniny.
Podobá se tím póru. Má cibulovou chuť
a aroma, je však méně peprná. Přežívá i
při teplotách -20 °C. Sečka se rozmnožuje semeny a dělením trsů. Semena se
vysévají zjara na záhon do řádků 20 cm
vzdálených a jednotí se na 5 až 10 cm.
Do tří měsíců je možné sklízet vytrháváním až 40 cm vysoké rostliny. Ostatní rostliny během vegetace opakovaně
sežínáme. Jinou možností je výsev v polovině srpna k přezimování. U nás
je známa odrůda Bajkal. Vyzkoušejte a budete spokojeni.

ZAHRÁDKÁŘI ZKRÁŠLOVALI MĚSTO

Protože se nám nelíbil kruhový objezd na začátku Přeštické ulice, pustili
jsme se za podpory Městského úřadu těsně před Velikonocemi do práce.
Přes zaplevelený kopeček jsme natáhli fólii, vysázeli osmdesát keříků a celé
dílo pokryli kůrou. O keře se budeme starat, aby dobře rostly, a doufáme, že
se nově upravený objezd bude líbit i široké dobřanské veřejnosti a že nám
ho pomůže ochraňovat.
J. S.

U některých chorobných příznaků na rostlinách v naší zahrádce neumíme s určitostí říci, čím jsou způsobovány. Nejčastěji to bývá nedostatkem
či přebytkem vápníku. Nedostatek Ca v půdě vede k jejímu okyselení,
tedy k nižšímu číslu PH. Taková půda (ku příkladu PH 5,5) se hodí pro
pěstování vápnostřežných rostlin, jako jsou rododendrony, borůvky apod.
Pro jiné rostliny je potřeba půda vápenitá, neboť vápník zpevňuje pletiva
a umožňuje asimilaci. Bez dostatku vápníku peckoviny trpí klejotokem
a rakovinou. Je-li v půdě nadbytek Ca, projevuje se to chlorózou - žloutnutím listů.
Nedostatek Ca v rostlině je nejsnáze poznatelný na plodech. U jabloní
vzniká hořká pihovatost jablek, u rajčat a papriky vidíme nekrózu plodů.
Nedostatek vápníku v rostlině má zřídka příčiny v nedostatku vápníku
v půdě. Proto zlepšení nelze dosáhnout vápněním. Většinou je nutno omezit hnojení draslíkem a dusíkem a zvýšit organické hnojení. K nápravě
účinně napomůže opakovaný postřik na list a plod chloridem vápenatým
v přípravcích Fertikal, Kalkosol, Kalkosan a další.
Ve sporném případě, kdy si nejsme jisti, zda se jedná o žloutenku, diagnostikujeme listovou zkouškou. Listy několikrát postříkáme 0,5 % roztokem
zelené skalice. Jestliže po několika dnech listy zezelenají, pak jde o přebytek Ca v rostlině, který znemožňuje příjem železa. K nápravě se použijí
přípravky Tense Fe, Hydroplus železo nebo Ferosol. Postřiky zelenou skalicí bývají málo účinné.
V květnu vyséváme okurky a fazole. Na
venkovní záhon vysazujeme předpěstované sazenice zelí, kapusty, póru, celeru
a letniček. Stříkáme proti obaleči jablečnému a pilatce švestkové. Podle potřeby přihnojujeme a zaléváme. Koncem
měsíce je již začátek jahodové sezóny.
Dobrou chuť a mnoho dalších úspěchů
přeje
Český zahrádkářský svaz

UPOZORNĚNÍ
V sobotu 14. 5. 2011 začíná na Šlovickém
vrchu vytrvalostní závod terénních aut,
motorek a čtyřkolek - 24 Hours OffROAD
Maraton Dobřany.
Upozorňujeme všechny řidiče, že bude
omezený provoz po „nové Vysoké“.
www.offroadmaraton.cz
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SPORT
TJ SNACK DOBŘANY – oddíl hokejbalu

Vážení sportovní přátelé,
uplynulé období vyřešilo spousty tajenek, které jsme ještě v minulém
čísle Dobřanských listů měli nevyjasněné. Po velice bojovném a hektickém
závěru extraligových bojů naši muži po čtyřech letech sestoupili z naší nejvyšší soutěže. I přesto, že jsme na jaře získali z osmi zápasů dvanáct bodů,
projevilo se velké manko právě z podzimní části, kdy se nám povedlo utrhnout ze čtrnácti utkání pouhé tři bodíky. Ztráta, kterou jsme tak nabrali, už
byla bohužel nad naše síly a v závěrečném zápase proti Plzni jsme se mohli spoléhat pouze na zázrak. Ten nepřišel, moravské derby skončilo podle
očekávání a Dobřany se tak loučí s extraligou mužů a sestupují do dříve tak
úspěšné 1. ČNHbL.
Naši starší žáci v současné době ve své skupině „válcují“, co se dá, adůkazem je náskok o devatenáct bodů před druhou Plzní. Už si zajistili jasné
první místo a postup do semifinálových bojů na MČR SŽ. Jestli máme mít
radost z výsledků, jsou to právě oni, kdo naplňují naše představy, a vkládáme
do nich velkou budoucnost. Doufáme, že jejich sezóna bude ještě dlouhá.
Naši mladší žáci se nacházejí na čtvrté příčce v těsném závěsu za vedoucím trojlístkem. Mají ještě teoretickou naději na postup do semifinálových
bojů, ale jejich čas teprve přijde. Většina z nich je totiž o dvě až tři léta mladší
než soupeři a to, že s nimi drží krok, je opět velice pozitivní a spíše překvapivé. V této věkové kategorii je znát každý měsíc, natož rok. Jejich bojovnost
a obětavost, s jakou přistupují k zápasům, je typickou ukázkou toho dříve
vyzdvihovaného „dobřanského srdíčka“, kterým se mohli v minulosti pyšnit
borci skoro všech věkových kategorií, a i proto jsme ně na náležitě hrdí.
Další velkou událostí našeho oddílu byla valná hromada, která proběhla
14. 4. 2011 v dobřanské „hasičárně“. Všichni zúčastnění dokázali, že mají
o hokejbal velký zájem. Sešli se v opravdu hojném počtu skoro osmdesáti
členů a svým hlasováním dali jasně najevo, jakým směrem by se měl hokejbal v Dobřanech ubírat. Za nové vedení oddílu mohu přísahat, že si výsledky hlasování vezmeme k srdci a vynasnažíme se vyhovět všem názorovým
proudům. Budeme pracovat ve složení:
Petr Chvojka – předseda oddílu, ekonom
Libor Oplt – manažer pro mládežnická mužstva a marketing
Vlastimil Lokajíček - manažer pro seniorská mužstva a marketing
Václav Šlehofer – sportovní manažer
Josef Hájek – manažer pro styk s městem, TJ a sponzory
Michal Pokorný – technický manažer
Nyní je jistě na místě poděkovat dnes již bývalému předsedovi a členům
vedení oddílu hokejbalu, pánům Martinu Fořtovi, Janu Winterovi a Václavu Kozákovi, kteří ukončili svoji aktivní činnost. Všichni byli u zrodu
největších úspěchů dobřanských seniorů jako hráči a i nadále se hokejbalu
věnovali jako funkcionáři. Dovolím si tvrdit, že kdyby nebylo jejich práce
pro klub, jistě by už hokejbal v takové podobě, jako je nyní, v Dobřanech
nebyl. DĚKUJEME.
Za dobřanský hokejbal
Petr Chvojka

KONEC KUŽELKÁŘSKÉ SEZONY 2010 – 2011

V polovině dubna skončily kuželkářské soutěže družstev všech kategorií,
pro dobřanská družstva dokonce velmi úspěšně.
Prioritní úkol družstva „A“ udržet 3. kuželkářskou ligu se podařil velmi
těsně, ale vzhledem k velké vyrovnanosti všech družstev se nakonec osmé
místo jeví jako velmi dobré. O pořadí nerozhodovaly pouze body, ale i skóre. Byl to velký boj až do konce. O druhého sestupujícího bojovalo 5 družstev: Slovan K. Vary, TJ Dobřany, Rokycany, Konstruktiva Praha a Karlov.
Družstvo „B“, které hraje Přebor Plzeňského kraje, svoji soutěž vyhrálo
a postoupilo do Západočeské divize. Proti loňsku posílilo o 3 dobré hráče
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a bylo to znát. Vyrovnaná hra celého družstva přinesla úspěch. Celkovou
radost z postupu malinko kazila prohra v posledním zápase se Škodou Plzeň
„B“. Příští sezonu nás čekají ještě silnější soupeři a také delší cestování.
V této soutěži je zastoupen Karlovarský a Plzeňský kraj.
Družstvo „C“ se umístilo ve Sdruženém okresním přeboru Plzeňska na
krásném třetím místě se stejným ziskem 35 bodů jako Přeštice „A“ na místě druhém. Toto umístění je nejlepší v historii družstva „C“ a výsledek se
dostavil po soustředěné a zodpovědné hře celého družstva.
Nakonec třešnička na dortu v podání našeho jediného dorostence Jakuba
Solfronka, který jako jediný postoupil z našeho oddílu na Mistrovství ČR,
konané 30. 4. – 1. 5. 2011 v Jihlavě.
Po hráčské sezoně začne sezona brigádnická. Musíme stihnout připravit
kuželnu na kolaudaci, která se dělá každých 5 let, opravit a natřít fasádu,
natřít okapy a vymalovat některé místnosti.
Za kuželkářský oddíl TJ Dobřany Otto Sloup
DRUŽSTVO „A“ - 3. KUŽELKÁŘSKÁ LIGA MUŽŮ
1. Kuželky Podbořany

22

15

0

7

296,0:232,0 3202 30

2. SKK Karlovy Vary

22

14

0

8

266,0:262,0 3155 28

3. TJ Jiskra Šabina

22

13

1

8

269,5:258,5 3151 27

4. TJ VTŽ Chomutov

22

12

2

8

276,0:252,0 3175 26

5. TJ Jiskra Hazlov B

22

12

2

8

263,0:265,0 3154 26

6. TJ Kovohutě Příbram

22

10

3

9

270,5:257,5 3166 23

7. TJ Slovan Karlovy Vary

22

9

1

12 267,0:261,0 3180 19

8. TJ Dobřany

22

9

1

12 253,5:274,5 3156 19

9. SKK Rokycany B

22

9

1

12 262,5:265,5 3176 19

10. KK Konstruktiva Praha B

22

8

2

12 264,0:264,0 3153 18

11. TJ Jiskra Hazlov A

22

9

0

13 239,0:289,0 3146 18

12. KK Slavoj Praha B

22

5

1

16 241,0:287,0 3176 11

DRUŽSTVO „B“ - PŘEBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE
22

16

1

5

229:123

2513

33

2. TJ Sokol Újezd sv. Kříže A 22

1. TJ Dobřany B

14

3

5

219:133

2494

31

3. Sokol Plzeň V B

22

13

1

8

186:166

2489

27

4. TJ Sokol Díly

22

12

1

9

195:157

2478

25

5. TJ Sokol Kdyně B

22

10

5

7

190:162

2453

25

6. SK Škoda VS Plzeň B

22

12

0

10

194:158

2515

24

7. Kuželky Holýšov B

22

10

2

10

174:178

2439

22

8. TJ Slavoj Plzeň B

22

10

0

12

184:168

2449

20

9. TJ Havlovice B

22

10

0

12

166:186

2471

20

10. TJ Baník Stříbro B

22

9

0

13

166:186

2462

18

11. TJ Sokol Újezd sv. Kříže B 22

6

0

16

100:252

2406

12

12. SK Škoda VS Plzeň C

3

1

18

109:243

2404

7

22

DRUŽSTVO „C“ - SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA
1. SKK Rokycany D

22

19

0

3

244:108

2462

38

2. TJ Přeštice A

22

17

1

4

252:100

2454

35

3. TJ Dobřany C

22

17

1

4

236:116

2454

35

4. TJ Slavoj Plzeň C

22

12

1

9

190:162

2377

25

5. TJ Baník Stříbro C

22

12

0

10

190:162

2371

24

6. TJ Slavoj Plzeň D

22

12

0

10

179:173

2397

24

7. TJ Přeštice B

22

11

0

11

180:172

2316

22

8. Sokol Plzeň V D

22

10

1

11

177:175

2362

21

9. SK Škoda VS Plzeň D

22

9

0

13

158:194

2329

18

10. Sokol Plzeň V C

22

7

0

15

140:212

2327

14

11. SKK Rokycany E

22

3

0

19

100:252

2241

6

12. CB Dobřany A

22

1

0

21

66:286

2219

2

TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TIPY NA VÝLET

7. května 2011
JARNÍ ŠUMAVOU
Odjezd vlakem z Dobřan v 07,17 hod. na Špičák na
Šumavě. Půjdeme na Špičácké sedlo, Pancíř a Hofmanky. Dále pak na Gerlovu Huť a úbočím Sklářského vrchu do Železné Rudy. Pomalejší turisté mohou
vyjet lanovkou na Hofmanky nebo Pancíř a přidat se ke skupině. Délka
nejdelší vycházky 14 km. Vycházka je nenáročná, z Hofmanek vede po
rovině a z kopce.

Mikroregion Šumava západ – Čarchov, Dlouhá Ves, Hamry, Horská
Kvilda, Kašperské Hory, Modrava, Prášily, Rejštejn, Srní, Sušice, Železná
Ruda, Borová Lada, Kvilda

14. května 2011		
KOLEM MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Odjezd vlakem z Dobřan do Mariánských Lázní v 05,29 hod. Prohlédneme
si město a autobusem odjedeme do Pramenů. Zpět se vydáme přes Kladskou, prohlédneme si rašeliniště a přes Velký Kámen se vrátíme do Mariánských Lázní. Délka této vycházky 20 km. Kratší vycházka - autobusem do
Kladské a po stejné trase zpět, celkem 12 km.
17. května 2011		
ZÁMEK CHYŠE
Odjedeme vlakem z Dobřan do Chyše. Prohlédneme si zámek, zámecký
park a zavítáme do hřebčína pana Váni. Nezapomeneme na exkurzi v místním pivovaru. Délka vycházky 14 km.
21. května 2011
MARIÁNSKÁ TÝNICE - NÁRODOPISNÉ SLAVNOSTI
Odjedeme vlakem do Mariánské Týnice v 07,28 hod. Prohlédneme si klášter a zúčastníme se místní akce. Zpět se vydáme po turistické značce, která
nás dovede buď do Plas na vlak, což bude 12 km, nebo do Mladotic, což
je 8 km.
28. května 2011
STAŇKOVSKÝ NEZMAR
Vlakem můžete odjet z Dobřan do Staňkova v 06,41 hod. nebo vlastními
auty od zdravotního střediska v 07,15 hod. do Chotěšova na vlak, který
má příjezd v 07,34 hod. Obě skupiny se sejdou ve vlaku. Akci pořádá
odbor KČT TJ Sokol Staňkov na trasách 15, 25 a 30 km. Start v sokolovně od 07,00 hod. Navštívíme místo skonu pana Františka Fialy v lese
u letiště.
31. května 2011
K PRAMENŮM ŘEKY ÚHLAVY
Odjedeme vlakem 05,45 hod. z Dobřan na Špičák. Půjdeme na Hofmanky,
Pancíř a k pramenu řeky Úhlavy. Délka vycházky 12 km.

(jar) V této turisticky atraktivní oblasti můžete navštívit muzea Šumavy (např. v Sušici – sirkařská expozice, mázhaus, expozice doby pobělohorské, šumavského sklářství a další sbírky nebo v Kašperských Horách
muzeum historických motocyklů a hraček), technické památky (např.
Vchynicko-tetovský plavební kanál - umělý vodní tok o délce 14,4 km
na splavování palivového dřeva), Archeopark
Prášily, který je zaměřen
na ukázku života našich
předků – Keltů, hrad
Kašperk (7. - 8. 5. od
10 do 17 hodin budou na
hradním nádvoří k vidění
výrobci šumavských originálních výrobků, můžete
se zúčastnit speciálních dětských prohlídek nebo vylepšených prohlídek
hradu. Připraveny budou také ukázky výcviku a dovedností skutečného
bojového koně nebo si zájemci budou moci vyzkoušet střelbu z kuše či
luku na cíl; do 25. 6. se každou sobotu od 14 hodin konají speciální prohlídky pro děti „Staň se rytířem nebo dvorní dámou“), ale také mnoho
turistických i cykloturistických tras (Klub českých turistů zde postavil
několik turistických chat a rozhleden a do dnešních dnů vyznačil kilometry
turistických stezek. Nabízí poklidné procházky nenáročnými terény, překrásnou přírodou i intenzivnější horskou turistiku a dnes moderní nordicwalking. Z některých míst je při dobré viditelnosti možné dohlédnout až
na Alpy. Mikroregionem Šumava – západ prochází dálková cyklotrasa č.
33 - Šumavská magistrála (čtyři z celkového počtu 21 úseků v délce cca
70 km). Cyklotrasy jsou zde dobře značené a nabízí různě náročné profily.
Pro začátečníky je určena např. po vrstevnicích vedená okružní trasa okolo Jezerní slati, která má počátek ve Kvildě, pro náročné jsou zde ovšem
připraveny hornaté terény, jako např. trasa 2100 vedoucí k rozhledně na
Pancíři, či číslo 2113 na Poledník.
Na území Národního parku Šumava pravidelně v letních měsících jezdí
tzv. ekobus, který je určen hlavně pro cykloturisty, ale samozřejmě nejen
pro ně.
Za zmínku jistě stojí i Offpark v Sušici - např. lanové centrum pro děti
i dospělé, lety balónem, farting. Více informací najdete na www.offpark.cz.

4. června 2011
NÝRSKO - DEN TURISTIKY
Odjezd vlakem v 07,17 hod. z Dobřan do Nýrska. Akci pořádá odbor KČT
TJ Nýrsko na trasách 5, 7, 10, 13, 17, 18 a 22 km. Start v 07,30 pod sjezdovkou.
11. června 2011
KARLŮV POCHOD
Odjedeme vlakem v 07,28 hod. do Třemošné. Akci pořádá odbor KČT TJ
Tatran Třemošná na trasách 6, 10, 20 a 30 km. Start na nádraží v Třemošné
od 06,30 hod.
Těšíme se, že využijete této nabídky a přijdete se projít jarní přírodou.
				
Zdraví Vás vedoucí vycházek
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INZERCE

Citronová módní show
27. května 2011 od 19:00 hodin

Centrum volného času a vzdělávání

Disco Fontána Chlumčany

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

► kolekce plavek a spodního prádla

„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“

► vystoupí zpívající bubeník Vítězslav Vávra
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

KVĚTEN - ČERVEN 2011

ÚT

10. 5.

14 - 17

ST

1. 6.

ČT

12. 5.

14 - 17

PÁ

3. 6.

PO

16. 5.

14 - 17

ÚT

7. 6.

ÚT

17. 5.

ČT

19. 5.

PO

23. 5.

ST

25. 5.

PÁ

27. 5.

PO

30. 5.

9 - 12
14 - 17
9 - 12

ST

8. 6.

14 - 17

ČT

9. 6.

14 - 17

14 - 17

PO

13. 6.

14 - 17

ČT

16. 6.

PÁ

17. 6.

14 - 17
9 - 12

9 - 12
14 - 17

20. 6. - 10. 7.

14 - 17
9 - 12
14 - 17
DOVOLENÁ

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

Na problémy nejste sami

Likvidace prodejny
Kniha Dobřany

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

■	sleva 20 - 80 % na knihy, přáníčka,
omalovánky, křížovky, doplňovačky

Kontakty:

tel.: 777 944 563

■ VHS 5 Kč, DVD 30 Kč

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

Otevírací doba:
po - pá 15:00 - 17:00 hodin
Domácí chlazení - Klimatizace - Chladící a mrazící boxy
Autoklimatizace - Výčepní zařízení

SERV I S
CHLAZENÍ
Antonín DANIA
Spojovací 827		
Dobřany 334 41
20

mobil: 731 162 629
e-mail: chlazeni.dania@seznam.cz

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

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:






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







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

INZERCE

Povinné ručení osobních motorových vozidel na míru
Cena od		
Obsah v cm
Cena od
789,- Kč
do 2000 cm
2114,- Kč
972,- Kč
do 2500 cm
2507,- Kč
1396,- Kč
nad 2500 cm
3484,- Kč

Obsah v cm		
do 1000 cm		
do 1200 cm		
do 1600 cm		

Při doloženém plném bonusu a zároveň sjednaném penzijním nebo životním pojištění a bydlištěm v obci nebo městě do 20 tisíc obyvatel.
Možnost dalších připojištění k povinnému ručení (např. pojištění skel).

Pojištění možno uzavřít na pojišťovacích kancelářích
Bohuslav Špaček BSCONSULTING

Info@bsconsulting.cz

Pojišťovací kancelář Plzeň
Na Roudné 27, 301 00 Plzeň
Pojišťovací kancelář Dobřany
Nám. T.G.M. 157, 334 01 Dobřany

po, čt a pá 9 - 17 hod
tel.: 373 315 123, 603 802 261
út, st 9 - 17 hod a so 9 - 12 hod
tel.: 722 720 800

ŘÁDKOVÁ INZERCE
►	Vyměním slunný byt 3+1 s balkonem o celkové ploše 71 m2
v rekonstruovaném panelovém domě v Přešticích za byt 3+1 nebo
2+1 v Dobřanech. Tel.: 777 217 410
►	Koupím garáž, platba hotově. Tel.: 379 795 290
►	Hledáme pomoc při terénních závodech psů v Dobřanech na konci
července t. r.: čtyřkolku nebo motorku k natahování návnady.
Samozřejmě za odměnu a za úhradu PHM. Bližší informace na tel.:
606 623 124, 377 972 725 (Infocentrum).
►	Prodám byt 1+1, 40 m2, 2. patro, v osobním vlastnictví. Dům je po
celkové rekonstrukci. Cena Kč 850 tisíc. Tel.: 739 593 659
►	Hledáme pronájem bytu v Dobřanech a okolí do vel. 3+1. Spěchá.
Tel.: 722 002 799
►	Prodám byt 3+1 (160 m2) ve Vstiši s vlast. zahrádkou ve starším
příz. byt. domě. Tel.: 728 468 453.
►	Prodám dětský kočárek zn. BEBETO SUPER KID, barva červenočerná, čtyřkombinace, v dobrém stavu. Po tel. domluvě ráda ukážu,
tel.: 724 274 907. Cena 1500,- Kč

TESASTVÍ BRZICA
tesařské práce, krovy, střechy

Šlovice 140
Tel.: 605 204 153
www.tesarstviplzen.jex.cz
Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: listy@dobrany.cz
Typografie: Kalous & Skřivan
Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353

21

22

INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

úterý
čtvrtek
pátek

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

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

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

13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
13.00 - 17.00

13.00 - 16.00
13.00 - 15.00

Městská knihovna

Česká pošta

MUDr. J. Kilian

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

Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek
pátek

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

8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30

13.00 - 18.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00

12.00 - 16.00
12.00 - 15.00
12.00 - 18.00

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

Diabetologická poradna
MUDr. Jana Prošková

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

13.30 - 15.00
13.30 - 16.00

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

13.00 - 17.00
13.00 - 16.30
13.00 - 16.30

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

Kožní ambulance

Praktický zubní lékař

MUDr. Alena Špidlenová

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

13.30 - 17.00

Komerční banka

Otevírací doba:
pondělí, středa 8.30 - 12.00
úterý
8.30 - 12.00
čtvrtek, pátek
8.30 - 12.00

MUDr. Viola Gottwaldová

středa

Praktický lékař pro děti a dorost

Stromořadí 439
kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz
umnerova@dobrany.cz
sloupova@dobrany.cz

7.30 - 11.00
11.00 - 13.00

Gynekologie

Česká spořitelna

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

Chlumčany
pondělí a středa
pátek

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

Cestovní agentura

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

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

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

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany

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

- prodej zájezdů smluvních CK

Dobřany
pondělí a středa
úterý
čtvrtek
pátek

Triumfa s.r.o.

Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek
sobota

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

12.00 - 15.00

Sběrný dvůr Dobřany

8.00 - 15.15
8.00 - 14.15

Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek 9.00 - 12.15
pátek
9.00 - 12.15
sobota, neděle

8.00 - 11.00
12.00 - 15.00
8.00 - 11.00

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

náběry
ordinace

MUDr. Jana Formánková

MUDr. Leona Hrbáčková

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

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Ludmila Horová

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

14.00 - 18.00
(pro pracující)

7.00 - 13.00
7.00 - 12.00

Ordinace praktického lékaře, homeopatie
MUDr. Radana Salvétová

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

13.00 - 16.00

ORL ordinace (zdravotní středisko)
kontakt: 774 493 428
pondělí
15.00 - 18.00
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KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
8. 5. 2011 v 1500 hodin

Rio 3D

(USA, animovaný, 96 min, přístupný, dabing)

Příběh vzácného papouška jménem Blu, který žije
na malém městě se svojí paničkou Lindou. Ta ho
před léty zachránila před pašeráky, kteří ho ještě
jako papouščí miminko ulovili uprostřed brazilského pralesa a odvezli do zasněžené Minessoty. Blu
se kvůli tomu sice nikdy nenaučil létat, ale v bezpečí a pohodlí Lindina domova se natolik zabydlel,
že pro něj není problém uvařit kávu, připravit snídani, vyčistit si zuby nebo posloužit Lindě jako její
osobní budík. Když jednoho dne Linda a Blu zjistí,
že Blu není posledním papouškem svého druhu na
světě, jak si až doposud mysleli, neváhají a vydají
se na cestu do exotické Brazílie za papoušicí Perlou, která žije v samotném srdci Rio de Janeira...
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

13. 5. 2011 v 1700 hodin
15. 5. 2011 v 1500 hodin
22. 5. 2011 v 1500 hodin

Medvídek Pú

(USA, animovaný, 70 min, přístupný, dabing)

S filmem Medvídek Pú se malí diváci vrací do Stokorcového lesa, kde znovu ožívají nadčasové kouzlo, vtip
a žertovná atmosféra původních krátkých filmů. Přichází zábava ve společnosti „přihlouplého Medvěda“
a jeho přátel Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka...a pochopitelně také Ijáčka, který ztratil
ocásek.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

13. 5. 2011 ve 2000 hodin

Tvůj snoubenec, můj milenec
(USA, romantický, 113 min, přístupný od 12 let, titulky)

Na oslavě svých třicátých narozenin se Rachel White (Ginnifer Goodwin) začíná trápit pocitem, že její
život zatím nevychází podle jejích představ. Má sice
skvělou práci v prestižní právní kanceláři na Manhattanu, to ale Rachel ke štěstí nestačí. Spokojené
flirtování její nejlepší kamarádky, krásné a enegické
Darcy (Kate Hudson), a jejího okouzlujícího snoubence Dexe (Colin Egglesfield) ještě podtrhne Rachelin
pocit osamělosti - večer bude opět odcházet domů
sama. Tentokrát se ale ráno probudí vedle Dexe, svého spolužáka z univerzity a snoubence Darcy. Rachel
ani Dex si nedokážou vysvětlit, jak mohli nechat vše
zajít tak daleko, a snaží se na společně strávenou noc
zapomenout. Svatba Darcy a Dexe se blíží a Rachel si
začíná uvědomovat, že nečekaný románek s Dexem
možná nebyla chyba. Stojí nyní před těžkou volbou:
dá přednost přátelství s nejlepší kamarádkou, nebo
lásce svého života?
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

nyní žije v tajnosti mezi ostatními utiskovanými lidmi v antiutopických městech obehnaných zdmi, ve
kterých vládne církev. Když je jeho neteř (Lily Collins) unesena skupinou krvežíznivých upírů, Kazatel
poruší svůj posvátný slib, aby se vydal na fanatickou
výpravu a našel ji před tím, než z ní udělají jednu
z nich. Na jeho tažení se k němu připojí přítel jeho
neteře (Cam Gigandet), mladý šerif ze zapadákova s
rychlou rukou na spoušti, a bývalá Kazatelka-bojovnice (Maggie Q), která vlastní nadpozemské bojové
schopnosti.
Vstupné: 165 Kč

Rychle a zběsile 5

(USA, akční, 130 min, přístupný od 12 let, titulky)

Silniční běsnění se bude tentokrát odehrávat v rozpálených ulicích brazilského Ria. Až sem utekli před
spravedlností notorický zločinec s dobrým srdcem
Dom Toretto (Vin Diesel) a Brian O´Conner (Paul Walker), bývalý polda, který mu naposled pomohl utéci
z vězení. Ne však náhodou. Do města pod obří Ježíšovou sochou je přivedl plán, na jehož konci na ně čeká
vstupenka ke svobodě. Potíž vězí v tom, že ten plán,
v nominální hodnotě 100 miliónů dolarů, které na ně
čekají v sejfu policejní stanice, je naprosto šílený. Ještěže mají auta a schopnost dostat z nich pokaždé to
nejlepší.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

TIP MĚSÍCE
12. a 14.  5. 2011 ve 2000 hodin

Voda pro slony

(USA, romantický, 120 min, přístupný od 12 let, tit.)

Tentokrát vás pozvu na výpravnou romanci
se současnými nejzářivějšími hvězdami
hollywoodských studií. Příběh vypráví o životě
nedostudovaného lékaře v podání Roberta
Pattinsona, kterého osud zavane do vlaku
světového cirkusu Benzini. Jako téměř
dostudovaný veterinář dostane Jacob na starosti
cirkusový zvěřinec, včetně cirkusových běloušů
krasojezdkyně Marleny (Reese Witherspoon). To
je úvod filmu o zakázané lásce, která se zrodí na
magickém místě plném dobrodružství, zázraků
a nebezpečí. Film vznikl na motivy celosvětového
knižního bestselleru Sary Gruenové.
Michal Šašek
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

26. 5. 2011 v 1700 hodin
27. 5. 2011 v 1700 a ve 2000 hodin
28. 5. 2011 ve 2000 hodin
29. 5. 2011 v 1500 hodin

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D

(USA, sci-fi thriller, 87 min, přístupný od 12 let, titulky)

Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. Když se Jack setká

Příběh se točí kolem legendárního Kazatele-bojovníka (Paul Bettany) z poslední Války upírů, který

Vstupné: 165 Kč

26. 5. 2011 ve 2000 hodin

WesternStory

(ČR, komedie, přístupný)

21. 5. 2011 ve 2000 hodin

20. 5. 2011 ve 2000 hodin

Kazatel 3D

se ženou ze své minulosti (Penelope Cruz), není
si jistý, zda jde o lásku — nebo zda tato žena jen
„hraje na city“ a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí. Když ho donutí, aby vstoupil na
palubu Queen Anne’s Revenge, lodi obávaného
piráta Černovouse (Ian McShane), Jack se ocitá v
nečekaném dobrodružství, kde neví, koho se obávat více: Černovouse, nebo ženy ze své minulosti.

Fenomén Wild West Show založil legendární Buffalo Bill v roce 1883. Představení z divokého západu
na novou sezónu připravuje i westernové město
v Boskovicích, hlavní hvězda, švihák a frajer Presley (Petr Vondráček), si ale během zkoušky zlomí hned obě ruce. Zaskočit musí populární herec
z Prahy. Ten velmi rychle zjistí, že házet tomahavk
v plné jízdě není taková legrace jako v televizi a že
celý soubor a obyvatelé města western nehrají,
ale že ho žijí. A také, že z úsměvu místní krásky se
může zamotat hlava.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

30. 5. 2011 ve 2000 hodin
31. 5. 2011 ve 2000 hodin
1. 6. 2011 v 1700 hodin

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
(USA, dobrodružný,128 min, přístupný, titulky)

Vstupné: 120 Kč / 100 Kč
ČERVEN
Kung Fu Panda 2 3D, Lidice, V peřině 3D, Karcoolka
2 3D, X-Men: První třída, Princ a Pruďas, Pan Popper
a jeho tučňáci, Transformers 3 3D, Pařba v Bangkoku
ČERVENEC A SRPEN
Harry Potter a Relikvie smrti 2. část, Auta 2 3D,
Šmoulové 3D, Ženy sobě, Kovbojové a vetřelci 3D,
Muži v naději

Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí
- pátek 9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00) nebo v Káčku
vždy 1 hodinu před začátkem promítání.
Rezervace:
> online rezervační systém na www.kacko.cz
> telefonicky: 739 643 219 (po-pá 9:00 - 16:00)
nebo 377 972 725 (po-pá 9:00 - 16:00)
> smsna tel.: 733 636 060, a to nejpozději 1 hodinu před začátkem představení
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem představení.

(USA, dobrodružný,128 min, přístupný, dabing)

Dobřanské listy odeslány do tisku 2. 5. 2011

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.

