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zdarma do všech domácností

Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí.

PODČÁRNÍK
Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv, že už se jim zdráháte
věřit. O to dychtivěji pak většinou vstřebáváte každou novinu o tom, že dobří
lidé ještě nevymřeli.
Houpačce mezi tím se říká sinusovka, někdy bývá hodně rozkmitaná. Vyplácí
se pak být milovníkem suchého, až černého humoru. Můžete se bavit i takovými
podivnostmi jako např., že někdo říká něco v jednacím sále a mezi čtyřma očima
vás přesvědčuje o opaku, že se lidé rozčilují kvůli něčemu, co se nestalo…
Mimořádně komické je zejména, pokud se lidé rozčilují, že se nestalo něco, co se
ve skutečnosti stalo. Pak je snadné to vyvrátit, někdy i na stránkách listů.
Představte si, že máte za úkol přivítat historický konvoj, předat jim obvyklý dar
města, dělat velitelům společnost. Nezaspíte, přijdete včas, s řádně uvázanou
kravatou, s obálkou od pana starosty. Vše probíhá lépe, než jste plánovali. Konvoj pobude na náměstí déle, neboť vynechal Nýřany a přijel o půl hodiny dříve.
Více času na prolézání aut, šťastné děti, kterých se týká i další nepravidelnost.
Prvním z nich rozdáte vlaječky, které poslal Pattonův vnuk. No a i třetí odchylka
potěší. Jak si tak s plukovníkem povídáte, zmíníte se mu, že je vaší další povinností položit věnec k pomníku obětem války. Okamžitě následuje nabídka formulovaná stylově spíše jako rozkaz: „Kde to máte? Vezmeme dva jeepy a dojedeme
tam spolu, ehm, jestli to teda nevadí!“ Takže nakonec máme místo obvykle nud-

ných fotek daleko zajímavější.
No a po týdnu potkáte činovníka, který praví: „Víte co je ostuda? Že nikdo z radnice nepřišel přivítat konvoj!“
Je-li to pátá podobná historka v jednom měsíci, už se ani nevztekáte. Spíše se
smějete, ale není to řehot bez pachuti. Utěšit se můžete různě.
Vždy tím, že je to všude na světě stejné. Jedna velmi akční žena z partnerských
Brežic mi řekla: „Na malém městě se dá udělat spousta užitečné práce, musíte si
ale zvyknout na to, že všichni kolem vás o vás vědí více, než víte vy sami. A hlavně se neodpouští, že tu hru nechcete hrát!“
Občas se dá zaručená zpráva vyvrátit i za pomoci fotografií či papírových dokumentů jiného druhu.
Vzácně se najdou tací, kteří se po nepravdivém osočení třeba i omluví.
Nejvíce ale pomáhají setkání s těmi, kteří něco umějí, nedávají to na odiv a dbají
i na jiné věci než na osobní prospěch. Na první zašátrání v paměti se mi jich
vybavilo za poslední týden rovných sedm. Ve skutečnosti jich bylo víc, chce to
zapracovat na schopnosti si podobných osobností všímat!
Pokud by vám stálo za to, o někom takovém nám napsat, rádi to otiskneme. Stačí
i jen tip. Všem se nám bude lépe zapomínat na klevetníky a závistivce.
Martin Sobotka

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

ZPRÁVY Z RADNICE
KOUPALIŠTĚ – OTEVÍRÁME 30. ČERVNA 2011!

Velmi dobrá zpráva pro město Dobřany! Po téměř dvouleté přípravě a vlastní realizaci město Dobřany otevírá (a zároveň zahajuje provoz) nejširší,
především dobřanské veřejnosti zcela nový prostor pro koupání, přírodní
koupací biotop, pod oficiálním názvem PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP
KOTYNKA či jen zkráceně BIOTOP KOTYNKA.

cet vstupů. Cena parkovného na větším, zabezpečeném parkovišti přímo
u Biotopu je 30 Kč na celý den, na parkovišti s podélným stáním je 5 Kč za
jednu hodinu (toto parkoviště je osazeno parkovacím automatem).
Ještě více informací o novém koupacím Biotopu v Dobřanech se dozvíte
v příštím, prázdninovém vydání Dobřanských listů.

Samotné slavnostní otevření Biotopu proběhne ve čtvrtek 30. června
2011 od 16:00 hodin, vlastní provoz bude zahájen od druhého dne, tedy
od pátku 1. července 2011.

Provozní doba a ceny vstupného, parkovného a ostatních služeb areálu
Biotopu dle schváleného ceníku jsou rovněž uvedeny v tomto čísle Dobřanských listů.

BIOTOP KOTYNKA je svého druhu a rozsahu především koupací plochy
ve vazbě na unikátní technologii přírodního čištění vody, stejně tak rozsahem své velikosti a vybudovaného zázemí unikátním projektem v rámci
celé České republiky. Jedná se o největší veřejný přírodní biotop nejenom
na území Plzeňského kraje, ale v celé České republice vhodný ke koupání!

Jménem města Dobřany zveme všechny obyvatele města Dobřany a obcí
Šlovice a Vodní Újezd na návštěvu opravdu unikátního koupacího areálu,
který je vytouženým přáním řady dobřanských generací.

BIOTOP KOTYNKA je v majetku města Dobřany a jeho provoz bude
zajišťovat město prostřednictvím své organizační složky Technické služby
města Dobřany. Celý areál Biotopu má vlastního správce a ostatní zaměstnance, především pokladní.
Areál BIOTOPU KOTYNKA má celkovou velikost (výměru) 16.922 m2, je
oplocený, zabezpečený parkovišti pro celkem 75 automobilů, s kompletním
hygienickým zázemím (toalety pro muže, ženy a osoby invalidní, umývárny
pro muže a ženy), prostorem pro úschovu drobných osobních věcí, to vše v
rámci provozní budovy, velkým dětským hřištěm (atrakce pro dětské hřiště
vybíralo občanské sdružení BUDULÍNEK), sportovišti (beachvolejbalové
hřiště, hřiště na petanque), a především s unikátní technologií čištění vody
ve vlastní koupací ploše prostřednictvím přírodních procesů (bez chemických přídavků pro čištění vody). Celková koupací plocha o výměře 2 519 m2
je rozdělená na brouzdaliště pro děti (s vodními atrakcemi - skluzavka), plochu pro neplavce (do 1,6 metru hloubky) a plochu pro plavce (s hloubkou
až 3,5 m), zakončenou skokanským můstkem. Po celé straně délky koupací
části určené pro vstup jsou umístěna dřevěná mola na opalování. Travnaté
plochy pro odpočinek a ležení jsou o velikosti cca 3 463 m2. Mimo provozní
budovu jsou umístěné převlékárny. Samozřejmostí je občerstvení prostřednictvím samostatného bufetu přímo u vstupu do areálu (a zároveň těsně u
dětského hřiště) s terasou pro sezení.
Mapa areálu s popisem jednotlivých částí Biotopu je součástí tohoto čísla
Dobřanských listů.
V celém areálu Biotopu bude koupání na vlastní nebezpečí, všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní řád areálu, který bude k dispozici
přímo v areálu Biotopu a rovněž umístěn na internetových stránkách města.
Mimo jiné bude v areálu zákaz kouření kromě vyhrazené plochy terasy pro
občerstvení.
Provozní doba areálu je od června do září a areál bude otevřen každý den
v týdnu, prakticky od rána až do večera. Vstupné bylo nastaveno se snahou
co největší „finanční přívětivosti“, proto děti do 6 let mají vstupné zcela
zdarma po celou sezonu, základní celodenní vstupné pro dospělou osobu se
pohybuje od 40 Kč až do 70 Kč (podle dne a měsíce). Zvýhodněné vstupné
mají děti od sedmi do patnácti let, studenti, důchodci a invalidní spoluobčané. Ti dospělí návštěvníci, kteří navštíví areál po 17. hodině, budou
platit cenu vstupného jen 30 Kč. Díky systému tisku a evidence vstupenek
prostřednictvím čárového kódu je ještě zajímavější cena tzv. „přednabitých“ vstupenek, tedy permanentek. Tak například permanentka celosezónní, která umožňuje celkem sto jednorázových vstupů na koupaliště, vyjde
na 1000 Kč, tedy 10 Kč na jeden vstup. Výhodou těchto vstupenek je, že
jsou přenosné. Cenově výhodné jsou rovněž permanentky na deset či dva-
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Za město Dobřany		

Marek Sýkora, starosta města

POZVÁNKA PRO VEŘEJNOST
Město Dobřany a dodavatelé stavby si dovolují pozvat obyvatele města
Dobřany a obcí Šlovice a Vodní Újezd na slavnostní otevření nově
vybudovaného areálu

PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP KOTYNKA
Slavnostní otevření se koná ve čtvrtek 30. června 2011 od 16:00 hodin
přímo v areálu BIOTOPU KOTYNKA v ulici Ústavní.




VSTUP PRO VEŘEJNOST V TENTO DEN ZCELA ZDARMA!
MALÁ POZORNOST PRO DĚTI
ŽIVÁ MUZIKA PŘÍMO V PROSTORU PRO KOUPÁNÍ

(vystoupení folkové kapely PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA)

ZPRÁVY Z RADNICE
Provozní doba, ceny vstupného a ostatních služeb v rámci
areálu přírodního koupacího BIOTOPU KOTYNKA
Provozní doba:
Červen a září:
Pondělí až neděle
Červenec a srpen:
Pondělí až neděle

10:00 – 20:00
9:00 – 20:00

Vstupné:
Červen a září:
Základní celodenní vstupné pondělí až pátek 		
Základní celodenní vstupné sobota a neděle 		
Snížené základní vstupné po 17. hodině 			
Děti do 6 let v doprovodu rodičů či v doprovodu
dospělé osoby 					
Děti 7 – 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP
a ZTPP – celodenní vstupné pondělí až neděle 		
		
Červenec a srpen
Základní celodenní vstupné pondělí až pátek 		
Základní celodenní vstupné sobota a neděle 		
Snížené základní vstupné po 17. hodině 			
Děti do 6 let v doprovodu rodičů či v doprovodu
dospělé osoby 					
Děti 7 – 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP
a ZTPP – celodenní vstupné pondělí až neděle 		

40 Kč
60 Kč
30 Kč
zdarma
30 Kč

50 Kč
70 Kč
30 Kč
zdarma

Nájemní bydlení na ústupu
Pozorní čtenáři denního tisku a internetových serverů asi zaznamenali zprávu o studii, která dokládá, že nájemní bydlení v Čechách se stává okrajovou
záležitostí. Politika státu a bank naprosto převrátila poměry a dnes hraje
prim vlastnické bydlení. Dobřany se nijak nevymykají.
Dlouhá léta bylo získání „dekretu na byt“ životním ternem, ještě před patnácti lety bylo nemožné získat bydlení tak výhodně. Nájem byl nizoučký, hypotéka nedosažitelná. Zájem byl obrovský, vyplatily by se i nečestné triky...
Jedinou ochranou před drancováním a spekulacemi byla bytová komise,
která díky své místní znalosti a bdělosti oddělila zrno od plev.
Soumrak významu komise
Sama komise si již v roce 2009 byla vědoma klesajícího zájmu o byty. Na
svých jednáních například konstatovala, že se za rok přiděluje skutečně jen
deset bytů, že toto číslo zdánlivě zvyšuje opakované přidělování bytů pro
vymezené příjmové skupiny. Komise se nakonec dobrala i toho, že skutečných nájemních bytů je pouze 161. A nakonec 5. 5. 2010 konstatovala: „Od
začátku roku do května se uvolnil pouze jeden byt, celkem žadatelů o obecní byt je 264. Seznam žadatelů je aktualizován 1x za rok. Kritéria bodování
žádostí jsou nutná pouze k tomu, aby žádost mohla být zpracována v programu PC. BMK individuelně vybírá ze seznamu, neposuzuje počet bodů,
neboť žádné kritérium není spravedlivé z hlediska žadatele.“
Zní to trochu jako rezignace, že? Význam komise zmenšila i praxe soudců
a legislativců, kteří reálně zbavili vlastníka možnosti legální fyzické kontroly uvnitř pronajatého bytu. To byla nevděčná lopota. Zejména za ní a za
práci v devadesátých letech patří členům komise dík.

30 Kč

Permanentky (s již přednabitými počty vstupů) – zvýhodněné vstupné:
Permanentka na 10 jednorázových vstupů po celou sezonu
350 Kč
Permanentka na 20 jednorázových vstupů po celou sezonu
650 Kč
Permanentka celosezónní*				
1000 Kč
Pozn.: Permanentky mohou být libovolně přenosné
* U celosezónní permanentky je součástí celkem 100 jednorázových
vstupů na koupaliště.
Parkování a parkovné (ceny za parkování vozidel)
Parkoviště podél ulice Ústavní – kolmé stání:
5 Kč/1 hodina
Zabezpečené parkoviště u koupacího biotopu (se závorou):
30 Kč
(jednorázové celodenní parkovné)
Půjčovné v areálu přírodního koupacího biotopu:
Pronájem beachvolejbalového míče a nářadí na úpravu povrchu
				
50 Kč + záloha 300 Kč
Pronájem sportovního náčiní na pétanque
50 Kč + záloha 200 Kč
V případě, že si návštěvníci přinesou vlastní sportovní náčiní (míč na
beachvolejbal či sportovní náčiní na pétanque), mohou ho využívat.
Záloha na box pro uložení osobních věcí
Záloha na klíč do boxu pro uložení osobních věcí

MNOHO POVYKU PRO NIC – NAPOSLEDY
K BYTOVÉ KOMISI

100 Kč záloha

Při zapůjčení klíče od boxu návštěvník uhradí zálohu, která bude po
vrácení klíče obsluze zpět vrácena návštěvníkovi.

Aktuálně je jen 31 žadatelů o byt
Datem, které udělalo jasno v tom, zda je aktuální navrhovat vznik bytové
komise, bylo 30.4. 2011. Vyčištění databáze uchazečů přineslo své ovoce,
o byty usiluje 31 relevantních uchazečů. Počet přidělovaných bytů spíše
klesá.
Při tak malých číslech je třeba najít způsob kontroly, který nebude vyžadovat svolávání celé komise. Zástupce opozice jsem oslovil s několika návrhy
a čekám i na jejich nápady.
Špatně formulová osobní poznámka zbytečně přilila olej do ohně
Uznávám chybu, výrazy jako „drb“ do oficiálních textů nepatří. Chtěl jsem
ve zkratce vyjádřit svůj osobní postoj, který by zněl v diplomatičtějším provedení takto: „Osobně se snažím vyvarovat rozhodnutím, která jsou vázána na náhodně získané poznatky, informace založené na osobních vazbách
a na takzvané místní znalosti. Strašně mi to připomíná kádrování v dobách
totality. Přestože je to podle mnohých objektivně užitečné v každodenní
práci, z širšího pohledu to nepřispívá ke společenské kulturnosti. Nic to
ale nevypovídá o jednotlivých členech komise, jde o systémovou chybu.
Od komise jsem bezvýsledně čekal především konkrétní systémové návrhy,
například k odstranění mrtvých duší z databáze, k výběru správcovských
firem a podobně.“
Péče řádného hospodáře?
Nicméně mé pochybnosti o kvalitě veřejné kontroly ze strany komise stojí
na faktech. Příkladem za všechny budiž návrh přidělit byt v domě, o jehož
privatizaci již bylo rozhodnuto. „Šťastný nájemník“ by mohl velmi brzo
byt koupit za zlomek ceny. Komise pracující s péčí řádného hospodáře by
jistě navrhla byt rovnou prodat za tržní cenu, protože přidělení komukoliv
by bylo nefér.
Navzdory tomu jsme si měli najít čas členům, zejména Daně Bernklauové
a Miroslavu Plačkovi, poděkovat.
Martin Sobotka, místostarosta
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JAK TO VIDÍ OPOZICE
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Jednání zastupitelstva, ač to tak mnohdy nevypadá, je vážná věc. Zastupitelstvo totiž prostým hlasováním a zcela samostatně rozhoduje i o veškerém majetku obce. Rozhodne-li se například většina zastupitelů, že je pro
obec výhodné prodat radnici s přilehlým náměstím, pak jí v tom nemůže
nic zabránit.
V Čechách, pokud je mi známo, náměstí nikdo neprodává. Radnice již
musela některá města kvůli dluhům zastavit. Takovým absurditám však
nebrání zákon ani nějaká vyšší instance, ale to, čemu se říká veřejné mínění. Na jednání zastupitelstva pak proti názoru většinové koalice, ať již je
správný či nikoliv, může pozvednout svůj hlas jen opozice.
A jak probíhá jednání zastupitelstva v Dobřanech? Zásadní pravidlo,
jež stanovuje jednací řád zastupitelstva, říká, že veškeré podklady k projednávaným bodům budou zastupitelům zaslány nejméně tři pracovní dny
dopředu. To jim umožňuje, aby se s podklady alespoň částečně seznámili,
případně se poradili s lidmi ze strany, za kterou byli zvoleni.
Toto pravidlo je však v Dobřanech dlouhodobě a přes opakovaná upozornění stále porušováno. Znám z vlastní zkušenosti jak náročná je příprava
jednání zastupitelstva. Lze si též představit, že na poslední chvíli je třeba
projednat věc, která nesnese odkladu. Ale co brání tomu, aby podklady
z rady, která proběhla čtrnáct dní před zastupitelstvem, byly zaslány včas?
Vždyť radnice většinou využívá elektronickou poštu, která nic nestojí.
Například pouhý den před zastupitelstvem 20. dubna nám byl zaslán
návrh usnesení s podklady, ze kterých vyplývalo, že město chce darovat pozemkovou parcelu v Horní Kotynce. Navržené usnesení vycházelo z usnesení schváleného zastupitelstvem již v roce 2006, přesto jsem
považoval za nutné se podrobně seznámit s podklady a pochopit, proč je
vlastně pro město účelné darovat někomu pozemkovou parcelu. Krátký čas
mi to však neumožnil a můj návrh na odložení rozhodnutí na další jednání
zastupitelstva neprošel.
Radní mají informace, jak se říká, z první ruky a ostatní zastupitelé z koalice buď dostávají informace neoficiálně, nebo je v podstatě nezajímá, co se
bude projednávat. Obojí je špatně.
Pozdní zasílání podkladů pro jednání zastupitelstva je tak nejen v rozporu
s jednacím řádem, ale i projevem neúcty k opozici a tím k demokracii jako
takové.
Ing. Josef Weinreb, Otevřené město Dobřany

BUDOU DOBŘANY NĚKDY ČISTÝM MĚSTEM?

V komunálních volbách měly všechny zúčastněné subjekty v různé
podobě totéž - chceme, aby Dobřany byly příjemným místem k životu pro
všechny občany. To se snadno řekne, ale jak to uskutečnit, aby to nebyla jen
prázdná fráze?
Jeden z palčivých problémů, který nám život ve městě znepříjemňuje, je
například nutnost chodit po chodnících města s hlavou skloněnou k zemi
a ostřížím zrakem kontrolovat, kam šlapeme, abychom si neznečistili obuv
rozšlápnutým psím exkrementem. A od lidí tak často slyšíme povzdech: „Ti
pejskaři, to je hrůza, jak se chovají!“ Protože také máme pejska a patříme
tedy do této skupiny potencionálních viníků, považuji za správné se trochu
tomuto problému věnovat. Nejedná se totiž jen o znečišťování chodníků,
ale mnohdy i o volné pobíhání psů po ulicích.
V první řadě musím říci, že valná většina pejskařů jsou lidé slušní, kteří
po svých zvířecích miláčcích všechno řádně uklízejí - a jsou to také právě
oni, kteří volají po nějaké kontrole a případném potrestání „znečišťovatelů“ veřejných prostranství. Stejným problémem jsou majitelé psů, kteří své
čtyřnohé kamarády nechávají volně pobíhat a obtěžovat kolemjdoucí s klasickým „Nebojte se, on je hodný“. Neuvědomují si totiž, že nejen obtěžují
ostatní, ale zároveň porušují Obecně závaznou vyhlášku města Dobřany
č.1/2008 ze dne 2. 3. 2008, kde jsou pravidla pro pohyb psů v Dobřanech
a je tam přesně stanoveno, že bez vodítka smí pes běhat na vymezeném pro-
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storu, což je louka za garážemi v Plzeňské ulici. Za porušování této vyhlášky jsou zde stanoveny sankce podle Zákona č.200/1990Sb. o přestupcích.
Až sem to bylo všechno zřejmé a jasné, teď však přichází první potíž.
Skoro nikdo z pejskařů, se kterými jsem mluvila, o nějaké vyhlášce nemá
ponětí. Je to jen jejich chyba? Nemělo by město své vyhlášky víc popularizovat - třeba na místech, kde se pejskaři nejvíc pohybují? Na informačních
tabulích města jsem ji nenašla, zveřejněná je na městských webových stránkách. Výše uvedená vyhláška dále ukládá povinnost mít psa označeného
evidenční známkou nebo čipem. Hned se nabízí otázka - a kdo zjistí, jestli
pes známku má nebo ne?
Tím jsem se dostala k problému zásadnímu : vyhlášku máme, kontroluje
ale někdo její plnění? V řadě měst je běžnou praxí, že hlídky městské policie kontrolují při svých pochůzkách také psy, mají-li předepsanou známku
nebo čip - je to přece i způsob kontroly, je-li pes vůbec na radnici přihlášený
- jak se tato skutečnost kontroluje v Dobřanech?
Do Dobřan zajíždí Městská policie z Plzně, město za to platí slušné peníze. Bohužel,její příslušníky je zde vidět zřídka - a už snad vůbec ne nějakou
hlídku na pěší obchůzce městem. Nevolám zde po policejním šikanování
občanů, ale i pouhá fyzická přítomnost uniformovaných strážců pořádku
má svůj význam. Dosud jsem takovou hlídku potkala jen jednou - na procházce u řeky.
Sdružení OMD Dobřany má ve svém volebním programu také úvahu
o případném zřízení vlastní městské policie - není to sice levná záležitost, ale
mnoho stejně velkých měst jako jsou Dobřany, s tím má dobrou zkušenost.
A vyhláška o pohybu psů ve městě? Pokud její plnění nikdo nekontroluje,
je to pouhý cár papíru.
O. Kapitánová

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ XY jeden příklad za všechny

Hlavní důvod, proč jsem začal sledovat politické dění v našem městě
je, že mi není lhostejné, co se u nás ve městě děje. Nejsem profesionální
politik, a tak se snažím řídit především selským rozumem a čerpám ze zkušeností starších a moudřejších.
Dnes jsem si pro příklad vybral kuchyni školní jídelny ZŠ v Sokolovské ulici. Posuďte sami, tento malý příklad, který je jen jeden z mnoha za
všechny. O neutěšeném stavu technického zařízení školní kuchyně v jídelně
jsou zastupitelstva města Dobřany informována již několik posledních let.
Dalo by se tedy očekávat, že město s takovým rozpočtem, jaký mají Dobřany (cca 150 milionů ročně), si s podobným investičním záměrem poradí
snadno a rychle. Například tím, že začne na nezbytnou plánovanou investici šetřit, rozdělí investice do několika etap, nebo něco podobného. Ovšem
opak je pravdou. Na posledním zastupitelstvu konaném 20. 4. 2011 jsme se
místo takovéto konstruktivní informace dozvěděli přímo od ředitele školy
pana Jaroslava Šedivého, že stav kuchyně je už katastrofální až havarijní. A hned nato nás pan místostarosta Sobotka seznámil se stavem financí,
Tedy s tím, že město Dobřany nemá žádné investiční plány. Nemá finanční
rezervy na podobné havárie a ani nedisponuje jinými finančními prostředky,
které by mohlo město uvolnit. Přiznám se, že mě osobně jako občana tato
informace zarazila a dost dobře jsem tedy nepochopil, jakým způsobem se
zastupitelstvo stará o naše společné finance? A v neposlední řadě mě celá
situace zaráží v kontextu dlouhodobých plánovaných investic, jakými bylo
například dobřanské kino, fontána na náměstí či koupaliště?? No, alespoň
mám inspiraci, kam budu posílat děti v době oběda.
Josef Smola
Obsah a jazykovou korekturu opoziční stránky zajišťují:
Otevřené město Dobřany, o.s. www.otevrene.dobrany.eu
Případné dotazy a připomínky nám můžete posílat na e-mailovou adresu:
otevrene@dobrany.eu

CO SE DĚJE
VÍTĚZKOU A TITULEM MISS PLZEŇ 2011
SE PYŠNÍ DOBŘAŇAČKA

10. let partnerství
Dobřany – Obertraubling

VÍKEND PŘÁTELSTVÍ
DOBŘANY – OBERTRAUBLING

(pami) Možná ne všichni Dobraňáci vědí, že titul Miss Plzeň 2011 získala 29. dubna na slavnostním finále soutěže v prostorách Parkhotelu Plzeň
sympatická blondýnka žijící v našem městě, Michaela Gleissnerová, která
se po 5 letech cestování po světě a bydlení v Praze vrátila domů. „Soutěže
miss jsou ohraničené věkem a já měla poslední možnost se do takové soutěže přihlásit. Také jsem chtěla uplatnit své šestileté zkušenosti z modelingu, vysvětluje Michaela svoji účast v soutěži. „Jsem ráda, že vítězstvím
jsem zviditelnila své rodné město - Dobřany,“ dodává.
Redakce DL se dodatečně připojuje ke gratulantům.

18. a 19. 6. 2011
U příležitosti deseti let partnerství s městem Obertraubling pořádá město Dobřany ve spolupráci se spolkovými organizacemi
(TJ Dobřany, Český zahrádkářský svaz Dobřany a Sbor dobrovolných hasičů Dobřany) a Městským kulturním střediskem Dobřany celodenní setkání se zástupci obdobných spolkových organizací z Obertraublingu.
Přijďte se podívat na jednotlivá místa setkání zástupců spolků města Dobřany a města Obertraubling, která se odehrávají nejenom na sportovním poli.
Zveme celou dobřanskou veřejnost.
PROGRAM
10:00	Slavnostní přivítání zástupců Obertraublingu
na dobřanském náměstí
10:00 – 19:00 Klání a aktivity jednotlivých spolků
Fotbalisté (fotbalové hřiště v ulici Jiráskova)
14:00
Fotbalové utkání zástupců obou měst
16:00	Fotbalové utkání zástupců mužů TJ Dobřany
– SV Obertraubling
Hasiči – SDH Dobřany (hasičská zbrojnice ul. Vančurova)
Oslavy 75 let založení českého dobrovolného hasičského
sboru v Dobřanech
10:00 – 13:00 	DEN S HASIČI - Ukázky požární techniky a činnosti hasičů pro veřejnost (určeno zejména pro
děti a rodiče s dětmi).
Kuželkáři (kuželna Cinema Bowling, ulice Zahradní)
10:00 – 19:00 	Turnaj v kuželkách za účasti družstev TJ Dobřany A, TJ Dobřany B, CB Dobřany - muži, CB
Dobřany – ženy, SV Obertraubling – muži, SV
Obertraubling – ženy, Blau-Weiss Moosbach I,
Blau-Weiss Moosbach II.
Zahrádkáři
10:00 – 18:00	Prohlídka města, prohlídka zahrádkářské klubovny, prohlídka činnosti zahrádkářů, beseda
zahrádkářů Dobřany a Obertraublingu.

VÝTĚŽEK Z VELIKONOČNÍHO JARMARKU 2011

Po sečtení všech příspěvků utržených za prodej věcí na stáncích Velikonočního jarmarku byl celkový finanční obnos ve výši 4 422 Kč předán zástupcům iniciativní skupiny, která se spolu s jinými stará o obnovu lesoparku
Martinská stěna v Dobřanech, pánům Jaroslavu Šedivému a Pavlu Krákorovi na zabezpečení aktivit, které nejsou hrazeny z rozpočtu města (např. příspěvek na tvorbu „venkovní učebny“). Ještě jednou děkujeme všem, kteří
se s námi na této akci podíleli, a jsme rádi, že jsme mohli přispět na dobrou
a užitečnou věc.
MC Budulínek

Sbor dobrovolných hasičů města Dobřan
zve širokou dobřanskou veřejnost na

Den otevřených dveří,
který se koná u příležitosti oslav

75. výročí založení českého dobrovolného hasičského
sboru v Dobřanech
uvidíte:
•	moderní požární techniku SDH města Dobřan, Hasičského
záchranného sboru ČR a okolních SDH
• dynamické ukázky činnosti hasičů, lezeckých skupin atd.
• ukázky činnosti mladých hasičů SDH města Dobřan
• a mnoho dalšího
Akce se koná dne 18. června 2011 od 1000 do 1300 v areálu hasičské zbrojnice v Dobřanech (vstup možný z ulice Tyršovy i z ulice
Loudů) a jejím blízkém okolí.
Občerstvení zajištěno!
Na vaši návštěvu se těší členové SDH města Dobřan.
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ROZHOVOR S VÁCLAVEM ZYMÁKEM
Pro Dobřanské listy Olga Kapitánová (OK) a Jakub Urbanec (JU). Redakčně kráceno, celý rozhovor hledejte na facebook.com/DobranskeListy.
JU: Mohl byste osvětlit původ Vašeho jména?
Až do svých patnácti let jsem se o původ svého jména nezajímal. Všichni jsme se psali s „i“. Průlom způsobila až nutnost mít občanskou legitimaci v r. 1943. Ta byla tenkrát dvojjazyčná. Pro příslušného úředníka
byl rozhodující křestní list můj i mých rodičů a tam jsme se vyskytovali
s „y“. V matrikách našeho rodu na Podřipsku se objevuje jméno Zymák
už v 18. stol.

přestupoval do Plzně, byli ve třídě dva Klatováci. S nimi jsem chodil ze
školy na vlak, někdy ráno jsem se trefil do vagonu, kde seděli s větší partou
i s děvčaty. V té skupině byla také jedna copatá dívka s hlubokýma tmavýma očima, která chodila do učiteláku. A to byl můj budoucí životní osud.
Rok 1951 byl zatěžkávací zkouškou především pro mne, ale i pro Lídu.
Na každoroční zdravotní prohlídce byla u mne shledána plicní TBC. Okamžitá psychická podpora Lídy včetně prázdninových návštěv v mém boji
s touto chorobou byla zásadní a nikdy jsem na to nezapomněl. Kdo viděl
film „Učitel tance“, mohl si udělat představu o atmosféře v léčebně TBC.
Vyloučíme-li některé karikující scény a málo pravděpodobné situace, psychická atmosféra sanatoria a její dopad na pacienty byla ve filmu vystižena
dokonale. Mohu říci, že když jsem po více než půl století viděl tento film,
oživily se mně zasuté vzpomínky a tu noc jsem špatně spal.
JU: Jako člověk technického vzdělání: Jakou technickou pozoruhodnost
z okolí Dobřan znáte?
Vystudoval jsem strojní fakultu ČVUT a nevzpomínám si na nějakou
pamětihodnost ze strojírenského oboru v blízkém okolí Dobřan. V bývalé
Škodovce v blízkosti dřívější 5. brány byl, za spolufinancování Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, vybudován objekt Techmania
Science Center s cílem přiblížit vývoj poznání v technických a přírodovědeckých oborech. Organizátoři se přístupnou formou pro mládež od 7 do
70 let snaží o popularizaci vědy a techniky. Návštěvníci mohou zhlédnout
i kontroverzní symbol českého předsednictví v EU – Entropu výtvarníka
D. Černého, kterou Techmania zakoupila.
JU: Které věci na Dobřanech máte rád a které vás naopak trápí?

Václav Zymák (vlevo) s Vladimírem Bernáškem jako host pořadu Další k tabuli.

JU: Jak vaše rodina prožívala okupaci?
10. října 1938 byly Dobřany obsazeny říšsko-německým vojskem podle
určení rozhraničovací komise v Berlíně bez ohledu na to, že v r. 1938 měl
soudní okres Dobřany už českou většinu. Hodně českých rodin odcházelo do zbytku republiky, my jsme s rozhodnutím čekali, až se otec vrátí
z mobilizačního nasazení.
Tatí se vrátil už do zabraných Dobřan, které dostaly nové jméno Wiesengrund. Koncem listopadu jsme se pak stěhovali do tatínkovy rodné
obce – Horní Beřkovice u Roudnice, protože tam měl tzv. domovské právo. Tatí ale musel zůstat v Dobřanech, ústav neměl náhradu. Maminka to
těžko snášela, já samozřejmě také, ale současně jsem měl i jiné starosti.
Ve škole jsem promeškal tři měsíce a také školní prostředí bylo odlišné.
Jediný světlý okamžik pro mne byla skutečnost, že jsem se zase setkal
se svým kamarádem z Dobřan, Romanem. Další rozdíl spočíval v osobě
vyučujícího, mojí bývalou paní učitelku Utlerovou, na kterou jsem pořád
vzpomínal, nahradil pan učitel.
Pamatuji se dále jasně na středu 15. března 1939, bylo sychravé počasí,
vlhko a padal též sníh. Pan učitel se proti svému zvyku opozdil, a když
konečně přišel do třídy, oznámil nám se zadrhnutým hrdlem, že německá
armáda obsazuje zbytek republiky přes záruky, které nám byly dány. Vyučování se nekonalo, my jsme šli domů a nikdo nevěděl, co bude dál.
OK: Jak jste se seznámil se svojí manželkou Lidmilou – později významnou dobřanskou učitelkou, elementaristkou?
U zrodu mého seznámení stála – jak to v takových případech často bývá
– náhoda, to ostatní pak už záleželo na nás obou. Když jsem v r. 1946
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Žiji v Dobřanech, s výjimkou válečných let a doby mého studia v Praze,
od r. 1931. V posledních zhruba 10 letech oceňuji realizaci řady projektů,
některé zkvalitňují současný život v obci nejen po stránce funkční, ale i
estetické, jiné míří do budoucnosti. Bez nároků na úplnost bych do té prvé
skupiny zařadil např. dokončení kanalizace a výstavbu čistírny odpadních
vod, rekonstrukci náměstí, úpravy chodníků a ulic, výstavbu koupaliště, po
němž toužilo několik generací, zřízení kulturního a informačního střediska, knihovnu a hudební akce organizované hudební školou, výstavy obrazů
atp.
Do skupiny projektů mířících do budoucnosti patří podle mne bezesporu zvýšení počtu školních tříd s novým vybavením, rozšíření lékařských
ambulancí a možnost zavádění internetu. Zvlášť bych se chtěl ale zmínit
o rozhodnutí představitelů města získat do Dobřan vědeckovýzkumné pracoviště. To by mohl být impuls dalšího budoucího rozvoje města ve smyslu úsilí ČR a EU o zvýšení konkurenceschopnosti. I když teprve budoucnost ukáže, jestli tento záměr zrovna v Dobřanech povede k očekávaným
výsledkům, je to nepochybně trend doby, a nejenom u nás.
Pokud se týká záležitostí, které by potřebovaly nápravy, uvedu samozřejmě
přednostně jen některé, které se mě bezprostředně dotýkají. Dosud dostatečně nezvládnutá situace je úklid ulic. Některé silnice spadají pod správu
obce, jiné, jak mně bylo řečeno, pod vyšší územní orgány, které to ale příliš
nezajímá. Jsem už starý a úklid silnic u domku, kde žiji, zatím dělám sám
a nevím, jak dlouho toho budu fyzicky ještě schopen. Následek neuklizené
silnice je zvýšená prašnost, obtížné větrání apod.
Myslím si dále, že bylo chybou, když město Dobřany nevyužilo možnosti
stát se obcí s pověřenou působností. Neznám samozřejmě všechny okolnosti, které k tomu rozhodnutí vedly. Domnívám se rovněž, že budoucnost
města dříve či později bude závislá na paralelní dopravě Plzeň – Dobřany
bez návaznosti na spoje z Klatov. To už se ovšem mne týkat nebude.

KULTURA
KNIHY PRO DĚTI

SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

BALL Johny: Mysli si číslo
Fascinující pohled do světa čísel.
Opravdu si myslíš, že čísla jsou nudná? Na této neuvěřitelně poučné cestě k nekonečnu rozluštíš hlavolamy a
přelstíš kalkulačku. Matematika ještě nikdy nebyla zábavnější.
GORDON Roderick: Návrat z podzemí
Dobrodružství Willa Burrowse pokračuje!
V centu Země – ve světě, o jehož existenci nemá na Povrchu nikdo ani tušení, jde Willovi o život. Pronásledují
ho nebezpeční Styxové. Jsou odhodláni jít za ním až na
konec světa, jen aby získali zpět smrtící virus! Dokáže
jim Will uniknout?
WILSON Jacqueline: Vzdušné zámky
Pojďte blíž, jen pojďte blíž a vyslechněte podivuhodný
příběh Hetty Fratherové. Uchvátí vás holčička odložená
do nalezince. Podivíte se, jaké těžkosti musela překonávat. Užasnete, s jakou vytrvalostí hledala svou vlastní
matku.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

RICHARDS Emilie: Kde stoupá dým
Američanka Paige přijede na Nový Zéland co nejvýhodněji
prodat pozemky, které tu její rodina zdědila. Posvátné území
s horkými gejzíry skrývá nejen starobylý poklad, ale také
něco podivného, co před ní rodiče úzkostlivě tajili. Exotický ostrov jí učaruje a ještě víc její maorský průvodce Adam,
který se snaží zabránit zneuctění pozemků.

VÝSTAVA OBRAZŮ OTY JANEČKA
A AKADEMICKÉHO MALÍŘE JAROSLAVA ZAPLETALA

Hned dvě nové výstavy můžete navštívit v Dobřanech. V kostele sv. Víta
byla slavnostní vernisáží zahájena již tradiční stálá výstava obrazů Oty
Janečka za přítomnosti pana Ing. Tomáše Janečka, syna slavného umělce.
Jak je již pravidlem, opět byla jedna čtvrtina obrazů oproti loňskému roku
obměněna, aby byla výstava lákavá i pro časté návštěvníky kostela. Hned
o pět dní později proběhla v Dobřanské galerii vernisáž výstavy akademického malíře Jaroslava Zapletala pod názvem „Svět je malý“. Miniatury si
můžete prohlédnout každý den až do konce června.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

KOONTZ Dean: Frankenstein – Nevděčný syn
Oslavovaná představivost Deana Koontze dala vzniknout
působivému rozvinutí jednoho z nejklasičtějších příběhů
všech dob. Pokud si myslíte, že znáte legendu, víte jen půlku
pravdy.
ROHÁL Petr: Slavné filmové hlášky
Kniha přináší slavné hlášky z českých filmových komedií a
televizních seriálů. Máte možnost se znovu pořádně zasmát
a připomenout si tak nejvtipnější situace z mnoha českých
veseloher.

Výpůjční doba Městské knihovny o letních prázdninách
(od 7. července do 31. srpna 2011)
V pondělí 4. července 2011 knihovna uzavřena
Dětské oddělení
Pondělí
9:00 – 11:00
Dospělé oddělení
Úterý
7:30 – 12:00
Středa
7:30 – 12:00
Pátek
7:30 – 12:00

12:00 – 17:00

13:00 – 18:00

Internet pro veřejnost zpřístupněn ve výpůjční době knihovny
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KULTURA
DOBŘANSKÁ POUŤ

DOBŘANSKÁ POUŤ
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 – 15:45

Vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha a žáci ZŠ Dobřany.
16:00 - 16:45

Zavřít (dobřanská rocková kapela)
17:00 – 18:00

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)

Na letošní dobřanskou pouť jsme pro Vás přichystali opravdu pestrou
škálu akcí pro všechny generace. Přehledný program najdete ve vedlejším
sloupci.
V sobotu přijede do našeho města brněnská kapela Čankišou, která pronikla do povědomí posluchačů doma i v zahraničí díky svým koncertům
nabitým energií a divokými rytmy. Rozhovor se zpěvákem Karlem Heřmanem přinášíme níže. Čankišou mimo jiné nahráli hudbu k velmi ceněnému
filmu Nuda v Brně, pravidelně brázdí domácí i zahraniční festivalové a klubové vody, včetně těch nejprestižnějších.
A ani ostatní kapely nezůstávají pozadu: Plzeňská 12 J. Tachovského je
dechová hudba sestavená z předních profesionálních muzikantů. Pan Jaroslav Tachovský je pozounista České filharmonie. Repertoár je sestaven
nejen z klasických kousků české dechovky, ale také ze skladeb Plzeňska
a Pošumaví. No a celý večer doplní známí plzeňští rockeři z kapel X Cower,
Starý psi či Milestones – Rolling Stones revival.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

Rozhovor se zpěvákem Čankišou Karlem Heřmanem

V Dobřanech budete hrát poprvé. Na co se posluchači můžou těšit?
Ano, v Dobřanech hrajeme opravdu poprvé. Těšit se můžete na Čankišou
a rozhodně zazní i něco z právě připravovaného alba.
Kdy vyjde a jaké bude?
Album vyjde na podzim, ale nahrává se na jaře. Vlastně v současné chvíli
finišujeme. Můj dojem z alba je ten, že jsme hodně přitvrdili.
Kde berete inspiraci, kdo je váš hudební vzor?
Inspirace byla z počátku ovlivněna Afrikou a Středním východem. V současnosti je daleko složitější, kterou oblastí je daná skladba ovlivněna.
Všichni jsme z jižní Moravy, takže ta je tam taky slyšet.
Pravidelně hráváte také v zahraničí a často i v exotických destinacích,
jako je např. Pákistán či ostrov Réunion. Je nějaký rozdíl mezi publikem
doma a venku?
Já si myslím, že až takový rozdíl není. Domácí publikum je snad trošičku
lenošnější. Ale opravdu jen o trochu. Občas venku posluchači víc reagují.
Co kapelu v nejbližší budoucnosti čeká?
Doufám, že spousta koncertů a pohoda při točení nové desky.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

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).
zdroj: http://www.cankisou.cz/
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KULTURA
OSLAVY OSVOBOZENÍ JIHOZÁPADNÍCH ČECH
AMERICKOU ARMÁDOU

V sobotu 7. května jsme společně s panem místostarostou Bc. Martinem Sobotkou přivítali konvoj vojenských historických vozidel Klubu 3.
armády Plzeň na dobřanském náměstí. S 1. místopředsedou klubu, panem
Františkem Polívkou, a s Ing. Vladimírem Strakou jsme poté odjeli na hřbitov k Památníku obětí padlých ve druhé světové válce poklonit se jejich
památce.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany

Okresní hospodářská komora Plzeň-jih pořádá

SETKÁNÍ STAROSTŮ OKRESU PLZEŇ-JIH
s místními podnikateli a občany, které se koná
v pátek 24. června 2011 od 14:00 hodin
v kulturním zařízení KÁČKO v Dobřanech.
Po skončení oficiální části programu bude účastníkům
promítnut zdarma 3D film.

DOBŘANSKÉ LISTY NA FACEBOOKU
Na FaceBooku hodláme vybudovat obec zájemců o dění v Dobřanech.
Budeme zde přinášet noviny dříve, než je najdete ve schránce. Nabídneme rozšířený obsah jako fotografie, které se nevešly, nezkrácené články
a rozhovory, upozornění na témata.
Především ale chceme dát možnost lidem, kterým vyhovují sociální sítě,
ovlivnit obsah novin.
Těšíme se na vaše dotazy, náměty, připomínky na

facebook.com/DobranskeListy

POZVÁNKA
Občanské sdružení Budulínek
srdečně zve zájemce
na besedu s pediatrem na téma

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZECH DĚTÍ
Beseda se koná ve čtvrtek 16. 6. 2011 od 16 hodin v MC Budulínek
(U Trati 1014, Dobřany), hlídání dětí zajištěno.
Případné dotazy na tel. č. 604 899 418.

Občanské sdružení Budulínek
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany ve spolupráci s MěKS Dobřany
vás srdečně zve na
I. a II. premiéru dětské scénické hry

KOUZELNÉ HOUSLIČKY

v pátek 10. června a v pondělí 13. června od 19.00 hodin
v Káčku (kino - divadlo - kongresový sál)
vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
autorem hudby a vlastního libreta je Václav Winkler,
pro dobřanské provedení zinstrumentoval/upravil Mgr. Michal Macourek.

předprodej vstupenek v ZUŠ nebo na tel. 736 472 478
cena vstupenky 50,- Kč

zve všechny zájemce
z řad maminek
na či krátce po mateřské dovolené
na komunikační seminář

„Jak nejlépe sladit rodinu a práci“
s přímým zaměřením na

„rodinné překážky ve slaďování“
Chcete-li prožít příjemné odpoledne pod vedením zkušené lektorky
ing. Štěpánky Syrovátkové, čekáme Vás v sobotu 18. června 2011
ve 14 hod. v prostorách MC Budulínek.
Vstup zdarma, počet míst omezen,
přihlášky nejpozději do 13. června na tel. 607 841 079 Pavla Adamcová
Akce je podpořena z Grantového dotačního titulu města Dobřany
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ČERVEN - MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY
Stojíme na prahu měsíce června,
měsíce myslivosti a ochrany přírody. Mnozí z vás si ihned položí
otázku: A proč právě červen?
„Ne náhodou byl tento měsíc
vybrán. Čas přelomu jara a léta
je obdobím zrození nového života v přírodě, v červnu nastává čas
rodičovské péče o nové potomstvo.
Tento věčný koloběh probíhá v přírodě nepřetržitě od okamžiku vzniku života
na Zemi,“ říká ing. Sláva Lohr - hospodář mysliveckého sdružení Dobřany.
Jak lze srovnat do jedné řady myslivost a ochranu přírody a životního
prostředí?
Myslivci si možná mnohem silněji než většina ostatních obyvatel uvědomují vzájemné souvislosti a důsledky civilizačních faktorů v přírodě, a proto
stále více zaměřují svoji činnost na její ochranu.
Myslivecké sdružení Dobřany, jež čítá v současné době 32 řádných členů
a jednoho čestného člena, obhospodařuje a provádí výkon práva myslivosti
na honebních pozemcích, které má smluvně pronajaty od sdružení vlastníků
pozemků – honebního společenstva Dobřany. Vlastní honitba má rozlohu
2 158 ha. Chceme-li porovnat současnou myslivost se stejnou činností našich
dědů, zjistíme diametrální odlišnosti. Je to logické a vychází to zejména
z civilizačního tlaku na zvěř a přírodu jako takovou, z úrovně ochrany životního prostředí a zejména z úrovně celkového myšlení a chování lidí k přírodě, zvěři, všem živočichům a vlastně k celému životnímu prostředí.
Proto i činnost mysliveckého sdružení mimo základních mysliveckých
činností, jako je ochrana zvěře v zimním období – přikrmování, budování a údržba mysliveckých zařízení, sledování zdravotního stavu a ochrana
zvěře v období kladení mláďat, myslivecká kynologie a střelectví, kulturní
a spolková činnost a provádění řádného průběžného odlovu zvěře vč. tlumení škodné, každoroční výpomoc městským lesům, např. při sázení stromků,
ochraně lesa nebo při likvidaci černých skládek na lesních pozemcích, se
naše myslivecké sdružení zaměřuje na oblasti, které lze s trochou nadsázky
považovat za ty, jež ovlivňují myšlení lidí směrem k ochraně lesa, přírody
– k životnímu prostředí.

sázení stromků			

foto: archiv

Podle hesla, že mladý proutek se ohýbá snáze, je velká část naší „osvětové“
činnosti věnována dětem. Jednak je to dětský myslivecký kroužek, kde jsou
ti nejmenší zasvěcováni do tajů přírody, lesa, lesní zvěře a ochrany přírody.
Nelze opomenout dnes již tradiční myslivecké dny pro žáky 4. tříd ZŠ Dobřany, kde jsou dětem populární formou vštěpovány základní znalosti o lese
a zvěři, o chování v lese, o myslivosti jako takové. Děti se seznámí s mysliveckou kynologií, sokolnictvím, střeleckými dovednostmi a na vlastní oči se
setkají i s živou zvěří.
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Pro dospělé naši členové za finanční pomoci Grantového titulu města Dobřan umístili v prostoru lesa Vysoká názorné naučné tabule, které informují
o zvěři zde žijící, druhové skladbě našich lesů včetně základních druhů květeny. Třetí tabule, opatřena i možností posezení, ukazuje populární formou
vznik lesa a jeho vlastní život ve vztahu k životu lesníka. Doporučuji každému prohlídku i nenáročné vycházky hezkým úsekem lesa a přírody.

myslivecký den pro děti			

foto: ing. Bouček

A s jakou zvěří se lze v našich dolanských lesích setkat?
Běžně se můžete setkat např. se zvěří srnčí, zajícem, bažantem, koroptví,
divokým holubem či kachnou. Při troše štěstí lze uvidět zvěř dančí, mufloní,
lišku, kunu či divoké prase. Vidět jezevce nebo sluku lesní, to by již vyžadovalo myslivecký doprovod a velkou dávku štěstí a trpělivosti.
Vrátíme se ještě jednou k tématu „Červen - měsíc myslivosti a ochrany
přírody“. Znamená toto nějaká omezení pro obyvatele města?
Ne, prosím vás, žijeme všichni v demokratické společnosti, kde každý sám zodpovídá za své chování a jednání. A jsme tu opět u již zmiňovaného myšlení člověka ve vztahu k přírodě, na jedné straně stojí lhostejnost, na druhé pochopení.
Já mohu pouze touto cestou požádat, aby obyvatelé Dobřan v tomto období
omezili procházky v lesních či polních lokalitách mimo vyznačené cesty,
omezili volné pobíhání svých pejsků, hluk a v případě nálezu mláděte lesní
zvěře v tichosti odešli a v žádném případě se jej nedotýkali.
A poslední otázka: Kdybyste si mohl něco přát ve vztahu k myslivosti
a ochraně přírody, co by to bylo?
Základní zákon ekologie říká, že celkové myšlení a chování je základním předpokladem uvědomělého a odpovědného zasahování do životně
důležitého, citlivého ekologického systému. Když si pod ekologickým systémem představím přírodu, potom mé přání je kvalitativní posun celkového
myšlení a chování lidí ve vztahu k přírodě, a to nejen u mnohých obyvatel
Dobřan, ale i celé České republiky, a nebojím se říct i celé zeměkoule.
Jak vždy říkám našim „čtvrťákům“ při tradičních mysliveckých dnech hned
na úvod: Příroda i les, to je chrám a do chrámu se vždy vstupovalo tiše
a s pokorou, ne s hlaholem, bezohledností či lhostejností, nebo jak je dnes
moderní – nejlépe se v lese pohybovat pomocí motorky a čtyřkolky. A pokora? Mnozí naši spoluobčané využívají les pouze pro možnost beztrestného,
bezohledného a zejména laciného skládkování domácích odložených věcí.
A věřte, že pro člověka, jemuž příroda a myslivost se staly součástí života
a životního stylu, je pohled na podobné nešvary velmi deprimující. Samozřejmě, že myslivci nejsou nadšeni uzavíráním a uzamykáním lesa pomocí
závor, ale bohužel úroveň celkového myšlení a chování části našich obyvatel ve směru k ochraně přírody ještě není na takové úrovni, abychom úplně
běžně „otevřeli les“.
A to je též jedno z mých přání do budoucna a věřím, že se jeho splnění
dočkám a dožiji.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
NEDOŽITÉ STÉ NAROZENINY BÝVALÉHO KAPELNÍKA PANA JINDŘICHA PLAJNERA
Dovoluji si touto cestou vzpomenout na mého otce, pana Jindřicha Plajnera, který se zapsal do hudební historie našeho města jako známý muzikant a dlouholetý kapelník, jehož si jistě pamatují zvláště starší spoluobčané z doby jeho působení v hudební oblasti. U příležitosti nedožitých stých
narozenin si dovolím ve stručnosti uvést jeho životopis.
Narodil se dne 28.6.1911 v Kožlanech (v rodišti našeho druhého prezidenta pana Dr. E. Beneše). Po absolvování základního vzdělání se začal učit
obuvníkem v dílničce u svého otce.
Daleko více však jej lákala muzika a velmi brzy začal docházet na výuku
hry na klarinet a housle. Měl nesporný talent, což se brzy zúročilo. „Ševcovinu“ pověsil na hřebík a spolu s kamarádem se ve svých šestnácti letech
přihlásili na mezinárodní konkurz do vojenského královského orchestru
v Albánii. Podmínky byly lákavé i pro chlapce z chudých rodin. Cestu do
Jugoslávie vlakem a odtud lodí do Albánie hradil král, při nepřijetí i poloviční cestu zpět do vlasti. Konkurz z velkého množství uchazečů oba vyhráli a několik let jako členové s celým královským dvorem doprovázeli krále na cestách. Účinkováním a v podstatě denním zaměstnáním v takovém
hudebním tělese získal nesporně velké znalosti a zručnosti.

J. Plajner vlevo

s klarinetem první řada uprostřed

Mezitím se rodiče přestěhovali do Dobřan, do tehdejší chlapecké školy
(nyní hudební škola a knihovna), kde otec nastoupil na místo školníka.
Po skončení angažmá se přes Jugoslávii, kde krátce působil, vrátil do
vlasti – již do Dobřan a živil se pouze hudbou v orchestru tehdejšího dobřanského kapelníka pana Sedláčka. Hrál i v různých kavárnách v Plzni.
Vzpomínám si, jak vyprávěl, že si jako jeden z prvních muzikantů na západě Čech koupil tehdy velkou novinku – saxofon, velmi oblíbený hudební
nástroj pro jeho sametový hlas.
V roce 1933 se oženil a přijal místo školníka v tehdejší dívčí škole (budova telefonní ústředny na náměstí), protože občasným příjmem z hudby
nestačil uživit rodinu.
Ke „školničině“ začal vyučovat děti hru na hudební nástroje, hlavně na
housle a klarinet. Jeho školou prošlo asi 50 až 70 dětí, z nichž někteří se stali
členy významných orchestrů, např. České filharmonie, Divadla J. K. Tyla
v Plzni, Plzeňského rozhlasu a Filharmonie Ostrava.
Projevem díků se svému
učiteli staly desítky pozdravů
z mnoha zemí, kde jeho žáci
učinkovali.
Na sklonku první republiky
převzal v Dobřanech funkci
kapelníka místní dechové hudby. Činnost však byla přerušena
známými událostmi kolem roku
1938 a nuceným odchodem
z Dobřan. Za války byl totálně nasazen do slévárny barevných kovů ve
Škodových závodech v Plzni. Ihned po válce jsme se odstěhovali zpět do
Dobřan a táta se vrátil ke své bývalé činnosti, tentokrát ve škole pod radnicí.
Bylo nutno urychleně obnovit činnost dechové kapely.

Jedním z prvních vystoupení byl velký koncert na náměstí v Dobřanech
dne 4. 7. 1945. Na žádost velení americké armády našeho města u příležitosti jejich státního svátku Dne nezávislosti byl táta požádán o spoluúčast na
oslavách. Byly postaveny dvě tribuny, jedna pro velký taneční orchestr
americké armády a druhá pro naši českou dechovku.

Prvomájové průvody provázela česká dechovka do pochodu
Pamatuji si, jak sháněl muzikanty z okolních vesnic, aby postavil velký
orchestr. Muzikanti se navzájem znali a ze širokého okolí si chodili vypomáhat. Myslím, že se úkolu zhostili se ctí. Orchestry se tehdy předháněly
o větší přízeň a potlesk Dobřaňáků.
Velmi brzy po návratu do
Dobřan rovněž založil jeden
z prvních tanečních orchestrů.
V tom mu pomohli i vojáci,
příslušníci západních armád,
kteří přivezli s sebou moderní
notový materiál Glenna Millera. Měl štěstí při výběru tehdy
vynikajících muzikantů s velkým nadšením pro tento styl
muziky. I krátká spolupráce s Karlem Krautgártnerem, se kterým se seznámil při kapelnických zkouškách v Letinech, pomohla dobřanské taneční
hudbě ke zvýšení její úrovně.
Chtěl bych připomenout rovněž spolupráci s tehdejším ředitelem školy
a dirigentem panem Františkem Kellerem při přípravě koncertů v chrámu
sv. Mikuláše a s pomocí Jaroslava Škabrady sestavili v Dobřanech menší
symfonický orchestr.
Jindřich Plajner také složil několik skladeb pro dechový orchestr.
V dechovce hrával klarinet, v tanečním orchestru střídal klarinet s altsaxofonem a houslemi.
V určité době vzala naše Psychiatrická léčebna „pod svá křídla“ dechový
orchestr a táta zde nastoupil jako ošetřovatel. Zároveň si dělal zdravotní
školu v Klatovech, kde prý tehdejší ředitel napsal do kroniky školy, že poprvé v historii školy je zde žák starší než ředitel.
V roce 1995 jsem byl požádán panem Františkem Pěchoučkem z Lužan
(známá několikátá generace muzikantů a kapelníků), zda bych přispěl něco
o svém otci do knihy o muzikantech, kterou sepisuje. Dne 21. 10. téhož
roku mě pozval na křest své knihy „Za vesnickými muzikanty“, která se
podařila. Stejnojmenný pořad, ve kterém byla i pasáž o mém otci a dobřanských muzikantech, tehdy vysílal Český rozhlas Plzeň. Knihu jsem dostal
i s věnováním rovněž od pana Škabrady.
Mnoho českých muzikantů procestovalo svět i v cirkusových kapelách a
někteří z nich měli štěstí, že strávili kus krásného života u vojenských kapel,
aby po návratu do rodné obce založili vlastní kapelu.
Hudba provázela člověka při narození, svatbách a nechyběla ani při
posledním rozloučení. I s tátou se přišli dne 13. 9. 1974 rozloučit a naposledy mu zahrát jeho kamarádi, muzikanti.
Jindřich Plajner
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
CHVÁLA RŮZNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

„Chvála různosti – aneb Ten umí to a ten zas tohle“ – tak byl nazván
tématický den, který proběhl 20. dubna 2011 na 2. stupni Základní školy
v Dobřanech. Letošní 5. ročník byl obohacen o některé nové aktivity.
Vlastní zahájení akce provedl starosta města pan Bc. Marek Sýkora
v tělocvičně školy. Poté, co byli žákům představeni vedoucí jednotlivých
stanovišť z řad učitelů i hostů, se všichni rozešli za zvolenými aktivitami.

z povedeného díla. Toto je jen část z 18 dílen, které byly pro žáky připraveny. Poděkování za realizaci patří všem učitelům, asistentům pedagoga
2. stupně a externím spolupracovníkům - Ing. Š. Tomanové, Ing. L. Červenkovi, J. Hlaváčovi, zástupci místního oddílu stolního tenisu p. Vachovcovi
a lektorům Nízkoprahového centra, kteří pro žáky připravili turnaj ve stolní
kopané.
Touto akcí jsme opět chtěli podpořit vzájemné poznávání žáků z různých
ročníků, navázat nové kontakty s mimoškolními subjekty, ukázat žákům
různé možnosti využití volného času a nabídnout jim návody, jak obnovovat
síly a regenerovat organismus. Žákům jsme chtěli dát možnost seberealizace a umožnit jim zažit úspěch i v jiné činnosti než ryze školní, což přináší
lidské duši pohodu. Myslím, jak vyplývá z ohlasů žáků i učitelů, že se právě
toto podařilo naplnit.
Mgr. Vladislav Kouřil
zástupce pro 2.stupeň ZŠ Dobřany
Více fotografií hledejte na facebook.com/DobranskeListy.

INFORMACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení čtenáři,
v minulém čísle Dobřanských listů jsme Vás obšírně informovali o změnách, které nastanou k 1. 9. 2011. Chceme Vás teď krátce informovat
o pokračování chystaných změn.
Lanová lávka

Keramická pec
Každý žák během dopoledne vystřídal dvě dílny, které si předem zvolil.
Letošní ročník nabídl i nová stanoviště, jako např. lanovou lávku v parku
pod nádražím, kterou se děti učily překonávat v týmu. Nová byla i ukázka
kinbalu ve sportovní hale, kterou předvedli lektoři z Hradce Králové. Tato
sportovní hra nedovolí žádnému hráči na hřišti odpočívat, a proto je velice vhodná pro dnešní mládež. Společenské hry Ekopolis a Aktivity byly
letos také novinkou. Nově se představilo i karate, kde byl zdůrazněn hlavně
obranný význam tohoto bojového umění. V hudebním studiu si žáci mohli
vyzkoušet hru na různé hudební nástroje. Prvně se mezi lektory objevil i náš
žák - Michal Líška ze třídy 7.A, který ostatním dětem představil umění
japonských papírových skládaček Origami. Obohacení přinesla v současnosti velice populární zumba, která nadchla i některé chlapce. Žáci z keramického kroužku na pozemku školy vybudovali keramickou pec a přes noc
v ní vypalovali předem připravené hliněné výrobky. Ač výsledek tohoto
pokusu je vždy nejistý, výpal výrobků se dokonale povedl a děti měly radost
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Přípravné třídy
19. 5. 2011 obdržela škola souhlas Krajského úřadu ke zřízení 2. přípravné
třídy, proto můžeme do přípravné třídy přijmout větší počet žáků s odkladem školní docházky i v posledním roce docházky do mateřské školy.
Předpokladem u všech (změna oproti předchozí informaci) je doporučení
z Pedagogicko – psychologické poradny. K tomuto dni máme již 14 kompletních žádostí (včetně doporučení) a dalších 8 žádostí ještě čeká na doporučení. V tento čas budou rodiče dostávat rozhodnutí o zařazení dítěte do
přípravné třídy.
Odpolední klub
Na základě zjištěného zájmu (přišlo 34 odpovědí rodičů) a po jednání s paní
Adamcovou a Kopsovou z MC Budulínek připravujeme otevření odpoledního klubu na 1. stupni pro žáky 3. - 5. ročníku za těchto podmínek:
•	provoz ve školní den od 12:30 do 15:30 hod. („dohlídání“ dětí do
16:00 hod. by bylo možné ve spolupráci se školní družinou)
•	činnost klubu bude zaměřena především na doprovod dětí na oběd
do školní jídelny, pak různě na sport, vycházky, hry, soutěže a tvůrčí
aktivity
•	měsíční poplatek 250,- Kč; průměrná shoda rodičů byla 188,-Kč/měsíčně, klub ale nebude dotován ze státních prostředků, a i když škola nebude požadovat pokrytí režijních výdajů (úklid, energie, provozní materiál apod.) a použije poplatky jen na platy vychovatelek, je toto nejnižší
možnost při plné kapacitě klubu (30 zapsaných dětí); při využívání klubu jen v části týdne ještě zvažujeme nižší poplatek
Nyní předáme rodičům žáků 2. - 4. ročníků informativní dopis a ti, kteří
budou mít o odpolední klub zájem za uvedených podmínek, si mohou ve
škole vyzvednout zápisový lístek. Při větším zájmu uchazečů bude o přijetí
rozhodovat datum odevzdání zápisového lístku, při nízkém zájmu by klub
nebyl otevřen.
Děkuji za spolupráci paním ředitelkám mateřských škol - paní Bc. Kleisnerové a J. Königsmarkové, paní Mgr. J. Marákové v PPP Plzeň-jih a paní
Adamcové a Kopsové z MC Budulínek.
Mgr. Jaroslav Šedivý
ředitel školy

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

28. 4. se konal v koncertním sále ZUŠ večer muzikálů a filmových melodií,
zleva: T. Impellizzeri, K. Tothová, A. Motejzíková, A. Palkosková.

16. 4. se konalo celostátní kolo Národní soutěže ZUŠ v Praze ve hře na
klavír, kde Michal Drda získal čestné uznání 2. stupně.

6. 5. získal Ladislav Bouřil na celostátním kole Národní soutěže ZUŠ
v Havířově ve hře na akordeon 3. místo.

24. 5. se konal absolventský koncert M. Pošarové (flétna) a M. Dvořáka
(kytara).

KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY - ČERVEN 2011
10. června 2011 - 8:30 hodin - kulturní zařízení „Káčko“
Generální zkouška dětské scénické hry „Kouzelné housličky“
od V. Winklera pro I. stupeň ZŠ, vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha
10. června 2011 - 10:30 hodin - kulturní zařízení „Káčko“
Generální zkouška dětské scénické hry „Kouzelné housličky“
od V. Winklera pro MŠ Dobřany, vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha

15. června 2011 - 18:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
Koncert vítězů a laureátů
16. června 2011 - 14:00 hodin - Pečovatelský dům Loudů
Vystoupení pro Klub důchodců
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

10. června 2011 - 19:00 hodin - kulturní zařízení „Káčko“
I. premiéra dětské scénické hry „Kouzelné housličky“
od V. Winklera pro MŠ Dobřany, vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha

19. června 2011 - 19:00 hodin - Kaple Vstiš
Večer muzikálů, filmových a populárních melodií
- vystoupí Karolína Tothová, Klára Vlahačová-Kartáková - zpěv
Tomáš Impellizeri, Jan Vozár - klavír

11. června 2011 - 15:00 - 15:45 hodin - náměstí T.G.M.
Dobřanská pouť
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany a žáci ZŠ Dobřany
Žákovský koncert partnerské hudební školy z Brežice - Slovinsko

27. června 2011 - 17:00 hodin - kulturní zařízení „Káčko“
„Bosíma nohama“
- vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, ZUŠ B. Smetany Plzeň a ZUŠ Tachov

12. června 2011 - 18:00 hodin - kostel sv. Víta Dobřany
Slavnostní koncert k 10. výročí založení P.U.D.U.

28. června 2011 - 17:00 hodin - koncertní sál ZUŠ
Závěrečný žákovský koncert I

13. června 2011 - 19:00 hodin - kulturní zařízení „Káčko“
II. premiéra dětské scénické hry „Kouzelné housličky“

29. června 2011 - 18:00 hodin - Dům hudby - Konzervatoř Plzeň
Závěrečný žákovský koncert II
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
MEZINÁRODNÍHO ÚSPĚCHU SI UŽÍVALI I FLÉTNISTÉ...

(vom) Po výborných výsledcích dobřanských zpěváků a akordeonisty zazářila také flétnistka Šárka Kučerová. V 8. ročníku soutěže Novohradská flétna získala 1. cenu (zobcová flétna) a 3. cenu (příčná flétna). Rozšířila tak
mezinárodní úspěchy naší „zušky“ o další obor. Gratulujeme!
O Šárčiných úspěších jsem si povídala s jejími rodiči.
Jak se vlastně cítí rodič, kterému „zaboduje“ jeho potomek? Je vítězství
v soutěži to hlavní?
Máme velikou radost a jsme pyšní, hlavně kvůli Šárce. Víme totiž, kolik
práce se za takovým úspěchem skrývá. Na soutěži cítíme také velkou zodpovědnost k učitelům, kteří jí věnují svůj čas a tráví s ní soboty či neděle
mimo domov, takže když je Šárka na bedně, je to úleva, protože všichni
mají radost. Máme ale větší radost, když dohraje a je se svým vystoupením
spokojená, to je totiž důležitější než vyhrát. Umístění záleží především na
porotě.
Kdo Šárku k hraní přivedl? Byla to její volba?
Tak samozřejmě do zušky jsem ji odvedla já v první třídě, ještě tam netrefila. Šárka sama říkala už ve školce, že bude hrát na tu flétničku takhle (ukazovala příčnou flétnu). Plnili jsme jenom její přání. Začínala u pana učitele
Karenoviče s Martínkem Bromů a to byla další velká podpora pro začátek,
moc je to spolu bavilo.
Zdá se mi, že Šárka už má jasno, jakým směrem se bude dál odvíjet její
život. Kdy došlo k tak zásadnímu rozhodnutí? A proč?
Myslím, že jasno nemá, jen ji baví hrát, a tak se rozhodla zkusit se připravovat na konzervatoř. Teď musí ještě vymyslet, co dál, když to nevyjde.
S učením ve škole problémy nemá, tak snad to nějak zvládne. Budeme ji
podporovat a držet palce. Čeká ji rok plný práce.
Jako rodiče fungujete na jedničku. Poraďte čtenářům, jak docílit toho, aby si jejich potomek
našel ten pravý koníček a vydržel
u něj.
Kdo Šárku zná, ví, že máme
štěstí. Sama je velmi cílevědomá
a pracovitá. Radit si netroufám,
ale co jsme dělali? Jsme prostě u
všeho, chválíme úspěchy, konejšíme při nepovedených vystoupeních. Vždycky se snažím zapojit
se do práce s mými dětmi, pomáhám s oblečením, vozíme je na
vystoupení a držíme palce, všichni - celá rodina. Myslím, že musí
cítit, že s nimi jsme a prožíváme to, co oni, posloucháme je, prostě jsou
rádi, když jsme s nimi. To, co jim můžu dát, je čas, nic to nestojí a dělá to
zázraky. Pro úspěch v čemkoli je také hlavní dobrý učitel, ve sportu trenér
a pak už to jde samo! Takže, Magdo, dííííky.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih

22. 5. se uskutečnil společný koncert ZUŠ jižního Plzeňska v Masných krámech v Plzni. Na fotografii K. Tothová.
23. 5. se konal klavírní recitál M. Augustinové.

PUDU V MASNÝCH KRÁMECH V PLZNI

(vom) Dobřanský pěvecký sbor P.U.D.U. předvedl 17. května 2011 v plzeňské galerii Masné krámy úspěšné vystoupení. Pěvci zde poprvé představili připravovaný program k 10. výroční svého založení. „Zpívali jsme na
absolventském koncertu naší sbormistryně, slečny Adriany Christovové,
která tímto rokem završuje bakalářské studium oboru sbormistrovství na
Pedagogické fakultě v Plzni,“ říká jedna ze sopranistek Mirka Palkosková.
Chcete-li i vy být u našeho zpívání a slavit s námi jubileum, přijďte si nás
poslechnout dne 12. 6. 2011 v 18.00 do kostela sv. Víta.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(Havířov - akordeon, Praha - klavír)

Ladislav Bouřil

p. uč. P. Vacek

3. místo

akordeon

Michal Drda

p. řed. J. Vozár

čestné uznání
2. stupně

klavír

Lukáš Palkoska

p. řed. J. Vozár

nesoutěžil

v mezinárodní soutěži Novohradská flétna 2011

Šárka Kučerová

pí uč. M. Vozárová

1. místo

zobcová flétna

Šárka Kučerová

pí uč. M. Vozárová

3. místo

příčná flétna
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ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Kvetla louka, seno voní,
s jitrem rosa slzy roní,
červen, to jsou jahody
a sad plný pohody.

Před 1. májem se zahrádkáři sešli se svými dětmi a vnoučaty u své klubovny
a udělali si hezký podvečer. U táboráku opékali buřty, soutěžili a zpívali při
harmonice. Byla tu i malá čarodějnice a všem se setkání velmi líbilo. Příště
přijdeme zase, říkali ti mladí, a dospělí byli rádi, že se zahrádkářská rodina
tak pěkně rozrůstá.

VYCHÁZKA ZA NAŠÍM PTACTVEM

Již počtvrté se uskutečnila v neděli 8. 5. ranní vycházka zakončená
kroužkováním odchycených ptáčků členy České společnosti ornitologické
v mokřadu u řeky Radbuzy. Ráno se nás na srazu u čističky sešlo 28 včetně
mnoha dětí. Někteří se zúčastnili již tradičně, jiní přišli poprvé a doufám,
že ne naposledy. Většina z nás měla dalekohled na krku, fotografů byl též
hojný počet. Letos nebyla z personálních důvodů procházka komentována
odborníkem. Pozorovali jsme většinou opeřence obecně známé: kvíčaly,
straky, rorýsy, pěnkavy, konipasy a kukačku. Po hodině chůze jsme došli
do lokality odchytu, jemné sítě obcházelo a do plátěných pytlíčků ptáčky umísťovalo pět členů západočeské pobočky ČSO. Biotop mokřadu je
v okolí Dobřan poměrně vzácný, přitom ptáky velmi oblíbený. Těchto lokalit ubývá intenzivním využíváním zemědělské půdy. Po přivítání byl všem
vysvětlen účel, způsob kroužkování a předvedeno nasazení kroužku. Zápis
do notýsku s číslem kroužku a s druhem, pohlavím a stářím kroužkovaného
jedince je samozřejmostí. Většina dětí si s pomocí ornitologa pustila ptáčka
zpět do přírody. Patřil mezi ně např. párek strnadů rákosních, sýkorka modřinka a koňadra, sameček strnada obecného (mimochodem Pták roku 2011),
dále rákosník proužkovaný, cvrčilka zelená a jako letošní zajímavost i dlask
tlustozobý. Závěrem byly rozdány některým zájemcům propagační materiály o ptáčcích, ročenky a starší čísla časopisu Ptačí svět. Všichni zúčastnění
byli spokojeni, počasí nám přálo, ornitologové byli nadšeni velkou účastí
a potěšeni úspěšností odchytu. Ráno totiž po zjištění, že většina rákosiny je
polehlá, neoplývali optimismem.
Za organizátory akce Pavel Krákora

Zato letošní květnová pohroma nebude dlouho zapomenuta. Po vysokých
dubnových teplotách, kdy se rostliny předčasně zazelenaly a rozkvetly, přišel
nečekaně v prvním týdnu května mráz kolem -3 °C. Velké škody vznikly na
kvetoucích jahodách, na zelené bramborové nati, zmrzla vyrašená réva, kiwi,
květy a plody meruněk i broskvoní. Jaké škody přinesl mráz na drobných
bobulovinách a na jabloních, hrušních a slivoních, se postupně ukazuje.
Jediné, co můžeme poradit, je postižené rostliny opatrně přihnojovat dusíkatými hnojivy k podpoře nového růstu.
Pokud hledáte nenáročnou květinu do
bytu, na balkón nebo do zahrádky, vyberte si fuchsii. Z její krásy se budete moci
radovat od jara do podzimu. Za malou
práci se vám odmění spoustou barevných
květů. Fuchsie má rodiště ve vlhkých
pralesích tropické Střední Ameriky a
rozhodně nepatří mezi typické pokojové
květiny. Nejčastěji má podobu keříků či stromků s převislými větvemi. Potřebuje dostatek vzduchu a za horkých letních dnů rosení. Přímé slunce jí neprospívá. Opatrní buďte i se zálivkou. Málo, ale také moc vody jí může škodit.
Připomínáme: Koncem června vysazujeme podzimní krokusy a ocúny.
Z dvouletek vyséváme topolovku, zvonek, hvozdík, macešku, sedmikrásku.
Mnoho úspěchů přeje

Český zahrádkářský svaz

ZO ČZS pořádá dne 17. června 2011 přednášku paní Benediktové,
známé propagátorky zdravého života, na téma:

Alternativní medicína

Zveme všechny své členy a dobřanskou veřejnost.
Začátek v 18 hodin.

15

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
CENA MĚSTA DOBŘAN V BOS

Branně-orientační soutěž dvojic žactva, konečně něco, co zvedlo děti od
počítačů a televize.
Soutěž, kterou připravilo Sdružení nezávislých Dobřany a která byla
finančně podpořena Grantem města Dobřany, byla připravována několik
měsíců. Děti se o tuto akci zajímaly hned, jak se o ní dozvěděly, a tak se
i předem hlásily. Pak ale část dětí své přihlášky stáhla, neboť někteří jeli
se ZŠ do Slovinska a další na soutěž, kde reprezentovali Základní školu,
a pořadatelé měli obavy, zda se zúčastní dostatečný počet dětí. Přislíbená
účast zástupců Junáka a Pionýra se také nekonala. Jaké pak bylo překvapení, když v sobotu 14. května ráno přišlo na náměstí k registraci na dvacet
soutěžních dvojic. Ty byly rozděleny do čtyř kategorií podle věku. Po krátkém uvítání ředitelkou soutěže, MUDr. Jitkou Šebestovou, si vzal slovo

hlavní pořadatel, pan Václav Lecjaks. Ten dětem vysvětlil pravidla soutěže a zodpověděl několik dotazů z řad soutěžících, např. zda někdo ukáže
dětem, jak se odjišťuje ten granát či zda hlavní cena – mobilní telefon má
také „džípíesku“. Přesně v 10 hodin byl závod odstartován. Dvojice dostaly
itinerář, mapu Dobřan a vyrazily na neznámou trasu za neznámým cílem.
Až na jednu dvojici neměli soutěžící problém s orientací v mapě. I tak
všichni v pořádku dorazili do cíle. Těm nejlepším to netrvalo ani hodinu.
A to na cca 5 a 6 km trati stříleli ze vzduchovky, házeli granátem na cíl, plnili vědomostní testy a testy zručnosti. Pro všechny soutěžící bylo připraveno
občerstvení a každý dostal i malý balíček se sladkostmi. Hlavní pořadatel
pan Václav Lecjaks vyhlásil vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích.
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Kategorie A - ročník 2001-2002: 1. místo Tomáš a Martin Boškovi, 2. místo Šimon Harmáček a Bohouš Šlehofer, 3. místo Luboš a Tadeáš Mertlovi.
Kategorie B - ročník 1999-2000: 1. místo Jaroslav Harmáček a František
Němeček, 2. místo Luboš Hess a Míša Mafková, 3. místo Jan Kurtiš a Václav Strejc. Kategorie C - ročník 1997-1998: 1. místo Marek Kletečka a Martin Pěnkava, 2. místo Nikolas Illek a Pavel Švajcr, 3. místo Monika Vaníčková a Patricie Nemogová. Kategorie D: 1. místo Martin Žďánský a Milan
Obertík, 2. místo Petr a Pavel Rajtmajerové, 3. místo Jitka Kratochvílová
a Vlastimil Šlehofer. V celkovém hodnocení ve skupině mladších získali
zlaté poháry a mobilní telefony Martin a Tomáš Boškovi, stříbrné poháry
Šimon Harmáček – Bohouš Šlehofer a bronzové poháry Luboš a Tadeáš
Mertlovi. Ve skupině starších zlaté poháry a mobilní telefony dostali Martin
Ždánský – Milan Obertík, stříbrné poháry bratři Petr a Pavel Rajtmajerové,
bronzové poháry získali Jitka Kratochvílová – Vlastimil Šlehofer.
Při závěrečné řeči ředitelce soutěže dojetím selhal hlas. Pan Lecjaks jménem pořadatelů dětem slíbil, že příští rok bude soutěž pokračovat, a pokud
to bude možné, Sdružení nezávislých Dobřany pro děti připraví další soutěž, tentokráte cyklistickou. Závěrem se sluší poděkovat za obětavou pomoc
při soutěži řadě dalších občanů, kteří nejsou členy Sdružení nezávislých, ale
pochopili, že jde o dobrou věc pro děti.
Fotografie ze soutěže lze zakoupit v místním Foto na náměstí.
Zdeněk Duban

RYBÁŘI

Letošní jarní výlovy se nám vydařily. Dne 2. 4. se lovila Horní Kotynka. Z vylovených ryb se nasadil hlavně rybník Montajch v Nové Vsi, cca
1100 ks kapra velikosti K2 se vrátilo zpět. Mile jsme byli překvapeni výlovkem kapří násady K1, kterou jsme původně plánovali nakoupit. Dále následoval výlov Dolní Kotynky dne 30. 4. 2011. Z ní cca 1800 ks K2-K3 putovalo do řeky, cca 1700 se vrátilo zpět. Nasadil se i rybník Vysoká. Zbytek K2 a
větší líny jsme prodali cizím organizacím, od nichž zase nakupujeme násadu
štiky a candáta, kterou nejsme schopni na našich rybnících vypěstovat.
Mezi výlovy jsme uspořádali 23. 4. rybářské závody na Dolní Kotynce.
Kdo se zúčastnil, dobře si zachytal. Ryby braly „jako vzteklé“, takže měřiči
chvílemi nestačili měřit a zapisovat. Jako každý rok, tak i letos získali nejúspěšnější rybáři plno hodnotných cen, které věnovali naši vážení sponzoři
a kterým touto cestou ještě jednou děkujeme.
Na sobotu 11. 6. 2011 od 8 do 11 hodin plánujeme na Dolní Kotynce
rybářské závody pro děti. Vstup bude zdarma, navíc každý účastník dostane
pohoštění a vítězové pěkné ceny. Zúčastnit se mohou i děti, které nejsou
členy ČRS.
Za ČRS MO Dobřany
Šefl Vladislav

SPORT
AMATÉR CUP 2011

Tradiční a také nejstarší pétanqový turnaj v Dobřanech přiláká každý
rok mnoho milovníků tohoto sportu. I letos tomu nebylo jinak. Týden předem se začaly hlásit první dvojice a brzy byl turnaj plně obsazen, dokonce
v den konání přišly další dvojice. Měly štěstí, protože dvě dvojice těsně
před zahájením odstoupily. Přišlo i dost diváků, ráno totiž probíhal výlov
rybníka Kotynka. Jako vždy se hrálo ve skupinách po čtyřech dvojicích,
z nichž některé překvapily, např. Felcmannová – Rybín, Krákorová – Kůrka
či manželé Kubovi. Pak přišlo obávané semifinále, kam postupovaly dvě
nejlepší dvojice z každé skupiny. Systém K.O., kterým se semifinále hraje,
je opravdu krutý, a tak bylo všechno hned jinak. Tady se ukázalo, kdo má
něco natrénováno a je správně rozehraný. A tak do finálové skupiny postoupili domácí favorité. Ty doplnila dvojice z Klatov Vondráček – Přerostová,
která ukázala, že i jinde se hraje výborný pétanque. Do této chvíle se hrálo
podle zaběhnutých pravidel.
Pro zpestření tentokrát pořadatelé připravili novinku, tzv. „malý turnaj“,
který se hraje i na jiných akcích pétanqových klubů. V něm hráli poražení
ze semifinále a dvojice ze skupin, které obsadily 3. a 4. místo. Tento „malý
turnaj“ se hrál systémem „mele-mele“, tzn. nehrálo se na počet vítězství,
ale na rozdíl skóre ze všech zápasů, na tzv. plusové a mínusové body. Dvě
dvojice s nejvyšším počtem bodů si to rozdaly o vítězství. Těsně o jeden
bod porazili Boži a Bohouš Kubovi dvojici Felcmannová – Rybín. Finálová
skupina přinesla opravdu napínavé boje. Unavené hráče pokropil drobný
déšť a probral je k lepším výkonům. Bez porážky v celém turnaji zvítězili
Vladislav Khás a Karel Kopejsko. V přímém souboji o druhé místo porazili
Zdeněk Duban a František Pošar dvojici Zdeněk Hájek a Rudla Rieckel,
kteří tak skončili třetí. Na klatovskou dvojici Karel Vondráček – Hana Přerostová zbylo čtvrté místo. Ti také vyjádřili svůj obdiv nad krásným areálem, který si klub vybudoval. Také přislíbili účast na dalším turnaji.
Zdeněk Duban

BADMINTON MLADÝCH

Republikovým turnajem „O pečeť purkmistra“ 21. 5. 2011 byl splněn plán
sezony 2010/11. Chtěl bych dnes uvést pouze několik poznatků a tím navázat
na 2. etapu vyhodnocenou v našem časopise v březnu s vědomím, že hlavní
úkoly nás ještě čekají. Byl to především krajský přebor mládeže do 13ti roků.
Nejlepší výsledky: Dvouhry: CH: 1. Kural Martin – USK Plzeň
		
D: 1. Legátová Anna – So Doubravka
Čtyřhry: CH: 1. Marek – Chalupa – Nejdek, BKV
		
D: 1. Legátová – Baštářová – So Doubravka
Mix:		1. Kural – Legátová
Z našich dosáhli nejlepších výsledků ve čtyřhře Černá Tereza /Dobřany/
– Valashchuk /K. Vary/ (3. místo) a Linda – Štolfa /Dobřany/ (4. místo).
Nejlepších výsledků v této době získala Žaneta Černá jak vítězstvím v KP
U15 ve dvouhrách a čtyřhrách, tak nás úspěšně reprezentovala na republice.
Sezonu ukončil 14. ročník otevřeného turnaje U15 „O pečeť purkmistra“.
Turnaj je známý a vyhledávaný.
Výsledky: Dvouhry: CH: 1. Legát Vojtěch – So Doubravka
			 2. Novák Jan – Bílá Hora
			 3. Vorlík Jan – SK Prosek
		
D: 1. Valashchuk Kateryna – Karlovy Vary
			 2. Antošová Denisa – Karlovy Vary
			 3. Benešová Jitka – SK Prosek
Mix:		 1. Valashchuk – Legát
			 2. Benešová – Vorlík
			 3. Antošová – Havlát
Naši hráči skončili ve středu tabulky (nejlepší byl Illek Nicolas – 9. místo
ve dvouhře).

Na závěrečné focení vykouklo i sluníčko.

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ PÉTANQUE
V sobotu 26. června se koná tradiční JUNIOR CUP, turnaj dvojic v pétanque dětí školního věku. Hraje se na hřištích klubu ve
sportovním areálu Džungle. Zápis do turnaje od 9.00 do 9.45 hod.,
zahájení v 10.00 hod.. Hezké ceny pro každého hráče a poháry pro
vítěze. Občerstvení pro hráče zdarma. Turnaj je finančně podpořen
Grantem města Dobřany.

Tímto turnajem byly splněny úkoly sezony 2010/2011. Pro novou sezonu
už připravujeme nábor s cílem zlepšení úrovně.
Závěrem jen zveme rodiče na volný turnaj „Rodič a žák“ koncem června
indar
(sledujte vývěsky).					
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
11. června 2011
KARLŮV POCHOD
Vycházka bez vedoucího. Můžete odjet vlakem
v 7,28 hod. do Třemošné. Akci pořádá odbor KČT TJ
Tatran Třemošná na trasách 6, 10, 20 a 30 km. Start na
nádraží v Třemošné od 6,30 hod.
14. června2011
VODNÍ NÁDRŽ HRACHOLUSKY
Odjedeme vlakem v 6,12 hod. do Pňovan – zastávky. Přejdeme k přehradnímu přístavu, odkud se parníkem přepravíme do stanice Vranov. Dále
půjdeme po červené do žel. st. Pňovany a vrátíme se do Dobřan. Během
cesty může být i grilování donesených uzenin. Délka vycházky 12 km.
18. června
HOLÝŠOVSKÉ KM
Akci pořádá KČT TJ Dukla Praha na trasách 7, 12, 14, 17 a 27 km.
Start v Holýšově v hospůdce U lípy od 7,30 do 11,00 hod. Cíl tamtéž do
17,00 hod. Odjezd z Dobřan vlakem v 6,41 hod. nebo vlastními auty od
zdravotního střediska v 07,15 hod. do Chotěšova na vlak, který tam přijede
v 7,34 hod. Obě skupiny se sejdou ve vlaku.
21. června
PRAŽSKÝ HRAD - ZAHRADY – STRAHOVSKÝ KLÁŠTER
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,41 hod. do Prahy. Ze zastávky metra půjdeme do Královské zahrady, Lobkovické zahrady a vydáme se ke Strahovskému klášteru, kde je zajištěna prohlídka s výkladem. Strahovskou zahradou po vyhlídkové cestě dojdeme na Petřín, Malou Stranu a k Pražskému
Jezulátku. Přejdeme přes Maltézské náměstí na Karlův most a svoji pouť
po Praze ukončíme na Staroměstském náměstí. Z Prahy odjedeme vlakem
v 15,10 hod.
25. června 2011
ŠUMAVA - PRÁŠILY – POLEDNÍK
Odjedeme z Dobřan na Špičák v 7,17 hod. a dále autobusem do Prášil.
Vydáme se na Prášilské jezero a dále na Poledník. Vystoupíme na rozhlednu a vrátíme se zpět do Prášil vybranou trasou. Délka vycházky 18 km.
Kratší vycházka pouze k jezeru a zpět 10 km.
28. června 2011
CHEB – HOHENBERG
Odjedeme vlakem z Dobřan do Chebu v 5,29 hod. a dále až na hraniční
přechod s Německem a do Schirdingu. Půjdeme po červené do Hohenbergu, kde si prohlédneme středověký hrad a město. Přejdeme zpět přes hranici a půjdeme kolem vodní nádrže Skalka až do Chebu. Délka vycházky
16 km.
2. července 2011
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Sejdeme se u kruhového objezdu ve 13,00 hod. Půjdeme přes Novou Ves
do Sulkova, Lhoty a zpět do Dobřan. Délka vycházky 12 km.
5. července 2011
BORŮVKOVÁ VYCHÁZKA
Odjedeme vlakem v 7,28 do Plzně a dále autobusem do Dolní Bělé. Vyjdeme do okolí Spánková a nasbíráme borůvky. Zpět se vrátíme stejnou cestou.
Těšíme se, že využijete této nabídky a přijdete se s námi projít.
Zdraví Vás vedoucí vycházek.

18

TIPY NA VÝLET
Pozvánka do Karlových Varů

(jar) Jak jistě víte, Karlovy Vary leží v západní části České republiky na
soutoku řek Teplé a Ohře přibližně 120 km od Prahy a jsou největším a nejznámějším lázeňským městem ČR.
Město bylo založeno ve 14. století Karlem IV. Podle pověsti je nechal císař
vystavět záhy po náhodném objevení termálních pramenů jeho loveckou
družinou. Lázně se těšily přízni mnoha šlechtických rodů i bohatých měšťanů už v 16. století. Kvůli několika přírodním pohromám se z této doby
zachovalo jen málo budov. Většina architektonických památek pochází
z 18. a 19. století, kdy město zažívalo „období hojnosti“.
Za návštěvu v tomto lázeňském městě stojí Vřídlo, Mlýnská kolonáda, Rozhledna Diana, Termální lázně, ale také Jan Becher muzeum nebo sklárna
Moser.
Karlovy Vary nabízejí mnoho možností pro
strávení volného času relaxací, turistikou
nebo nějakou kulturní akcí... Např. v sobotu 25. června od 13 do 18 hodin se na stadionu AC START uskuteční velkolepá akce
pod názvem Den záchranářů 2011. Tuto
akci pro širokou veřejnost připravuje Asociace Záchranný kruh společně se
svými partnery - v nabitém programu se představí: hasiči, záchranka, státní
policie, městská policie, záchranářský vrtulník, kynologové, horská služba,
vojáci, potápěči, vznášedla, zásahová jednotka a mnoho dalšího.
Nachystán je i bohatý doprovodný program plný akcí a soutěží pro každou
věkovou kategorii. Své místo zde má i prezentace partnerů, kteří se na realizaci této akce podílejí.
Doporučuji navštívit www.zachranny-kruh.cz

DRUHÝ CYKLOVÝLET DO OKOLÍ DOBŘAN

V sobotu 21. 5. pořádalo S N D v pořadí druhý cyklovýlet „Za krásami
okolím Dobřan“. Na náměstí u kašny se ráno v 9 hod. sešlo 23 vyznavačů
cyklistiky. Trasa byla naplánovaná cca na 20 km a byla vhodná pro všechny
věkové kategorie. Nejmladšímu účastníkovi bylo tentokrát pět let a nejstaršímu 64. Vyjeli jsme po hlavní silnici směrem na Chotěšov. Provoz nebyl
dopoledne velký, a tak se všichni bez problémů dostali do Vodního Újezda.
Tady následovalo spočítání všech účastníků a trasa pokračovala přes les do
Červeného Újezda. K mému překvapení řada lidí ani nevěděla, kde jsme.
Po krátkém občerstvení se pokračovalo do Líní, Sulkova a zpět přes Valchu
a Lhotu do Dobřan. Až na jeden defekt byla cesta bezproblémová a díky
překrásnému počasí to byl pro všechny pěkně a zdravě strávený čas. Všem
děkuji za účast a těšíme se v sobotu 11. 6. 2011 v 9 hodin na další výlet.
Za S N D Josef Hájek.

INZERCE

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

„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA DOVOLENOU
Základ klidného cestování

Sjednejte si pojištění domů, domácností a rekreačních objektů jistota před dovolenou.
Pro cesty vozem na dovolenou zvolte optimální pojištění.
Povinné ručení je na škody, které způsobíte druhým.
Havarijní pojištění je pro Vás.
***** Sjednáváme všechny typy a druhy pojištění *****

Pojištění možno uzavřít na pojišťovacích kancelářích
Bohuslav Špaček BSCONSULTING info@bsconsulting.cz

Na problémy nejste sami

Pojišťovací kancelář PLZEŇ

Pojišťovací kancelář DOBŘANY

Po, Čt a Pá 9,00 - 17,00 hod

Út, St 9,00- 17,00 hod a Sobota 9,00-12,00 hod

Na Roudné 27 301 00 PLZEŇ

Náměstí T.G.M. č.157 334 01 Dobřany

Tel.: 373 315 123, 775 610 925

Tel.: 722 720 800

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

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

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

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

ČERVEN - ČERVENEC 2011

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)

ÚT

7. 6.

ST

8. 6.

ČT

9. 6.

PO

13. 6.

ČT

16. 6.

PÁ

17. 6.

ČT

7. 7.

14 - 17

PO

11. 7.

14 - 17

14 - 17

ÚT

12. 7.

14 - 17

9 - 12

14 - 17
9 - 12
14 - 17

14 - 17

PO

25. 7.

14 - 17

ST

27. 7.

14 - 17

PO

8. 8.

14 - 17

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na telefonním čísle: 773 478 883.
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TESASTVÍ BRZICA
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 m , 2. patro, v osobním vlastnictví. Dům je po
celkové rekonstrukci. Cena Kč 850 tisíc. Tel.: 739 593 659
2

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

►	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.
►	Pronajmu byt 4+1 v Dobřanech. Nájem 7000 Kč měsíčně + energie.
Volný od 1. srpna 2011. Tel.: 721 985 642.
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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
9. 6. 2011 ve 2000 hodin

Pařba v Bangkoku

(USA, komedie, 102 min, do 15 let nevhodný, titulky)

Ve filmu „Pařba v Bangkoku“ jedou Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), Alan (Zach Galifianakis) a Doug
(Justin Bartha) do exotického Thajska na Stuovu
svatbu. Po nezapomenutelné rozlučce v Las Vegas
nenechá Stu nic náhodě a naplánuje zcela bezpečnou, poklidnou pozdní snídani. Jenže ne všechno se
vždy děje tak, jak se naplánuje. Co se stane ve Vegas,
sice může zůstat ve Vegas, ale co se stane v Bangkoku, si nedokážete ani představit.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

16. 6. 2011 ve 2000 hodin

X-Men: První třída

(USA, akční sci-fi, 131 min, přístupný od 12 let, titulky)

Příběh filmu X-Men: První třída se dějově vrací ještě před film X-Men Origins: Wolverine a odehrává se
v polovině minulého století. V době, kdy mladý Charles Xavier (James McAvoy) a Erik Lensherr (Michael
Fassbender) byli velmi blízcí přátelé a teprve odkrývali své jedinečné schopnosti. V době studené války,
kdy společně s dalšími mutanty museli čelit největší
hrozbě, jakou kdy zatím lidstvo poznalo. Proč se ale
z nejlepších přátel stali nepřátelé na život a na smrt?
Co předcházelo okamžiku, kdy se z Charlese stal Profesor X a z Erika Magneto? Válka mezi X-Meny a Bratrstvem začíná!
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

17. 6. 2011 ve 2000 hodin

Lidice

(ČR, drama/válečný, 87 min, přístupný od 12 let)

Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se
absurdní náhodou připletli do cesty „dějinám“.
Ne každý ví, že událost, jež otřásla celým světem,
začala jako příběh obyčejného sukničkáře. Václav
Fiala se zamiluje do Aničky ze Sudet, doma ho však
čeká těhotná žena. Dopis, ve kterém Aničku lživě informuje, že „něco“ podnikl a musí do ústraní,
poslouží krátce po atentátu na Reinharda Heydricha
jako záminka k vyhlazení Lidic. Skutečnou událostí
je inspirovaný také příběh druhého hrdiny Františka
Šímy, který nešťastnou náhodou při opilecké rvačce zabije svého syna. Vyhlazení Lidic tedy přežije
nic netušíc ve vězení a po válce se vrací domů, kde
ho čeká holá pláň. Stane se tak paradoxně jediným
lidickým mužem, který přežil tuto tragédii. S cejchem
vraha není však žádoucí.
Hrají: Karel Roden, Zuzana Bydžovská, Zuzana Fialová, Ondřej Novák, Adam Kubišta, Roman Luknár, Veronika Kubařová a další
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

ta probíhala podle plánu, dokud nenarazili na titulního
hrdinu. Byť jako všichni správní ufologové v existenci mimozemšťanů bezmezně věřili, Paul je poněkud
zaskočil. Přestože vypadá jako typický „emzák“, chová se jako zastydlý puberťák, tedy úplně stejně jako
Graeme a Clive, jen s kapkou americké suverénnosti
navíc. Po počátečním oťukávání zjistí, že si navzájem
docela rozumějí, takže Graeme a Clive Paulovi nabídnou, že ho odvezou na místo „kdesi mezi lesy“, kam
si pro něj přiletí jeho soukmenovci. Kamarádskou idylu bohužel vážně narušují dvě externí hrozby. Když
vám zdrhne mimozemšťan, tak se ho snažíte dostat
za každou cenu, což je úkolem agenta tajné vládní
agentury (Jason Bateman). Nebezpečí číslo dvě pak
představuje nerudný náboženský fanatik, jemuž naše
trojka nedopatřením unesla celkem rajcovní dceru
(Kristen Wiig), a on se ji snaží získat zpět s pomocí
nabité kulovnice.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

30. 6. 2011 v 1700 a 2000 hodin

Transformers 3 3D

(USA, akční sci-fi, přístupný, dabing)

TIP MĚSÍCE
17. 6. 2011 v 17 hodin
19. 6. 2011 v 1500 hodin
26. 6. 2011 v 1500 hodin
00

V peřině 3D

(ČR, hudební/rodinný, 103 min, přístupný)

Dlouho očekávaná nová muzikálová pohádka
režiséra F. A. Brabce vstoupí v červnu konečně do
našich kin. 3D muzikál pro celou rodinu vypráví
příběh z malého městečka, kde proti sobě stojí na
náměstí dva domy. V jednom se nachází čistírna
peří, v druhém má kabinet paní Hilda – vykladačka
snů. Mezi nimi vládne nepřátelství na život a na
smrt. Kdo tento boj vyhraje? V hlavních rolích uvidíte Lucii Bílou, Karla Rodena, Elišku Balzerovou
nebo Jiřího Mádla. Přijďte zažít jedno velké dobrodružství ještě před tím, než odjedete na prázdniny.
Kino Káčko hraje film „V peřině“ od 17. 6. 2011.
Michal Šašek
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

V originále nese třetí díl Transformers podtitul
„Temná strana Měsíce“. Právě tady před lety
posádka první americké měsíční expedice Apollo 11 objevila mimozemské vesmírné plavidlo
a moudře si to nechala pro sebe, respektive pro
tajné služby. Podle Autobotů, kteří už dvakrát
dokázali ochránit Pozemšťany před ničivou invazí
jejich zlých konkurentů Deceptikonů, to ale byla
zásadní chyba, která by mohla zničit celou naši
civilizaci. Kromě starých známých plecháčů v čele
s Optimem Primem a Bumblebeem se na scénu
vrací jejich největší lidský spojenec Sam (Shia
LaBeouf), životem a bitvami s roboty otřískaný
mladý muž, který chce ze všeho nejvíc konečně
začít žít normální život. Do cesty se mu však připlete Carly. Ta se naneštěstí stane příčinou Samova dalšího angažmá v nekonečném souboji mezi
Autoboty a Deceptikony.
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

ČERVENEC
Harry Potter a relikvie smrti 2 3D

23. 6. 2011 v 1700 hodin

Pan Popper a jeho tučňáci
(USA, rodinná komedie, přístupný, dabing)

18. 6. 2011 ve 2000 hodin

Příběh pana Poppera (Jim Carrey), který je úspěšným
newyorským podnikatelem. Nakolik se mu ale daří
v podnikání, natolik se mu nedaří v osobním životě,
kde má problémy urovnat vztahy se svou rodinou
a utíká od všech zásadních rozhodnutí, která by měl
učinit. Jednoho dne se však stane něco, co jeho život
obrátí úplně naruby. Přímo do obýváku mu totiž pošta
doručí neočekávanou a hodně podivnou zásilku. Šest
velkých krabic, ze kterých vyleze šest živých tučňáků, které pan Popper, jak se následně dozví, zdědil.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

(USA, komedie, 104 min, přístupný od 12 let, titulky)

25. 6. 2011 ve 2000 hodin

Graeme (Simon Pegg) a Clive (Nick Frost) přijeli do
Ameriky na dovolenou, během níž chtěli procestovat
všechna místa proslulá údajným výskytem UFO. Ces-

(USA, komedie, 102 min, přístupný od 15 let, titulky)

Paul

umí povalovat a závidět bratrovi, princi Fabiousovi
(James Franco) jeho proslulost a sličnou dívku Belladonnu (Zooey Deschanel), kterou si přivezl z poslední výpravy, aby ji pojal za manželku. Než se svatební zvony stačí pořádně rozeznít, objeví se na scéně
čaroděj Leezar (Justin Theroux), jenž se Belladonny
zmocní a unese ji na svůj hrad. Aby žalem zlomený
ženich nebyl na její záchranu sám, vnutí mu otec
král jako doprovod mladšího bratra. Navzdory mnoha
nebezpečenstvím a život ohrožujícím situacím princové krok za krokem postupují vstříc Belladonnině
záchraně. A divák, místo toho aby jim zuřivě držel
pěsti, se baví nad jejich i na středověk velmi nekorektním slovníkem a absurdními situacemi, do kterých se
snad ještě žádní filmoví rytíři nikdy nedostali.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Princ a pruďas

Princ Thadeous (Danny McBride) se ze všeho nejlíp

Dobřanské listy odeslány do tisku 30. 5. 2011

Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí
- pátek 9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00) nebo v Káčku
vždy 1 hodinu před začátkem promítání.
Rezervace:
>	online rezervační systém na www.kacko.cz
> telefonicky: 739 643 219 (po-pá 9:00 - 16:00)
nebo 377 972 725 (po-pá 9:00 - 16:00)
> sms na tel.: 733 636 060, a to nejpozději 1 hodinu před začátkem představení
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem představení.
Cena obsahuje příplatek 1,- Kč dle zákona ČNR č. 241
ze dne 14. 4. 1992 o státním fondu ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie.

