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foto: Vladimír Hanš

SLOUPEK
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
nikdo asi netušíme, co máme od letošního
roku čekat. Svět se mění rychle, krize ho
dotváří a k tomu nás čekají dvoje volby, které se určitě mnohých dotknou.
Věštit nemá smysl vůbec, plánovat lze jen
zdrženlivě. Jedinou jistotou roku 2010 je, že
nám po dlouhé době přináší hezkou matematickou hříčku. První dvě čísla jsou dvojnásobkem dvou posledních. Taková věc se
stává velmi řídce, naposledy v roce 1809,
příště 2211. Tedy jednou za 201 let. Pozoruhodné, leč nicotné, kolo o to neopřete.
Opřít se můžete naopak o spolehlivé informace týkající se vývoje v našem městě. Přinese vám je obvyklý lednový rozhovor se
starostou. Krom něho jsme si pro poslední
rok mandátu této redakční rady připravili
seriál s historickými fotografiemi Dobřan.
A jeho první díl osladíme soutěží o deset
kalendářů složených ze starých pohlednic
zachycujících naše město.
Na závěr jistě čekáte novoroční přání zdraví
a štěstí. Budiž, je tu. Krom těchto základních kamenů příjemného života vám přeju
dost rozvahy, přizpůsobivosti, selského
rozumu, fantazie a dobrého stavu svědomí. I
to je nezbytné, abyste mohli slastně zívat při
novoročních přáních roku příštího…
Váš Martin Sobotka
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Již pojedenácté přivítali občané Dobřan společně s návštěvníky z okolí našeho města nový rok slavnostním ohňostrojem. Náměstí bylo i letos zaplněno do posledního místečka, někteří přijeli i z Plzně. Toto tradiční setkání na
prahu nového roku na dobřanském náměstí včetně ohňostroje se tak stalo nejvíce navštěvovanou kulturní akcí v
posledních letech. Starosta našeho města, pan Jaroslav Sýkora, ve svém projevu pohovořil mj. o téměř dokončené
rekonstrukci náměstí, o volebním roce, který máme před sebou, a popřál přítomným vše nejlepší v roce 2010.
Velkolepý ohňostroj se rozzářil na nebi za zvuku krásné hudby Vanesy May a jako každý rok, tak i letos byl oživen
několika novinkami, např. jste mohli vidět „brokátovou stěnu“. Ohromný a nadšený potlesk diváků početnou novoroční sešlost ukončil.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany
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ZPRÁVY Z RADNICE
SKLÁDKA ODPADŮ VYSOKÁ MÁ NOVOU
KAZETU PRO UKLÁDÁNÍ ODPADŮ

Na konci měsíce listopadu byli zástupci města Dobřany spolu se zástupci
Krajského úřadu Plzeňského kraje pozváni majitelem řízené skládky odpadů Vysoká u Dobřan, společností Marius Pedersen a.s., na prohlídku nově
vybudované moderní kazety skládky, která má kapacitu 500 tisíc kubických
metrů ukládaného směsného komunálního odpadu.
Nová kazeta skládky zaručuje kapacitu skládkování po dobu více jak tří
kalendářích let a je vybudována v souvislosti s integrovaným povolením
celého zařízení nejmodernějšími technologiemi skládkování odpadů včetně jímání skládkového plynu, ze kterého je prostřednictvím kogenerační
jednotky vyráběna elektrická energie do veřejné sítě. Společnost Marius
Pedersen a.s., tak plní požadované normy pro skládkování odpadů v České
republice a zástupci města a krajského úřadu vyjádřili spokojenost s komunikací a zajištěním provozu skládky odpadů Vysoká.

zůstává na hodnotě 400,-Kč. Připomínáme občanům, že poplatek je nutné uhradit vždy do konce měsíce dubna kalendářního roku, tedy do 30. 4.
2010 přímo v pokladně Městského úřadu Dobřany. O jiném způsobu úhrady
poplatku včetně ostatních poplatků budete informováni v dalších číslech
Dobřanských listů.
Více informací o odpadovém hospodářství města Dobřany na:
http://www.odpady-dobrany.cz/.
Marek Sýkora

ROZPOČET PŘESKOČIL S REZERVOU
DVĚ STĚ MILIONŮ

(som) Pro rozpočet na tento rok byli tentokrát až na jednoho všichni členové
zastupitelstva města. Navíc se ho podařilo schválit včas, již v polovině prosince. Příjmy i výdaje tvoří shodně 212,5 miliónu korun.

V PŘÍJMECH VLÁDNOU DANĚ

(som) Daně a poplatky představují dohromady 82 milionů korun, nikoliv
zanedbatelnou část z toho činí 25 milionů za uložení odpadů na skládku
Vysoká. Velmi významný je také příjem z dotací – 39 milionů a jen o půl
milionu méně získá město prodejem pozemků a nemovitostí.

VE VÝDAJÍCH JSOU DLOUHO OČEKÁVANÉ
INVESTICE

Nová kazeta skládky odpadů

(som) Město se letos dočká několika důležitých věcí, například dojde
na koupaliště, které bez úspěchu slibovaly ještě totalitní volební programy Národní fronty. Letos se ho dočkáme. Významný díl peněz ukousne
z nových věcí ještě úpravna vody a také narovnání křižovatky ulic Široká
a Stromořadí (pod prodejnou Žabka), které výrazně zlepší možnost vjezdu
do nové čtvrti Za Stodolami. Stavět se začne i nové kulturně společenské
centrum ve Šlovicích, díky kterému podpoří město zdárnou obnovu zdejšího veřejného života.
Své si z rozpočtu ukrojí i dokončení rozpracovaných akcí. Náměstí si
vyžádá ještě 15,8 milionů, ZUŠ 8,7 milionů. Z menších částek potěší lidi ze
sídliště například dokončení nových parkovacích míst. Zbude i na památky,
čeká nás dokončení oprav sv.Víta i dostavba kaple na Kamínku.

VODA Z VEŘEJNÉHO VODOVODU PODLÉHÁ
PRAVIDELNÉ KONTROLE

Starosta města Dobřany Jaroslav Sýkora spolu se zástupci majitele skládky,
společnosti Marius Pedersen,a.s.

MĚSTO PRO ROK 2010 NEZVÝŠILO POPLATEK
ZA ODPADY PRO OBČANY

V souvislosti s odpady a odpadovým hospodářstvím města Dobřany
je nutné připomenout, že město Dobřany pro rok 2010 nezvýšilo místní
poplatek za provoz systému nakládání s odpady, který je povinna uhradit
každá osoba s trvalým pobytem na území města Dobřany a obcí Šlovice
a Vodní Újezd či majitel nemovitosti určené k rekreaci na katastru města
Dobřany a obcí Šlovice a Vodní Újezd. Tento poplatek pro rok 2010 tak
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V posledních měsících se řada občanů setkává ve svých schránkách
s nabídkou placených rozborů kvality vody soukromou poradenskou firmou
přímo v domácnosti. Nabídku většinou doprovází varování o zhoršené kvalitě pitné vody v důsledku povodní, dešťů a jiných vlivů. Za rozbor provedený v domácnosti si firma účtuje stovky korun. Někdy na základě zjištění
zhoršených výsledků doporučuje řešení, kterým může být nákup drahých
filtrů nebo jiných zařízení sloužících k další úpravě vody.
Pitná voda dodávaná do veřejné sítě podléhá přísné kontrole. Mezi
povinnosti provozovatele, tedy společnosti 1. JVS a.s., patří i stálá kontrola
kvality pitné vody. „Voda se upravuje moderními technologickými postupy zohledňujícími místní podmínky tak, aby splňovala všechny hygienické
požadavky. Neakreditované laboratorní postupy a rozbory mohou mít pouze orientační charakter. Zásadní informace poskytnou zákazníkům akreditované laboratoře, např. Zdravotního ústavu nebo provozovatelů vodovodů
a kanalizací, které běžně provádějí rozbory na speciální organické látky
a další parametry,“ upozorňuje hlavní technolog 1. JVS a.s., Jiří Stara.
Domácí filtr může některé tyto látky zachytit, nicméně může docházet
i ke kontaminaci filtru mikroorganismy. „Zákazník si navíc vyrábí vodu
ochuzenou o důležité a prospěšné minerální látky. Dlouhodobé užívání této
filtrované vody může vést i k vážným zdravotním potížím nehledě na vysokou finanční náročnost této úpravy,“ sdělil Zdeněk Kocmoud, vedoucí hygienických laboratoří Zdravotního ústavu v Českých Budějovicích.
Martina Sládková, 1. JVS a.s.

CO SE DĚJE
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NA JIŽNÍM PLZEŇSKU
5. díl: Dopravní nehody a riziková místa
V posledním díle našeho seriálu vám představíme riziková místa, kde pravidelně dochází k dopravním nehodám. Věříme, že díky tomu zabráníme
vzniku dalších neštěstí, se kterými se policisté z oddělení dopravních nehod
každý den setkávají.
SILNICE I/26:
• Úsek silnice u odbočky na obec Zbůch-Starý důl
Přehledný, zdánlivě nevinný úsek je z dosud z nezjištěných příčin místem
častého výskytu těžkých dopravních nehod, kdy viník dopravní nehody
nejčastěji vjede do protisměru a dojde k čelnímu střetu.
• Křižovatka se silnicí II/180 v obci Chotěšov
Dopravně technický stav tříramenné křižovatky je ztížen tím, že silnice I/26
se v tomto úseku stáčí, tzn. že se jedná o zatáčku. Tento fakt je komplikován
silným sklonem ramene silnice II/180.
• Křižovatka se silnicí III/19341 na obec Střelice
Nerespektování SDZ P6 (Stůj, dej přednost v jízdě!), rychlost jízdy a bezohlednost řidičů. Tyto faktory jsou původcem smrti již několika lidí.
SILNICE I/27:
• Úsek přechodů pro chodce v obci Přeštice
Často zde dochází ke střetu vozidel zezadu při dávání přednosti chodcům
na přechodech. Příčinou je takřka vždy rychlost jízdy, potažmo nedodržení
bezpečné vzdálenosti.
SILNICE I/20:
• Úsek silnice od odbočky se silnicí III/18047 k hranici obce Losiná
Častým jevem je zde střet vozidel zezadu při odbočování vlevo na silnici
III/18047, kdy řidič odbočující vlevo a jedoucí od obce Losiná dává přednost v jízdě protijedoucím vozidlům a inkasuje leckdy tvrdý úder od příliš
rychle jedoucího řidiče do zadní části svého vozidla. Dalším nešvarem řidičů je vysoká rychlost v zatáčce u čerpací stanice.
• Křižovatka se silnicí I/19 a křižovatka se silnicemi II/183 a III/18026
Příčinou dopravních nehod zde bývá nedání přednosti v jízdě anebo rychlost jízdy.
• Úsek silnice u obce Vlčtejn
Zde je vysoce nebezpečné nerespektování zákazu předjíždění před horizontem a tím vzniká riziko čelního střetu.
• Křižovatka se silnicí III/11747 - odbočka na obec Klášter
Časté místo dopravních nehod. Vzhledem k dopravně technickému stavu
vozovky v těsné blízkosti křižovatky (zatáčka) se zde hojně vyskytují havárie, při nichž řidiči, kteří jedou od Plzně a nepřizpůsobí rychlost jízdy v tomto
místě, nezvládnou pravotočivou zatáčku, s vozidlem přejedou do protisměru,
kde se střetnou s vozidlem jedoucím v opačném směru jízdy. Výsledkem je
vysoký výskyt dopravních nehod se zraněním, které někdy končí i smrtí.
SILNICE I/19:
• Křižovatka se silnicemi III/1772 a III/1773
Na tomto rizikovém, ale poměrně přehledném místě dochází k nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky v zatáčce a následným
haváriím mezi ramena křižovatky (silnic III. třídy) do pole, zřídkakdy dojde
k nedání přednosti v jízdě.
SILNICE II/230:
• Křižovatka se silnicemi II/183 a III/18210 „Na Zámostech“ u obce Přeštice
Na tomto místě dochází často k nedání přednosti v jízdě a k nepřizpůsobení
rychlosti dopravně technickému stavu vozovky v zatáčce.
SILNICE II/180:
• Křižovatka se silnicemi III/18019 a III/18018 u obce Letkov
Nejnepřehlednější křižovatka na okrese Plzeň – jih. Silnice II/180, která je
v tomto případě hlavní komunikací, se v místě křižovatky stáčí ve směru od
obce Starý Plzenec do pravotočivé zatáčky. I přes snížení rychlosti na 50
km/h na hlavní komunikaci II/180 zde dochází k těžkým střetům zejména

díky nedodržení tohoto rychlostního limitu. Řidiči jedoucí po silnicích III.
třídy pak nemají leckdy šanci reagovat na tyto spěchající řidiče vzhledem k
valům – náspům v okolí křižovatky. Nejčastěji tedy dochází k nedání přednosti v jízdě, k nedodržení předepsané rychlosti, eventuálně nepřizpůsobení
rychlosti dopravně technickému stavu vozovky II/180 v zatáčce.
SILNICE II/177:
• Úsek silnice mezi obcemi Spálené Poříčí a Štítov
Řidiči zde opakovaně podceňují ostrou zatáčku u obce Štítov. Téměř pravidelně zde nepřizpůsobují rychlost dopravně technickému stavu vozovky
a havarují v některém ze silničních příkopů. Mnohdy skončí daleko v poli.
SILNICE III/18022:
• Úsek mezi obcemi Sedlec a Šťáhlavy – „Teplý potok“
V této lokalitě dochází k častým haváriím díky nepřizpůsobení rychlosti
dopravně technickému stavu vozovky v sériích ostrých zatáček. Zejména
řidiči – amatéři zde podcení svoje schopnosti. Dále je zde díky vysokému
výskytu cyklistů riziko střetů motorových vozidel s cyklisty.
Tímto seriál o Policii České republiky na jižním Plzeňsku končí. Věříme, že
jste se dozvěděli informace o vybraných odděleních a přejeme vám všem,
aby kontakt s Policií České republiky byl pro vás příjemným zážitkem.
prap. Petr Windšedl, por. Bc. Libor Pilař

5. 12. 2009 přišel do Vodního Újezda Mikuláš se svými pobočníky. Pro děti
hrálo loutkové divadlo pod vedením L. Štychové. Děti poté odříkaly Mikulášovi básničku, za kterou dostaly dáreček. Děkujeme všem, kteří se na této
V. H.
akci podíleli.					
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CO SE DĚJE
RUBRIKA SPRÁVCE

Vážení obyvatelé města Dobřany, v novém roce vás opět vítám v naší rubrice správce. Přestože vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok
2009 bude zpracováno (v souladu s vyhláškou 372/2001 Sb.) až na konci
dubna tohoto roku, již nyní započala naše společnost s přípravou dokumentů a podkladů, jež jsou pro samotnou realizaci vyúčtování nezbytné. Rádi
bychom vás informovali, že pro získání některých údajů je nutná součinnost
vás, nájemců bytových a nebytových prostor ve vlastnictví Města Dobřany,
s naší společností. Chtěla bych vás proto touto cestou požádat o shovívavost
a trpělivost při poskytování požadovaných informací.
O jaké údaje se vlastně jedná:
Kontrola počtu osob – přestože mezi povinnosti nájemce patří také povinnost
písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které s ním žijí
ve společné domácnosti, a to nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku změny, přičemž tato povinnost se vztahuje na všechny osoby, které s nájemcem v bytě
bydlí bez ohledu na to, zda se jedná o příslušníky jeho domácnosti či podnájemce části bytu nebo dlouhodobější návštěvy. Společnost Triumfa nabízí
možnost kontroly /respektive úpravy počtu osob/ dle skutečnosti za období
roku 2009. Proto byly v průběhu prosince 2009 vyvěšeny do všech objektů
– bytových domů ve vlastnictví města Dobřany, které spravuje společnost
Triumfa - tzv. „Soupisky osob pro vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním bytu resp. nebytového prostoru za rok 2009“. Součástí těchto soupisek je
tabulka, ve které je uveden počet osob užívajících příslušnou jednotku v jednotlivých měsících v roce 2009. Svým podpisem v příslušné kolonce vyjádříte souhlas s tím, že vyúčtování služeb bude provedeno dle údajů uvedených
v soupisce. V případě nesouhlasu rukou dopište v daném měsíci za lomítko
opravený údaj. Tyto soupisky budou v každém domě vyvěšeny do 15. ledna
2010, poté budou předány ke zpracování naší společnosti. Pokud nájemník
svým podpisem údaj nestvrdí, vyúčtování služeb bude provedeno dle námi
evidovaných údajů a na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
K čemu tento údaj (počet osob) potřebujeme? – Pro některé náklady, které
jsou rozúčtovatelné na konečného spotřebitele, tj. na nájemce bytu či nebytového prostoru, se jako kritérium pro rozúčtování používá průměrný počet
osob užívající jednotku v daném roce. Mezi tyto náklady patří např. elektřina společných prostor, náklady na výtah, dále v případě, kdy v zúčtovacích
jednotkách nejsou nainstalovány poměrové měřiče studené vody, se toto
kritérium používá také pro rozúčtování nákladů na studenou vodu.
Odečet stavu měřidel studené vody – u nájemců bytových a nebytových
jednotek, ve kterých jsou nainstalovány poměrová měřidla studené vody,
proběhnou v průběhu ledna tohoto roku prostřednictvím zástupce společnosti Techem odečty stavů vodoměrů. O termínu, ve kterém budou odečty
prováděny, budou všichni nájemci s dostatečným předstihem informováni
prostřednictvím oznámení, jež bude vyvěšeno ve společných prostorách
domu na dobře viditelném místě.
Stejným postupem, tj. zjišťováním naměřených hodnot na měřidlech prostřednictvím zástupce společnosti Techem, budou realizovány odečty také
u nájemců bytových a nebytových jednotek, ve kterých jsou nainstalována
poměrová měřidla teplé vody a poměrová měřidla IRTN (individuální rozdělovače topných nákladů).
Případné dotazy, náměty či připomínky, tyto nám můžete zasílat na naši adresu Triumfa, s.r.o., náměstí TGM 282, 334 41 Dobřany nebo e-mailem na
adresu dobrany@triumfa.cz. Svůj dotaz označte heslem „Rubrika správce“.
Samozřejmě se na nás se svými dotazy můžete obrátit i osobně, a to v našich
zákaznických kancelářích v Dobřanech (výše uvedená adresa) či v Plzni na
Palackého náměstí 26. Společnost Triumfa je vám samozřejmě připravena
také poradit v souvislosti s vaším společenstvím vlastníků jednotek a zároveň, v případě zájmu, nabídnout své služby pro správu vaší nemovitosti.
Jménem společnosti Triumfa, s.r.o. vám přeji v novém roce hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti a těším se na další spolupráci s vámi i s městem Dobřany.
Mirka Mašková, jednatel společnosti
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Z HISTORIE

Vážení Dobřaňáci,
na základě vašich dotazů ohledně historie Dobřan na možnost reedice kroniky Dobřan od p. Kašpara, popř. Ferdy Vlčky iniciovalo Městské kulturní
středisko setkání s několika sběrateli historických pohlednic a fotografií, které vám v tomto roce budeme v každém čísle zprostředkovávat.
Jako první jsme vybrali pohlednici významných staveb v Dobřanech, kde
je na záběru náměstí např. již neexistující řeznictví u kostela, které bránilo
pohledu na kostel sv. Víta, dále také již neexistující c. k. kasárna a zajímavý
pohled na nevydlážděnou cestu před Národním domem, dnešní Besedou.
Na druhé pohlednici z roku 1901 je zajímavý pohled na náměstí se starou
radnicí. Hádankou pro čtenáře v tomto čísle je, k jakému účelu slouží
budova na spodním obrázku.
Prvních 10 z vás, kteří správně odpovíte, získá nástěnný kalendář města
Dobřany. Své odpovědi volejte na tel.: 739 643 219.

MLADÁ FRONTA – TÝDENÍK SEDMIČKA
Každý týden je pro návštěvníky Městského kulturního
a informačního střediska v Dobřanech připraveno
nové vydání týdeníku Sedmička včetně televizního
programu zdarma.
Zastavte se pro svoji Sedmičku!!!

ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA
Již tradičně přináší lednové číslo rozhovor se starostou města. Letos se
naposledy v tomto funkčním období setkáme s Jaroslavem Sýkorou, kterého
se vyptává také tradičně Martin Sobotka.

V době voleb bývá většinou podobné počasí jako teď, tmavo, sychravo,
občas i pár vloček sněhu. Stáčí se Vaše myšlenky k tomu, že jde možná
o poslední rok Vašeho starostování?
Letošní rok bude skutečně volební. V květnu budeme volit do parlamentu
a na podzim budeme volit svého zástupce do senátu a současně i do Zastupitelstva našeho města. Předpokládám, že komunální volby proběhnou
v říjnu, a to je ještě krásné „babí léto“.
A teď už podle zavedených not. Co Vám dalo v roce 2009 nejvíce zabrat?
Nejvíce mi dalo zabrat plnění rozpočtu města, jehož výše v porovnání
s obdobnými městy byla opět nadprůměrná. Dále pak největší investiční
akce, hlavně rekonstrukce náměstí a příprava velmi důležité stavby nového
zdroje pitné vody na rok 2010. Obě akce jsou za desítky milionů korun
a obě s ohledem na skutečnost, že jsme na ně získali nemalou dotaci, jsou
opravdu náročné. Kromě toho v rámci Mikroregionu Radbuza stále administrativně a finančně dokončujeme stamilionový evropský projekt Čistá
Radbuza. Nesmím zapomenout také na plnění rozpočtu Mikroregionu Radbuza, jehož jsem předsedou.
Která z loňských investic podle Vás nejvýrazněji změní život v Dobřanech?
Určitě musím zmínit projekt rekonstrukce našeho dobřanského náměstí. Očekával jsem, že tato rekonstrukce nebude jednoduchá záležitost
z různých pohledů. Jednak bylo nutné zajistit po celou dobu rekonstrukce
funkčnost centra města. Pro mě byl daleko nejdůležitější ten fakt, že projekt
rekonstrukce byl zpracován v roce 2004 a realizace probíhala o 4 roky později. Během této doby se realizovala rekonstrukce celé řady historických
náměstí po celé naší republice i v sousední Plzni. Za tu dobu se mnohé
změnilo, v legislativě a podobně. Na základě zkušeností z rekonstruované
ulice Lidické jsme na ploše využili kombinaci historické dlažby s novou
dlažbou řezanou žulovou pro pohyb pěších a pro architektonické sjednocení
povrchu se zádlažbou plochy z původních kostek. O správnosti volby jsme
se přesvědčili např. při přívalovém dešti 26. 5. 2009, kdy povrchová voda
byla odváděna daleko lépe než dle původního projektu. Dále jsme se snažili o rozšíření funkčnosti náměstí, kde kromě jiného jsme v ploše umístili
kotevní bloky pro kotvení tribuny a mobilních stanů. Dále jsme rozšiřovali
i parkovací místa, neboť intenzita silničního provozu za poslední 4 roky
rovněž prudce vzrostla. Nechci vzpomínat na výrazy občanů, když došlo
k odstranění vzrostlé zeleně v prostoru náměstí. Tyto všechny a další aspekty se musely při stavbě řešit s vědomím, že náměstí je dominantní součást

městské památkové zóny, a tudíž v režimu památkové péče a dále v přísném režimu archeologickém. Ještě nás čeká do dokončení stavby v březnu
spousta práce a doufám, že se i toto podaří zvládnout. U těchto staveb, tzv.
dotačních, je pak nejdůležitější fází obhájení finančních prostředků.
Mluvil jste o náměstí, které bude zdobit mimo jiné i současné umění. Konkrétně plastika s názvem „Pocta baroku“. V minulém čísle jsme otiskli
stížnost, která se k ní váže. Předsedkyně Školské a kulturní komise Olga
Kapitánová si stěžovala na neprůhlednost jejího výběru a psala v této souvislosti i o podezření z korupce. Opravdu Vás sochař uplácel?
Zmínka o korupci, byť všeobecně a nicneříkajícně uvedena, mrzí mě, stejně jako ostatní členy Rady města. Shodli jsme se na tom, že reakce nemá
v tomto případě velký význam, protože kritizovat je to nejjednodušší, co
může být, a to umí snad každý. Paní zastupitelka má možnost přístupu
k jakékoli informaci a udivuje mne, že doposud nepochopila funkci a činnost samosprávy. Je skutečností, že paní zastupitelka nebyla ani na jednom
jednání Zastupitelstva, kde se o této věci jednalo a kde byla schválena
i cena. Je zajímavé, že vždy, když se chystá nějaké důležité rozhodnutí
v orgánech města, tak je pí Kapitánová buď nepřítomna, nebo se zdržuje
hlasování, jako např. na posledním jednání Zastupitelstva při schvalování
rozpočtu města na rok 2010. Je to rovněž nesolidní vůči panu sochaři Václavu Fialovi, uznávanému autorovi řady velmi krásných a zdařilých děl,
vzdělanému člověku, kterého si velmi vážím. Proto mohu s klidným svědomím konstatovat, NE, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ AUTOR VÍTĚZNÉHO
NÁVRHU, SOCHAŘ PAN VÁCLAV FIALA, MĚ ANI NIKOHO JINÉHO
Z VEDENÍ MĚSTA NEUPLÁCEL!
Základním zadáním Rady města pro vybavení kašny byl motiv, který
významným způsobem připomene Dobřany. Výsledný návrh jste mohli
vidět na řadě vizualizací, kdy první představení bylo na veřejném zasedání
Zastupitelstva města ve dnech 24. 6. 2009 a 19. 8. 2009, na kterých proběhlo i jeho definitivní schválení.
Nelíbila se jí ani Vaše formulace, že do výběru jste zapojili i okruh umělecky vzdělaných lidí kolem ZUŠ. Jak to bylo?
Ano, i přestože jsme plně převzali odpovědnost za výběr, mohu potvrdit, že
jsme požádali pana radního Jana Vozára, který je ředitelem ZUŠ Dobřany,
aby návrh konzultoval s lidmi, o kterých si myslí, že mají umělecké, či lépe
především výtvarné vzdělání. Ten opravdu návrhy předložil ke stanovisku
takovým lidem a výsledek byl jednoznačný, všichni se shodli na stejném
stanovisku jako Rada města. A k formulacím v článku v Dobřanských listech, který jsem mimo jiné nepsal, se dá říci jediné: „Kdo chce psa bít, hůl
si vždy najde!“ Formulace je jen zástupný problém!
Výběr vítězné nabídky byl tedy náročný, podílela se na něm celá řada odborníků, ale i laiků třeba s estetickým cítěním, ale hlavně muselo projít náročným schvalováním památkářů. Nakonec to Rada města a výše uvedené jednání Zastupitelstva rozhodly o definitivní podobě. Pro zajímavost uvádím,
že do tohoto procesu byli zahrnuti i naši přátelé z partnerských měst.
Z fotografií po náletu víme, že momentálně opravovaná budova ZUŠ byla
těžce poškozena bombami. Je to v ní po skoro sedmdesáti letech ještě znát?
Musím říci, že až při odkrytí všech stavebních prvků jsme zjistili řadu
pochybení, což svědčí o tom, že řada oprav po náletu nebyla kvalitně realizována. Doufám, že se podaří veškeré problémy úspěšně zvládnout a předat
budovu k užívání tak, aby nový školní rok 2010/2011 byl zahájen v nově
rekonstruovaných prostorách. Nejde jen o ZUŠ. V rámci akce se realizuje
i přístavba objektu mající za cíl rozšíření prostor Městské knihovny, aby tak
i do budoucna mohla plnit funkci regionálního knihovnického zařízení. Na
tomto místě musím také ocenit dobrou práci současného kolektivu Městské
knihovny a připomenout, že školním budovám se věnujeme systematicky,
připomenu aktuální opravu hořejší školy.
pokračování na straně 6
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ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA
Zdá se, jako by v Dobřanech byly i v době krize peníze na všechno.
Nejenže opravujeme barokní skvost – kostel sv. Víta, dokonce od základů
obnovujeme kapli nad pivovarem. Obojí je jistě záslužné, ale leckomu to
může připadat jako luxus.
Musím skutečně připomenout, že současně s probíhající rekonstrukcí
náměstí v roce 2009 probíhaly i náročné práce na výměně krovu a provedení
nové střechy objektu sv. Víta, což byla další etapa v rámci řešení dlouhodobého problému - zlepšení vnitřní vlhkosti celého historického objektu. Tyto
práce probíhaly za finanční podpory dotačního titulu Ministerstva kultury
a příslušného dotačního titulu Plzeňského kraje, za což oběma institucím
touto cestou chci poděkovat. Peníze na všechno nejsou nikdy, a protože
jsem realista, tak říkám, že bohužel ani nikdy nebudou! Stejně jako kostel sv.Víta, který je unikátní a velmi historicky cennou dominantou města,
jakýmsi „géniem loci“, jsme finančně podpořili i znovuobnovení kapličky
nad bývalým pivovarem v prostoru „Na Kamínku“. Z historického hlediska
je to také velmi významné místo a kromě toho, že obnovíme kapličku, je
naším cílem vytvořit tam naučnou stezku, která se bude vázat k historii
města, protože právě nad kapličkou je na naše město nejkrásnější výhled.
A co je důležité, opravu kapličky jsme finančně podpořili z důvodu, že
vznikla samovolná občanská iniciativa skupiny lidí, kteří mají velký zájem
toto místo obnovit, připomenout jeho tradici a historii a přiblížit tuto tradici
a místo samotné dobřanské veřejnosti. Upozorňuji, že tato iniciativa skupiny nadšenců je zcela spontánní, velmi upřímná, ti lidé to dělají proto, že
mají Dobřany rádi, zcela ve svém volném čase a zadarmo. Takovéto iniciativy budeme vždy velmi rádi podporovat a jménem Rady města a jménem
svým chci z celého srdce těmto lidem poděkovat.
V této souvislosti je třeba si promluvit o penězích. Město je vydává a přitom
letos snížilo daň z nemovitosti téměř pod spodní hranici zákona, ani voda
nezdražila tolik, kolik by bývala měla. Není to zbytečná lidumilnost?
Všichni víme, že současná hospodářská situace není nejlepší. To respektujeme. Nemluvil bych o lidumilnosti, ale víme, že recese dolehne na obyčejné
lidi teprve až v letošním roce. Proto jsme se snažili udržet poplatky či daň
z nemovitosti, stejně jako například vodné a stočné na rozumné hranici,
a pokud jsme je zvýšili, tak pouze maximálně o inflaci. Naproti tomu jsme
ale zvýšili regulované nájemné v městských bytech, tento krok jsme museli
udělat, protože nám to naposledy umožňovala legislativa a není jasné, kdy
bude regulované nájemné zvýšeno v dalším několikaletém období. Byty
jsme museli výrazně dotovat, z nájemného se nevybralo dost na rekonstrukce či velké opravy bytových domů.
Začali jsme velkou lidumilností. Řadě lidí se zdá, že si město nechává
„moc líbit“ od některých obyvatel domu s pečovatelskou službou. Bydlí
tam a přitom velmi nefér pečovatelskou službu vůbec nevyužívají. Takže
město podle kritiků postavilo něco pro potřebné, ti se tam nedostanou,
protože tam bydlí lidé, kteří se o sebe zjevně dokážou postarat sami. Hodláte to nějak řešit?
Město Dobřany má vzhledem ke svému počtu obyvatel velké množství bytů
pro seniory. Tyto byty jsou ve dvou domovech s pečovatelskou službou
a jejich počet dosahuje v současné době 90 bytů. Tato zařízení jsou však
určena občanům, kteří potřebují každodenní pomoc při běžných úkonech.
Bohužel v současné době jsou tyto byty ze 70% využívány klienty, kteří
žádné služby nevyužívají. Název domu s pečovatelskou službou souvisí
s tím, že zde nájemníky obsluhují pečovatelky. Proto tedy, pokud těchto
služeb klienti zařízení nevyužívají, automaticky musí rozdíl v provozu
doplácet město. Je smutné a téměř amorální, že část obyvatel našich DPS
čerpá od státu příspěvek na péči. Berou to jako přilepšení k důchodu, což je
zneužití těchto peněz. V takových případech bude od nového roku mnohem
přísnější kontrola ze strany odpovědných úředníků a ze strany města budou
přijata další opatření, a to i možnost neprodloužení nájemní smlouvy pro
klienta v tomto zařízení.
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V minulém volebním období uskutečnila radnice ojedinělý průzkum názorů veřejnosti. Kromě oficiálních výstupů z něj vzešel i seznam největších
přání Dobřaňáků. Když se do něj podíváme, je tam kino, což je splněné. Je
tam nové náměstí, které se dokončuje. Zbývají už jen dvě věci. Koupaliště
už se hloubí, dočkáme se ho letos?
Musím s potěšením říci, že ano! Byť jsme neobdrželi žádanou evropskou
dotaci, i přesto jsme se rozhodli, že koupaliště postavíme ze zdrojů rozpočtu města. Vše se jen trochu zdrží. Pokud vše půjde podle předpokladů, tak
do poloviny července by měl být samotný koupací prostor včetně oplocení
hotový. Zázemí a další prvky v areálu zbudou na rok 2011.
Takže jediným nesplněným přáním je supermarket. Dříve se mu město
výrazně bránilo, dosud nestojí. Je to opravdu kvůli odporu radnice?
My to nebrzdíme, i když víme, že takové zařízení má i rizika. Musím
konstatovat, že ze strany města jsou v současné době vytvořeny všechny
předpoklady pro přípravu a zahájení stavby. Záleží teď zcela na investorovi, kdy připraví projekty k zahájení stavby. Podle mého názoru budou
obě dvě stavby, to znamená velkosklad a vlastní supermarket, zahájeny
v letošním roce.
Teď jsme se bavili o nových stavbách. Některá splněná přání už máme
delší čas a dá se hodnotit, jak se k nim občané chovají. Jak jste například
spokojený s tím, jak využívají vysněné „Káčko“?
Jednoduchá odpověď. Spokojenost je jen částečná, mohli by ho využívat
více!
Svoji odpověď doplním. Informovanost o programu Káčka, který byl v loňském = prvním roce provozu opravdu pestrý, má každý, upozorňuji každý,
občan města Dobřany a obcí Šlovice a Vodní Újezd zajištěnu dostatečně,
a to jak prostřednictvím Dobřanských listů, kde je vždy program na následující období, tak prostřednictvím internetových stránek (www.kacko.cz),
kde je i rezervační systém, díky němuž je možno si vstupenky na vybraný
film či představení rezervovat. I přesto Městské kulturní středisko Dobřany
ve spolupráci s městem od ledna instaluje 8 vývěsních informačních tabulí
na frekventovaných místech, které budou primárně sloužit pro informace o
kulturním programu města a všech aktivitách Káčka, a dále budou ve městě
osazeny další informační tabule pro potřeby spolků.
Hodně měst v okolí „zkrášlují“ novodobé hradby z fotovoltaických panelů.
My máme štěstí, že v našem okolí jsou zatím vidět jen tam, kde využívají už
tak průmyslem zničená místa. Začnou i u nás zabírat pole a louky?
Pole panelů nechceme, podporujeme aktivně jiné alternativní zdroje energie,
konkrétně bioplynovou stanici, využívající pro výrobu elektrické energie
kejdu z vepřína, výrobu elektrické energie ze skládkového plynu na skládce
odpadů Vysoká a prodejem mlýna u řeky Radbuzy i vodní elektrárnu právě
v této budově. Se sluneční energií počítáme jen na střechách a například ve
vodárně, kde by se tak mohl i zlevnit provoz.
Jaké největší změny čekají Dobřany v roce 2010?
Krom toho, o čem jsem už mluvil, chceme více opravovat a obnovovat
komunikace, například na sídlišti Hvízdalka, pokračovat ve výstavbě
komunikací v bytové zóně v Ústavní ulici či rekonstruovat ulici Stromořadí-Širokáou a její křižovatku se Stromořadím. Dále chceme opravit chodníky na městském hřbitově včetně nezbytných sadových úprav,
zahájit výstavbu multifunkčního centra sloužícího pro obyvatele Šlovic
v prostoru fotbalového hřiště ve Šlovicích Znovu připomenu úpravnu
vody v Dobřanech, je zcela nezbytná stejně jako nový vrt. Máme vše připravené tak, abychom nepřerušovali dodávku vody. Přejte nám štestí, ať
se to povede.
A co vy byste popřál městu a lidem v tomto roce?
Štěstí, zdraví, pohodu a klid jak v osobním, tak v pracovním životě.

KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK
DĚTSKÁ LITERATURA
HINTON Nigel: Bobří věže
Kdesi daleko v moři bychom našli hrad jménem Bobří věže.
Ten je domovem spokojených bobrů a jejich zvířecích přátel. Šťastný život však naruší znovuzrození černé magie a
zlých sil. Bobři si tak musí poradit se zlými přízraky a jinými monstry. Do boje o záchranu ostrova je zapletený i Filip.
Podaří se obyčejnému chlapci překonat zlé síly?
ŘEŘÁBKOVÁ Helena: Originální šperky z vlastní dílny
Kameny, mušle, perleť, dřevo nebo kůže, to jsou materiály,
se kterými budete pracovat. Dozvíte se, jaké mají vlastnosti
a jakým způsobem je použít. Podrobný návod obohacený
o velké množství fotografií vám pomůže vytvořit originální
výrobky.

VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI

10. prosince se dobřanské děti zapojily do celorepublikové akce a společně vypustily celkem 385 balonků. Dobřany se tak staly jedním ze
147 míst v celé naší republice, která byla spojena přes rádio Frekvence 1.
Vše odstartoval pohádkový princ Honza Čenský z centra akce, z náměstí v
Hradci Králové, a v celé ČR bylo vypuštěno celkem 39 385 balonků s přáním Ježíškovi. K překonání rekordu to sice nestačilo, ale všichni víme, že jen
o rekord se přece nejedná. Mnohem důležitější je radost našich nejmenších.
Balonky, které byly při této příležitosti vypuštěny, jsou vyrobeny z přírodního kaučuku, takže jejich přirozený rozklad začíná již při nafukování
a dále pokračuje velmi rychle až do úplného rozložení na ekologicky zcela
neškodné prvky.
Mgr. Simona Sýkorová
ředitelka MěKS Dobřany

SCHEFFLEROVÁ Ursel: Myší vyprávěnky pro kočku
Jak si poradí neposedná myška, která jednoho dne skončí
přímo v náruči hladové kočky? Tahle šibalka má chytrou
hlavu a hbitý jazyk. Umí vyprávět neuvěřitelné příběhy.
Kočka poslouchá jednu pohádku za druhou a úplně zapomene na prázdný žaludek. Jednoduché texty jsou vhodné
jak k předčítání, tak k nácviku samostatného čtení.

LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
MÜLLER Ray: Nelítostné slunce
Velkou dávku odvahy potřebovala hlavní hrdinka knihy pro své
rozhodnutí. Odpověděla na inzerát mladému farmáři, který hledal odvážnou ženu pro společný život v Africe. Elisabeth neváhala ani chvilku a rozjela se za dobrodružstvím. Po příjezdu je
očarována jak krajinou a její krásou, tak i svým mužem Maxem.
Jak ale zvládne starosti a práci na farmě, když je Max povolán do armády?
PATTERSON James: Sedmé nebe
Detektivní román od známého a úspěšného autora nás tentokrát zavede do prostředí mezi prominentní osoby v Kalifornii.
Inspektorka Lindsey musí vyšetřit dva případy najednou. A to jak
zmizení syna guvernéra, tak případ sériového žháře. Jestli spolu
oba případy souvisejí, to se dozvíte během vyšetřování.

Dobřanská galerie

(Městské kulturní středisko Dobřany, náměstí T.G.M. 5)

VIETNAM
Příroda a lidé
dobřanským objektivem

25. ledna - 28. února 2010

GOLDSTEIN Judy: Zlaté děti
O tom, že společenská prestiž, úspěch a peníze nejsou vždy
zárukou štěstí, se přesvědčí i doktorka Shelley. Má spokojenou rodinu, milovaného snoubence, získala prestižní práci
a začala se stýkat s lidmi z vyšších kruhů. Ustojí však vztah
mladé dvojice náhlou změnu reality? Nebo se doktorka
sblíží s někým, kdo je jí neustále nablízku?
ZIMNÍ HÁDANKY
Chaloupku v černém lese
Kuchař s hlavou v rendlíku,
ukrývá hustý keř.
tlustý ze třech knedlíků,
Chodívá do ní zvěř,
před chalupou v mraze stojí,
která se zimou třese.
kamen se jak čerta bojí.
Upletený chlíveček je pro pět oveček,
čtyři jsou pohromadě a jedna je zvlášť.

otevřeno: pondělí - pátek, 9:00 - 16:00 hodin
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KULTURA
MIKULÁŠSKÝ JARMARK

Prosincové sobotní dopoledne před druhou adventní nedělí se konal, jako
již tradičně, Mikulášský jarmark na dobřanském náměstí. Letos poprvé na
zrekonstruovaném, hezčím náměstí. Počasí na rozdíl od loňského roku přálo.
A že byl po ránu mrazík? Ten přece k prosinci patří!
V ranních hodinách nastoupili hoši z technických služeb a přichystali pro
místní školy, školky a spolky prodejní stánky. Kolem osmé byli na místě téměř
všichni prodejci, aby připravili své zboží k prodeji. Bylo možné zakoupit
vánoční dekorace, adventní věnce, jmelí, svíčky, papírové betlémy a také něco
k snědku. Trnem v oku nejednoho návštěvníka byl stánek s množstvím spidermanů, batmanů a dalších podobných „hrdinů“.
Na stáncích škol, školek a ostatních místních se nabízela spoustu tradičních
i netradičních, vlastnoručně vyrobených vánočních drobností, které našly své
nové majitele. S výrobou se začalo už na přelomu října a listopadu, aby bylo vše
na 5. prosince přichystáno.
Vánoční atmosféru sobotního dopoledne doplňovala nejedna vánoční koleda
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a také dvě skvělá pohybově-taneční vystoupení s názvem „Těšíme se na Vánoce“ připravené dětmi z kroužku CVIČENÍ S HUDBOU a z nového nepovinného
předmětu DRAMATICKÁ VÝCHOVA pod vedením pí uč. Elišky Simbartlové.
Vystoupení nacvičovali v listopadu 2x týdně a o sobotách. Dětem byla pí učitelkou nabídnuta sestava s několika vstupy s pracovním názvem „Dobřanský
orloj“. „Příjemné bylo, když začaly fungovat jako tým a pomáhaly mi s choreografií,“ odpověděla pí učitelka na dotaz, jak probíhaly přípravy. V průběhu
zkoušek prý vyvstal malý problém, a to kde sehnat potřebný vánoční stromeček,
který pak přinesl tatínek Barunky Rutkovské. Vystoupení během jarmarku se
podařila na jedničku i přes ranní nepřízeň počasí, kdy byla na pódiu jinovatka.
Poděkování patří všem, kteří zakoupením některého z výrobků přispěli
nadačnímu fondu KLÍČEK, kam byl celkový výtěžek z jarmarku zaslán. Potěšitelné je, že oproti loňsku se jednalo o vyšší částku. Poděkování si zaslouží
také děti za své vystoupení a jejich rodiče za podporu.
Jaroslava Umnerová

KULTURA / ZAJÍMAVOSTI
KULTURNÍ KALENDÁŘ NA LEDEN - KVĚTEN 2010
LEDEN
14. 1
24. 1.

ÚNOR
12. 2.
20. 2.
25. 2.

BŘEZEN
Další akcí, která se v sobotu 5. prosince konala, byla vernisáž výstavy betlémů
a vánočních stromečků v Dobřanské galerii. Výstava byla pro veřejnost otevřena do 23. prosince. K vidění byl vyřezávaný betlém „Dvojí Dobřany“,
který vytvořil pan Jan Hrnčíř z partnerské obce Dobřany v Orlických horách,
a stromečky, které nazdobily děti z dobřanských škol.

DUBEN
24. 4.

KVĚTEN
8. 5.
28. - 29. 5.
30. 5.

Včelí obydlí, včelstva a včelaři (ZO ČSV Dobřany)
Dětský maškarní karneval (PS Delfíni)
Myslivecký ples
Výstava v Dobřanské galerii
Rybářský bál (MO ČRS Dobřany)
Babský bál (Klub důchodců)
Vyhlášení sportovce roku
Zimní soutěž mladých hasičů (SDH Dobřany)
Odborná přednáška (zahrádkáři)
Svojsíkův závod (Junák- středisko Zelený šíp Dobřany)
Pole a včely (ZO ČSV Dobřany)
Výstava v Dobřanské galerii
Rybářské závody pro dospělé (MO ČRS Dobřany)
Heligonkáři (Klub důchodců)
Jarní posezení s dechovkou (Klub důchodců)
O putovní pohár města Dobřany (střelci)
Výstava v Dobřanské galerii
Vernisáž výstavy obrazů Oty Janečka v kostele sv. Víta
Oslavy osvobození města Dobřany - 65. výročí
Gigant Fest - Kotovice
Den dětí
Tajuplné včely (ZO ČSV Dobřany)
Střelecký malorážkový závod (myslivci)
Mezi ploty
Školní akademie

VOŇAVÝ SVĚT (2. díl)

V rámci 2. adventního podvečera vystoupil v kostele sv. Mikuláše komorní
vokálně – instrumentální soubor Musica Puella, který interpretuje nejen
hudbu baroka a klasicismu, ale též lidové písně a koledy ve vlastních originálních úpravách.

4. adventní podvečer patřil již tradičně dobřanským pěveckým sborům.
Vystoupily zde dětské pěvecké sbory Hvězdičky a Quodlibet při ZŠ Dobřany,
P.U.D.U. a seniorský pěvecký sbor Dobřanské bábinky.

Historie vůní
STAROVĚKÉ ŘECKO
Před více než 2500 lety existovaly na území dnešního Řecka vysoce rozvinuté městské státy. Řekové uctívali mnoho bohů a bohyň, kterým se jako
oběť zapalovalo olibanum a další vonné pryskyřice. Žádný obřad se také
neobešel bez vonných olejů – nejčastěji růžového, ale macerovaly se také
lilie, kosatce, levandule, majoránka, myrta a pískavice. Zvláštní oblibě se
těšily fialky, jimiž se zdobila i lůžka nevěst. O bohyni Afrodité se říkalo, že
byla první, kdo začal vonné rostliny a oleje používat. A také Řekové používali
mnoho vůní pro svou vlastní potřebu. Hygieně a kultuře těla vůbec věnovali
velkou pozornost. Používání lázní převzali od Egypťanů, většinou se koupali
v mramorových bazénech, otroci je poté
natírali. Pro každou část těla existoval
jiný přípravek, např. paže měly vonět
po mátě, vlasy a řasy po majoránce, krk
a hruď po fialkách, kolena se potírala výluhem z rozdrcené mateřídoušky… Zastávali zásadu: čím více, tím lépe. Mnoho
vonných látek se spotřebovalo při hostinách – kromě koupele a mastí byl hostům
nabízenkvětinovývěnecabyliskrápěnivýluhyvonnýchrostlinzezlatýchflakonů.
V hodovních síních také létali holubi namočení ve vonných vodách
a v letu pak rozptylovali jemnou vůni. V mnohých domech měli i psi namazané tlapky vonnými mastmi, aby za sebou zanechávali vonící stopy. Do této
doby datujeme také první značkové kosmetické výrobky – athénský občan
Megallos se zabýval výrobou vonných směsí a prodával je pod svou značkou
Megallium.
J.Rykala, 1. dobřanská internetová parfumérie
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ

Adventní podvečer v kapli ve Vstiši - malá dětská lidová muzika ZUŠ

Vánoční koncert I v sále ZUŠ, zleva L. Bouřil, P. Knedlhans - akordeon

Vánoční posezení pro Klub důchodců

Vánoční koncert II v kostele sv. Mikuláše, keltská hudební skupina De
Domhanaigh

KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA - LEDEN 2010
10. ledna 2010 (neděle) v 17:00 hodin
tělocvična I. stupně ZŠ (vchod dvorem)
Vánoční příběh „O Ježíškovi“

Adventní koncert v kostele sv. Prokopa ve Štěnovicích, na snímku S. Křížová
- housle, p. řed. J. Vozár - klavír
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15. ledna 2010 (pátek) v 14:00 hodin
provizorní sál I. stupně ZŠ (1. patro, vchod dvorem)
Školní kolo v komorní hře s převahou dechových dřevěných
nástrojů a pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
TĚLOCVIČNA SE PROMĚNILA V DIVADLO

Pod vedením svých učitelů si žáci ZUŠ připravili pro děti z prvního
stupně ZŠ pohádku „O Ježíškovi.“ Nedlouhé pásmo (s přihlédnutím k věku
diváku) mělo za cíl přiblížit dětem starý příběh, z něhož vychází vše, co
s krásným vánočním obdobím souvisí. Děti, které chodí do „hudebky“, se
proměnily v pasáčky, tři krále, lidové muzikanty a samozřejmě nemohla
chybět Marie s Josefem a jejich právě narozený syn Ježíšek.
Symbióza žáků a učitelů ZUŠ proměnila úterní dopoledne v nezapomenutelný zážitek. Otevřená ústa, oči dychtivě sledující celý příběh a neuvěřitelná pozornost diváků byly podle mého názoru nejhezčím důkazem toho,
že společné snažení se snad opravdu povedlo. Krásný příběh spolu s milými
koledami dětem přiblížil ty nejkrásnější svátky v celém roce.
Zuzana Fryčková

REJ MIKULÁŠŮ, ČERTŮ A ANDĚLŮ

Skoro 60 dětí v maskách čertů a andělů, ale i bez nich se spolu s rodiči
zúčastnilo v neděli 6. prosince 2009 maškarního karnevalu „Rej Mikulášů, čertů a andělů“ v kulturním domě na Psychiatrické léčebně v Dobřanech, který s finanční pomocí Grantového dotačního titulu města Dobřany
pořádala Pionýrská skupina. K tanci a poslechu hrálo Duo Charvis. Každé z přítomných dětí dostalo od čertíků nebo anděla balíček s cukrovím
a drobnými dárky, které vyrobili na svých schůzkách členové pionýrského
oddílu Delfíni. Ani odvážné děti, které recitovaly nebo zpívaly ostatním,
nepřišly o sladkou odměnu, a tak všichni včetně členů pořádající Pionýrské skupiny odcházeli spokojeni. Zbývající balíčky byly po akci předány
jako dárek dětem z Psychiatrické léčebny. Poděkování pořadatelů akce patří
všem, kteří pomohli nebo se podíleli na její přípravě a zajištění. V předsálí
bylo možno zakoupit výrobky, které zbyly po prodeji na Mikulášském jarmarku, kterého se stejně jako v loňském roce Pionýrská skupina zúčastnila.
Výtěžek byl po akci předán prostřednictvím MěKS na konto Klíček.
Libuše Nejedlá

HRÁLI SI MALÍ I VELCÍ

Kde? V Mateřské škole Loudů. Kdy? V krásném předvánočním čase.
A co dělali? Nabídka činností byla opravdu široká. Maminky malovaly perníčky, které upekly naše šikovné paní kuchařky, vyráběly opravdu krásné
vánoční homole z větviček jehličnanů, zdobily svíčky voskovými plátky,
vystříhávaly svícny nebo tvořily krásné lampičky. A děti? Zejména ty starší
maminkám vydatně pomáhaly. Mladší si hrály s nůžkami, papírem a lepidlem. Výsledkem byly různé ozdoby a řetězy na stromeček. Z výrobků se
mohli všichni radovat i doma, neboť co si kdo vyrobil, to si také odnesl.
Nálada byla opravdu skvělá a hlavně dětem se vůbec nechtělo domů. Akce,
která byla podpořena z grantového dotačního titulu města Dobřan, se vskutku vydařila.
Jarmila Šteflová, MŠ Loudů

Pionýrská skupina Delfíni
srdečně zve všechny malé i velké na

  

Koná se v neděli 24. ledna 2010
od 14 hodin v kulturním domě PL Dobřany.
vstupné: děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč
Dětské vstupenky jsou slosovatelné!
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
VE MĚSTĚ JIŽ PODRUHÉ JEZDILO PEKELNÉ
KOŇSKÉ SPŘEŽENÍ!

Na sobotu 5. prosince 2009 na základě loňského úspěchu připravila skupina dobrovolníků ve spolupráci s městem Dobřany zejména pro menší
obyvatele města velmi zajímavou atrakci. Dle tradice v tento den chodí za
dětmi Mikuláš, čerti a anděl, aby s nimi probrali, jak byly hodné po celý
rok. Tento den od 16:45 hodin do 20 hodin jezdili celkem tři velcí čerti,
jeden malý čert (tzv. „čertovský potěr“), Mikuláš a anděl v kočáru s koňským spřežením s opravdovým kočím!
Celé spřežení vyrazilo z průjezdu domu čp. 111 na dobřanském náměstí z clony pekelného kouře před pátou hodinou odpolední a čekaly na něj
obrovské davy natěšených
a zvědavých dětí a jejich
rodičů nejen z našeho města.
Odhadem se této akce zúčastnily minimálně tři stovky
osob, tedy ještě výrazně více
než v loňském roce!
Informaci o akci město zveřejnilo na svých internetových
stránkách (www.dobrany.cz)
a v programu vydávaném Městským kulturním střediskem Dobřany s tím, že
rodiče mohli organizátorům zavolat a objednat si návštěvu čertů, Mikuláše
a anděla přímo domů pro své méně či více zlobivé ratolesti. A rodiče toho
opravdu využili, pekelné spřežení tak obrazilo skoro tři desítky domácností ve
městě a s řadou méně či více zlobivých dětí se vypořádalo přímo v ulicích.
Velký dík za celou akci, která se veřejnosti velmi líbila, patří kromě
samotných dobrovolníků v převlecích čertů a Mikuláše (pánové Dušan
Plaček, Michal Homr, Miroslav a Tomáš Petrželkovi) jejich dětem
v roli anděla a malého čerta a manželům Petrželkovým starším za asistenci a poskytnuté zázemí, dále především majiteli koní a kočáru panu
Noskovi z Dobřan, který celé spřežení velmi ochotně zapůjčil, a samozřejmě jeho kočímu a posádce, která spřežení doprovázela. Z hlediska
bezpečnosti bezvadným způsobem zajistila asistenci po celou dobu jízdy spřežení dvoučlenná mobilní hlídka Městské policie Plzeň.
Město Dobřany jim všem, stejně jako ostatním, kteří k akci přispěli, velmi děkuje.
Díky opravdu velkému úspěchu se organizátoři těší na příští rok, kdy
bude akce zejména v případě přízně počasí určitě zopakována a organizačně
vylepšena. Všichni účastníci přislíbili, že pro děti ji udělají velmi rádi.
Za město Dobřany
Marek Sýkora

POKRAČOVACÍ KURZ ANGLIČTINY
PRO MATKY NA A TĚSNĚ PO MD

Dne 15. 12. 2009 proběhla závěrečná hodina projektu „Pokračovací
kurz angličtiny pro matky na a těsně po MD“, který byl spolufinancován
městem Dobřany, generálním partnerem v rámci „Grantového dotačního
titulu města Dobřany pro rok 2009“. Účastnice kurzu se téměř 4 měsíce
zdokonalovaly v jazykových znalostech a dovednostech, které by jim měly
napomoci zvýšit šanci uspět na trhu práce. Kurz vedla zkušená lektorka
Mgr. Michaela Hlaváčová, které bychom touto cestou, i jménem maminek,
rády poděkovaly za spolupráci. Po celou dobu výuky byl v herně zajištěn
program a dozor pro děti. Všem účastnicím kurzu přejeme, aby nabyté znalosti dobře zúročily!

Přehled aktivit MC Budulínek
pro období leden – červen 2010

(Provoz zahájíme v týdnu od 11. 1. 2010.)

Pondělí:
Pískání pro zdraví

17.00 – 17.45

Úterý:
Školička bez rodičů
Taneční přípravka

9.00 – 11.00
Herna MC
16.00 – 17.00, 17.05 – 17.35 MŠ Stromořadí

Čtvrtek:
Cvičení batolat
9.00 - 10.00
Cvičení s rodiči
16.00 - 17.00
Cvičení pro předškol. děti 17.00 - 18.00
Pátek:
Klub Budulínek

9.00 – 11.00

Herna MC

Herna MC
Tělocvična 1. stupeň ZŠ
Tělocvična 1. stupeň ZŠ

Herna MC

Podrobnější informace, ceny, kontakty a případné změny
na www.mcbudulinek.wz.cz
lektorky MC Budulínek
Foto: Eva Šimaliaková
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
PROJEKT K VOLBĚ POVOLÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE (2. ROČNÍK)

Základní škola Dobřany se v letošním školním roce účastní opět programu EU Comenius, tentokrát jako partnerská škola ve dvouletém mezinárodního projektu „Škola a ekonomika“, který je svým obsahem zaměřen na
předprofesní přípravu žáků.
V rámci této aktivity škola uspořádala v druhém prosincovém týdnu
2. ročník aktivity „Týden volby povolání“. Přestože jsme připravili pro děti
všech ročníků druhého stupně rozmanité činnosti – vzhledem k výukovým
a věkovým možnostem žáků - související se světem povolání, hlavní pozornost byla věnována žákům 8. a 9. tříd, protože právě je v blízké době čeká
rozhodnutí o volbě střední školy, tedy i volbě budoucí profese. Zaměření
aktivit pro nejstarší žáky bylo cíleně koncipováno tak, aby se světem práce
a profesí získali praktické a konkrétní dovednosti.
Na základě velmi dobrých zkušeností z minulého roku jsme proto opět
oslovili větší a velké oblastní zaměstnavatele a rodiče našich žáků s prosbou o spolupráci, protože bez nich by se tento výjimečný projekt nemohl
realizovat. Byli jsme příjemně překvapeni, že firmy i rodiče vyšli i tentokrát naší škole maximálně vstříc a zhostili se svých rolí v této aktivitě „na
výbornou“.
Jak tedy probíhal samotný projekt „Týden volby povolání“?
V osmých ročnících proběhly besedy s rodiči našich žáků. Každý z oslovených rodičů představil dětem svou profesi – paní V. Hametová povolání
dokumentační pracovnice, pan J. Pech práci policisty, paní A. Sloupová
seznámila děti s oblastí knihovnictví, paní L. Kantnerová s profesí geodeta,
pan J. Bakala objasnil dětem povolání energetika, o práci vedoucí školní
jídelny hovořila paní J. Bultasová, pan V. Divíšek představil profesi CNC
obráběče a paní M. Pařízková seznámila žáky s povoláním skladnice. Mnozí z rodičů si s sebou přinesli i názorné materiály a pracovní předměty.
V besedách žáci získali – vzhledem k svému věku – překvapivé informace,
jako je např. výše platu, nutnost znalosti cizího jazyka, potřebné vzdělání
a trvalé sebevzdělávání, délka pracovní doby. Po skončení besed děti zpracovávaly získané informace do podoby profilů profesí a názorných prezentací, v nichž uvedená povolání představily. Jejich práce byly po dokončení
vyhodnoceny třídními učiteli.
V souvislosti s blížícím se rozhodnutím o volbě střední školy jsme pro
žáky 9. ročníků připravili besedy se studenty, našimi bývalými absolventy, kteří jim předali vlastní zkušenosti se studiem na plzeňských středních
školách.

Bývalí žáci s pí uč. Hříšnou: druhá řada zleva: Ondřej Langmajer (SPŠD),
Veronika Bultasová (OA), Alena Palkosková (SZŠ), Barbora Smolová
(Masarykovo gymnázium), Kateřina Dvořáková (HŠ), Petr Mašek (SPŠ
stroj.), Filip Šurka (SPŠD), první řada zleva: David Divok (SPŠD), Zuzana
Plicová (SOŠPŠ), Lukáš Beneš (SPŠE).

Žákům 9.ročníků jsme – za vstřícné spolupráce oblastních zaměstnavatelů – dali příležitost vyzkoušet si prakticky určitou profesi v aktivitě
„Pracovní praxe“. Žáci si mohli vyzkoušet určitou profesi sice jen několik
hodin v jednom dnu, ale s cílem, aby poznali reálné pracovní prostředí, prostředky a činnosti. Náplň činností jsme předem konzultovali s pověřenými
pracovníky na jednotlivých pracovištích tak, aby byla maximálně dodržena
bezpečnost práce a profesní dohled, a na všech pracovištích jsme zajistili

Zámečnická praxe
pedagogický dozor. Naši deváťáci si pak mohli vyzkoušet profesi pekaře
v Dobřanském pekařství, s.r.o., kuchaře ve školní jídelně, administrativního
pracovníka, obchodního referenta a CNC obráběče u firmy Ensinger, s.r.o.,
učitelky mateřské školky v MŠ Stromořadí i Loudů a strojního zámečníka
ve firmě Lasselsberger, a.s., v Chlumčanech, povolání prodavače v obchodě pana F. Cajthamla nebo pracovní činnosti kadeřnice u paní Krejčíkové.
Většina žáků se z „pracovišť“ vracela obohacena o neobvyklé zkušenosti
a se silnými dojmy – mnozí z nich zaujatě popisovali své „pracovní úkoly“, zážitky při práci, hodnotili své dovednosti nebo své schopnosti. Drtivá
většina ohlasů byla pozitivní, žáci svou první pracovní zkušenost hodnotili
velmi kladně. Jejich hodnoceným výstupem byly – stejně jako v 8.ročnících – prezentace těch povolání, která absolvovali. I tyto prezentace byly
vystaveny a hodnoceny kladně zástupci firem, které škole „pracovní praxi“
umožnily.
Během loňského i letošního roku žáci zpracovávali v rámci předprofesní
přípravy svá individuální portfolia – souhrny informací a osobních materiálů, které by jim měly umožnit zodpovědně se rozhodnout o své budoucí profesi, a tedy i o škole, která je na tuto profesi připraví. Právě zmíněná portfolia se stala důležitou součástí poslední aktivity „Týdne volby
povolání“. Požádali jsme opět významné oblastní zaměstnavatele, zda by
se podíleli na školní „Pracovní burze“. Mnozí z oslovených zástupců naši
nabídku přijali a v závěru týdne navštívili naši školu personalisté a vedoucí
pracovníci jednotlivých podniků a institucí, aby v simulovaném přijímacím
pohovoru nabídli žákům konkrétní pracovní pozice u jejich firmy. Žáci tak
dostali možnost zkusit si poprvé, byť jen naoko, situaci, kdy žádají o pracovní místo a musí prezentovat sami sebe, své dovednosti či znalosti. Žáci
si mohli vybírat z rozsáhlé nabídky pracovních pozic – konstruktér, pracovník na přepážce, pracovník poštovní přepravy, účetní, betonář, stavbyvedoucí, referent obchodního oddělení, obráběč, svářeč, asistentka, zámečník,
bagrista, učitel, vychovatel, školník, sekretářka a další.
Všichni personalisté bez výjimky si zaslouží slova uznání za to, jak
profesionálně se svého úkolu ujali. Jednání, která mezi nimi a „uchazeči
(pokračování na straně 14)
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(pokračování ze strany 13)
o povolání“ probíhala, byla na vysoké úrovni. Všichni naši žáci přistupovali
k „pohovorům“ značně zodpovědně – od posledních úprav portfolia, které
předkládali jako svoji sebeprezentaci, po úroveň oblečení, které pro tuto
příležitost vybírali. Během „Burzy“ si žáci zaujatě vyměňovali své dojmy
a zkušenosti, diskutovali mezi sebou o požadavcích jednotlivých personalistů, snažili se získat co nejvíce „pracovních míst“ a dbali na zdvořilé
vystupování i chování.
Po ukončení „Burzy“ byly žáky i personalisty vyhodnoceny projekty
„Pracovní praxe“ a bylo oceněno několik nejlepších „uchazečů“, tedy těch,
kteří získali nejvíce pracovních míst, a kteří by tedy byli nejúspěšnějšími na
školním „trhu práce“. Pro mnohé žáky bylo překvapením, že nebyli mezi
nejlepšími jen žáci s výborným prospěchem, ukázalo se naopak, že mnozí
žáci se slabšími studijními výsledky mají v reálném světě větší šance uspět,
protože „umějí prodat“ své vystupování, vstřícnost, odhad možností, své
zájmy a dovednosti či třeba jen okázale nepřeceňují své schopnosti. Všichni
personalisté, kteří v závěru zhodnotili tuto – i pro ně mimořádnou – aktivitu,
ocenili zodpovědný přístup většiny dětí, jejich vystupování, komunikační
dovednosti i chování. Pozitivně hodnotili, že škola umožnila žákům získat
poprvé takovou zkušenost, která pro ně v budoucím životě může mít i existenční význam.

Dobanské pohledy 2010
Vyhlašovatelé a pořadatelé:
MěKS Dobřany a Základní škola Dobřany
Vyhlášené hlavní téma:

kola

Vyhlášené vedlejší téma:

Martiák

Věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ)
C – školáci 2. stupně ZŠ

B – školáci 1. stupně ZŠ
D – starší a dospělí

Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou zařazeny
podle věku nejstaršího tvůrce

Pravidla jednotlivých soutěží:

1. Výtvarná sout

(garant soutěže: Mgr. Eva Fekerlová a Mgr. Jana Šindelářová)

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním výtvorem v daném
tématu zpracovaném libovolnou technikou, dvojrozměrným
i trojrozměrným (např. malba, kresba, koláž, textilie, keramika,
dřevořezba, …). Soutěžní práci je nutno označit (ze zadní strany
či visačkou) jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií,
názvem soutěžní práce a tématu.

2. Literární sout

(garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý)

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním výtvorem
v daném tématu zpracovaném v libovolném slohovém útvaru
(např. esej, úvaha, líčení, povídka, pohádka, báseň, fejeton,…).
Rozsah práce je maximálně 2 strany strojopisu formátu A4, je
možno ji zaslat e-mailem přímo na adresu garanta: jaroslav.
sedivy@zs.dobrany.indos.cz. Soutěžní práci je nutno označit
jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií, názvem soutěžní práce a tématu.

3. Fotografická sout
(garant soutěže: Jana a Jiří Plzákovi)

Soutěž je možno obeslat maximálně 3 barevnými nebo černobílými fotografiemi o rozměrech minimálně 9x13 cm (lépe však
13x18 cm nebo větší). Fotografie je nutno ze zadní strany označit jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií, názvem soutěžní práce a tématu.

Beseda s rodiči
Naše škola by ráda veřejně poděkovala zástupcům všech firem a institucí, bez nichž by se tato netradiční a organizačně náročná aktivita nemohla vůbec realizovat. Naše poděkování patří tedy těmto zaměstnavatelům
a jejich reprezentantům: Bögl & Krýsl, k.s. - paní J. Grasslová, Česká pošta,
s.p. - paní D.Holá, ČEZ, a.s. – paní G. Motejzíková, Ensinger, s.r.o. – pan
D. Altman, Hofmann Czech, s.r.o. - pan Ing. L. Oplt, Lasselsberger, a.s.
- paní J. Velíšková a V. Vitoušová, Loma systems, s.r.o. - paní B. Hanzlíková, Městský úřad Dobřany – paní Ing. J. Beranová, Psychiatrická léčebna
v Dobřanech – pan Ing. A. Kolečko, Streicher, s.r.o. - paní Ing. E. Makrlíková a Mgr. D. Tichá a Základní škola a mateřská škola Stod, p.o. – paní
Mgr. M. Macánová.
„Týden volby povolání“ proběhl – stejně jako loňského roku - velmi úspěšně. Soudíme tak z kladných ohlasů nejen samotných žáků, ale i
zúčastněných rodičů a zástupců zaměstnavatelů a z odezvy třídních učitelů,
jimž se u mnohých žáků zúročila víceletá vzdělávací i výchovná práce. Za
spolupráce rodičů, firem a podniků bychom velmi rádi formu předprofesní
přípravu ve formě „Týdne volby povolání“ pro její užitečnost a netradiční
zkušenosti realizovali i v dalších letech.
Mgr. Věra Hříšná,
kariérová poradkyně a koordinátorka projektu
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4. Filmová sout

(garant soutěže: Mgr. Jana Fialová)

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním videozáznamem v délce
do 5 minut na DVD. Nosič filmu je nutno označit jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií, názvem soutěžní práce a tématu.

Uzávěrka soutěže pro obě témata: pátek 28. 5. 2010
Soutěžní práce je možno osobně předat garantům soutěží či
v sekretariátu Základní školy Dobřany, příp. zaslat poštou (Základní
škola Dobřany, tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany – zásilku
prosím označte výrazem Dobřanské pohledy). Další informace:
377 972 725 (MěKS Dobřany), či 377 970 467 (ZŠ Dobřany).

Vyhodnocení soutěže a výstava:
Vernisáž výstavy děl k hlavnímu tématu se bude konat v pátek
11. 6. 2010 v 15.00 hodin v budově školní jídelny ZŠ Dobřany,
Sokolovská 967. Všichni účastníci soutěží jsou na vernisáž srdečně zváni (pozvánky nebudou rozesílány). Výstava bude přístupná
veřejnosti v sobotu 12. 6. od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli
13. 6. od 13.00 do 16.00 hodin.
Vystavení děl k vedlejšímu tématu bude upřesněno, bude se vázat
na slavnostní otevření a vysvěcení kaple Čtrnácti svatých pomocníků na Kamínku (zřejmě 10. 10. 2010). Bližší informace budou
včas zveřejněny.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
RYBÁŘI

Vážení rybáři a spoluobčané!
Jelikož je rok 2009 již za námi, chtěl bych Vám jménem výboru Místní
organizace českého rybářského svazu v Dobřanech popřát hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v roce 2010 a rybářům samozřejmě hodně pěkných
zážitků u vody a bohaté úlovky.
Z důvodu stavebních prací na č. p. 113 na náměstí jsme byli nuceni odstranit naši informační skříňku a tak zatím zbývá pouze vývěsní
skříňka na rybářské klubovně v Plzeňské ulici. Proto bych chtěl touto cestou stručně informovat o činnosti MO ČRS Dobřany v r. 2009
a připomenout některé nutné úkony a povinnosti členů ČRS, spojené se
začátkem roku.
Výbor naší MO se scházel pravidelně každých 14 dní dle plánu výborových schůzí, vyvěšeného ve vývěskách, takže naši členové si mohli vyřídit případné dotazy, připomínky, nebo jiné záležitosti, týkající se rybaření.
V průběhu ledna a února zajišťoval výbor v 7 termínech výdej povolenek
na rok 2009 a 14. 2. školení pro nové členy. Dne 27. 2. se konal rybářský bál. Uskutečnily se jarní výlovy Horní a Dolní Kotynky, ve kterých
byla zakomorována násada pro rybníky Dobřanský (Vysoká), Montajch
v Nové Vsi a část zpět do Kotynek. Konaly se rovněž tradiční rybářské
závody – 25. 4. pro dospělé a 6. 6. pro děti. Na oslavě Dne dětí 31. 5.
v areálu bývalých kasáren jsme zajistili dvě atrakce pro děti. Podzimní
výlov Montajchu se uskutečnil 9. 10., větší slovené ryby byly nasazeny do
řeky, menší dosazeny do Kotynek. Pro zachování stavu ryb v řece bylo do
Radbuzy 2 (úsek řeky od jezu ve vodním Újezdu k jezu u Bártova mlýna)
vysazeno 3200 ks kapra K2 – K3, 300 ks štiky o délce cca 40 cm, 2000
ks candáta, 2 kg montec (násada úhoře), dále lín a bílá ryba. Mimo plán
jsme od územního svazu získali násadu 2000 ks okouna, 800 ks mníka,
150 kg cejna a v souvislosti se soutěží v přívlači pro děti do 15 let, konané
pod názvem „Dobřanský dravec“, bylo do řeky vysazeno 1 q (cca 300 ks)
pstruha duhového.
Z akcí, které proběhnou začátkem roku, bych chtěl upozornit na rybářský bál, který se bude konat 12. 2. 2010. Dále si vás dovoluji pozvat na
výroční členskou schůzi, která se uskuteční dne 27. 3. 2010 od 14:00 hodin
v KD PL Dobřany. Na ní bude zvolen nový výbor MO ČRS Dobřany. Proto
Vás vyzývám k co nejhojnější účasti.
A nyní k povinnostem členů:
- do 15. ledna je nutno odevzdat úlomkové lístky s vyplněným sumářem
úlovků – 1 řádka, 1 revír, úlovky nesčítat, sečíst jen docházky
- do konce února zaplatit členský příspěvek
- od letošního roku je změna co se týče plnění brigádnické povinnosti

VČELAŘI V ROCE 2010

Na členské schůzi konané 25. 11. 2009 v hotelu Modrá hvězda hodnotila dobřanská ZO ČS včelařů výsledky svojí činnosti v roce 2009. Zatím
jen předběžně, protože to hlavní proběhne až 6. února 2010, kdy bude
v Modré hvězdě od 11:00 hod. probíhat výroční členská schůze, která
bude zároveň i volební. Kromě volby výboru a revizní komise budou
schvalováni i delegáti na okresní konferenci včelařů a bude možno připomínkovat změny a dávat případné návrhy na úpravy stanov ČSV. Ke konci
roku 2010 proběhne celostátní sjezd ČSV, který hodně napoví o dalším
vývoji včelařství u nás.
Na listopadové schůzi včelaři odsouhlasili zásady léčení včelstev pro
rok 2010. Pokud nenastanou mimořádné situace, bude průběh léčení
včelstev odpovídat stavu roku 2009. Termíny a rozsah bude upřesňovat
nařízení Krajské veterinární správy. /Poslední podzimní léčení aerosolem
proběhlo v celé organizaci ve dnech 28. 11. až 2. 12. 2009./ Měl k vyšetření budou včelaři předávat prostřednictvím důvěrníků ke 14. 1. 2010.
Věřme, že se podzimní velmi teplé počasí negativně nepodepíše na stavu
včelstev - úhynech spojených buď se stavem zásob, nebo přemnožením
varroázy.
V dobřanské organizaci je celkem 51 včelařů. Zazimováno bylo 494
včelstev. Při posledním léčení bylo na 55 stanovištích aerosolem ošetřeno
celkem 473 včelstev. Rozdíl je dán lokalitami umístění včelstev, kde léčení zajišťuje jiná ZO. Pouze u jednoho našeho včelaře se nepodařilo léčení
zajistit plně v souladu s veterinárním nařízením a bude nutno přijmout
dodatečná opatření.
Včelaři předběžně odsouhlasili i plán akcí na rok 2010. Obdobně jako
v roce 2009 proběhne několik veřejně přístupných přednášek a čtyři z nich
budou zařazeny do kalendáře akcí Měks Dobřany.
Leden: Včelí obydlí, včelstva a včelaři
Únor: Pole a včely – biohospodářství nebo chemie a genetika
Květen (červen): Tajuplné včely
Říjen: Včelaři a ostatní chovatelé – legislativa, jak ji vidí veterináři
První přednáška bude již 14. 1. 2010 v hotelu Modrá hvězda od 17:00
hod. Přednášet bude pan Karel Zub z Vřeskovic. Posluchači se dozví
o nárocích včel na jejich obydlí, a to jak z pohledu včelstev, tak z pohledu
včelaře, jaká kritéria musí moderní úl splňovat a jak ho ekonomicky pořídit, co vše musí včelař udělat, když chce přejít z klasických dvouprostorových úlů na nástavkové, jak si vyrobit úl svépomocí.
výbor ZO ČSV Dobřany

Při výdeji povolenek musí místo brigády každý člen zaplatit mimořádnou známku ve výši 500 Kč. Je nemilé, že platit mají i ženy a důchodci bez
ohledu na věk. Osvobozeni od placení budou pouze držitelé průkazu ZTP
a ZTPP, děti a mládež do 18 let.
Termíny výdeje povolenek na rok 2010:
St
13. 1.
17:00 – 18:30
So
16. 1.
9:00 – 11:30
So
23. 1.
9:00 – 11:30
St
10. 2.
17:00 – 18:30
So
20. 2.
9:00 – 11:30
So
27. 2.
9:00 – 11:30
Závěrem bych chtěl upozornit, že zájemci o rybaření a vstup do ČRS si
mohou ve výše uvedených termínech do konce ledna vyzvednout přihlášku,
dne 6. 2. 2010 proběhne školení nových členů.
Za výbor MO ČRS Dobřany
Vladislav Šefl

Léčení včel
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SPORT
BÉČKO TJ SNACK MALÝ DOBŘANY SE
ÚSPĚŠNĚ DRŽÍ V ZÁVĚSU ZA LÍDREM Z VARŮ

Druhé místo drží po podzimní části sezóny B-tým hokejbalistů dobřanského Snacku v severozápadní skupině třetí nejvyšší soutěže. Několikrát
útočilo na první pozici, ale dosavadní lídr tabulky z Karlových Varů zatím
vždy vedení udržel.
„V předposledním kole se nám dokonce podařilo Vary doma porazit
2:1, jenže pak přišla porážka v Mostě, která znamenala, že přezimujeme druzí,“ říkal vedoucí mužstva dobřanské rezervy Jaroslav Vrbovec.
Na severu se vůbec Snacku na podzim nedařilo, v Mostě prohrál jak
s céčkem Penta, tak s tamním Concept Teamem. Navíc podlehlo i v Ústí
nad Labem a v prvním vzájemném utkání taky Karlovým Varům. „I tak
ale čtyři porážky ze čtrnácti zápasů během podzimu, to je celkem slušná
bilance. Neměli jsme žádnou sérii porážek, naopak uprostřed podzimu
jsme pětkrát v řadě vyhráli, což nás dostalo nahoru,“ chválil svůj tým
Vrbovec.
Dobřany během podzimu nastřílely 75 branek a obzvláště ve dvou
utkáních předvedly brankostroj. V půlce října doma rozstřílely oslabený tým mosteckého Penta 13:4, prvního října se jim povedl rekordní lup
v Lounech, kde vyhrály dokonce 21:1. „Góly potěší, ale některé výsledky
soutěž degradují. Řada týmů hraje podle toho, jak se sejdou. Ven jezdí
s pár hráči do pole a sbírají vysoké porážky, ale doma pak mají tři pětky
a hrají výborně. Pak vznikají velké výkyvy ve výkonech,“ popsal vedoucí
mužstva Dobřan, který zároveň patří k pilířům obrany Snacku.
S nedostatkem hráčů se naštěstí dobřanský rezervní tým potýkat nemusí. Jaro sehraje v podobné sestavě jako podzim. Po zimní pauze ho čeká
nadstavbová část, ve které se střetnou dvoukolově týmy na sudých pozicích v tabulce s lichými. „Čekají nás tak opět Vary, Litice, Ústí a Pento
Most. Takže samý nepříjemný soupeř,“ ví dobře Jaroslav Vrbovec. Přesto
doufá, že nepřijde žádný propad tabulkou. „Před play off chceme udržet
co nejlepší pozici a pak se může stát všechno,“ uzavřel obránce Dobřan.
(KK)

ZASTUPITELÉ MĚSTA A PODNIKATELÉ,
POMŮŽETE NÁM?

Chtěl bych se vrátit k úspěchu oddílu silového trojboje v Dobřanech.
Ptám se sám sebe, jestli má vůbec cenu dál pokračovat pod názvem TJ
Dobřany, když nás tady nikdo není ochoten podpořit. Poznal jsem to sám
osobně, když jsem ještě závodil za Dobřany. Je to už dávno a přitom je to
stejné i dnes, kdy vozí členové oddílu velké úspěchy jak v jednotlivcích
(L. Mráz, P. Krákora), tak i v týmové soutěži. Tak si myslím, že by možná bylo na čase soutěžní činnost oddílu v Dobřanech ukončit, bohužel.
Neznám oddíl silového trojboje, kde si závodníci hradí všechny náklady
sami ze svého.
Dříve jsem býval hrdý na město, za které jsem závodil, dnes již nejsem,
když vidím, jak nás (ne)podporuje. Je to především na závodnících, jak se
oni rozhodnou, buď si budou i nadále hradit sami náklady za reprezentaci
města, anebo můžou využít nabídky oddílů, které o ně stojí, a jít závodit
za ně. Tím jim odpadnou starosti s náklady na závodní činnost a budou se
moci soustředit jen na dobrou reprezentaci.
Zastupitelé města a podnikatelé, jste ochotni nám pomoci?
Jarda Louda

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

16. ledna 2010		
ZIMNÍM ČESKÝM KRASEM
Odjezd vlakem z Dobřan v 7:28 hod. do Berouna. Akci pořádá KČT TJ Tatran Třemošná na trasách 7, 13, 21 a 33 km.
Start v nádražní restauraci od 7 do 10 hod., cíl v restauraci Berounský medvěd od 11 do 17 hod.
23. ledna 2010		
PŘES STROPČICE DO LUŽAN
Odjezd vlakem v 8:29 hod, do Červeného Poříčí. Cesta nás povede ze
Stropčic do Nezdic a Lužan. Délka vycházky 11 km. Nebude-li sněhová
pokrývka, pak ti rychlejší pojedou až do Švihova a půjdou přes Třebýcinku, Kaliště do Stropčic, kde naváží na kratší trasu. Délka této vycházky je
15 km.

TABULKA - 2. NHbL - SZ
Poř. Název týmu

Z

1.

SK HBC CSKA Karlovy Vary

14 10

0

0

0

4 97:42

2.

TJ Snack Malý Dobřany B

14

8

1

0

1

4 75:45 27

3.

TJ Plzeň Litice

14

6

3

0

2

3 49:36

26

4.

HBC Concept team Most

14

8

1

0

0

5 51:46

26

5.

DDM Ústí nad Labem

14

6

0

0

1

7 54:73

19

6.

TJ ZKZ Horní Bříza

14

3

3

0

1

7 39:46

16

7.

HBC Pento Most C

14

3

0

0

3

8 54:81

12

8.

SHK Louny

14

2

2

0

2

8 36:86

12

16
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30. ledna 2010		
KOLEM BEROUNKY
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8:41 hod. do Plzně. Přestoupíme na MHD a
pojedeme na Bílou Horu. Půjdeme do Druztové, na Dolanský most a řeka
Berounka nás dovede do Bukovce. Zde můžeme využít MHD nebo dojít až
na nádraží v Plzni. Délka vycházky 14 – 18 km.
6. února 2010		
CESTOU F. X. FRANCE
Naučná stezka - archeologie a historie. Odjedeme vlakem z Dobřan 7:28
hod. do zastávky Kornatický rybník. Půjdeme po značení naučné stezky, která je dlouhá 10 km, a vrátíme se zpět do Nezvěstic na vlak. Délka
vycházky 15 km.
Pojďte se s námi projít zimní přírodou a zapomenout na všední starosti.
Vycházka s námi vás nezavazuje ke vstupu do organizace.
Těší se na vás výbor odboru KČT při TJ Dobřany.

SPORT / INZERCE
PODZIM KUŽELKÁŘŮ

5. prosince skončila první polovina soutěže kuželkářů v Dobřanech, náš
oddíl se zúčastňuje čtyř soutěží. Družstvo „A“ hraje Západočeskou divizi
a tato skupina je utvořena sloučením nejlepších krajských družstev Plzeňska
a Karlovarska. Družstvo „B“ hraje přebor Plzeňského kraje, družstvo „C“ se
zúčastňuje sdruženého okresního přeboru Plzeňska, kde jsou zapojeny okresy Plzeň - město, Plzeň - jih, Stříbro a Rokycany. Poslední a také nejmladší
družstvo jsou dorostenci. V této soutěži došlo také ke sloučení Plzeňského
a Karlovarského kraje a její název je 2. kuželkářská liga dorostu. Všechny
soutěže se hrají dlouhodobě - od podzimu do jara /nyní ročník 2009/2010/,
družstva dospělých hrají o šesti členech a družstva dorostu mají tři hráče.
A nyní výsledky. Velké uznání a pochvalu si zaslouží družstvo „A“, které
je po polovině na 3. místě se ziskem 14 bodů a ztrátou 2 body na prvního.
Jistě je to velká motivace do dalších bojů o první místo, které by znamenalo
postup do třetí ligy. Zvláště když v Dobřanech vznikla nová krásná a nejmodernější čtyřdráhová kuželna.
Družstvo „B“ nakonec vybojovalo páté místo se ziskem 10 bodů. Po
nepovedeném začátku se družstvo vzchopilo a posílením o jednoho člena z
družstva „C“ podává lepší výkony. Mimo družstva Havlovice „A“, které je
suverénně ve vedení s náskokem 4 bodů, je soutěž „Přebor Plzeňského kraje“
vyrovnaná. Od třetího do jedenáctého místa je rozdíl pouhých čtyř bodů.
Družstvo „C“ podává standardně vyrovnané výkony a vždy si udržuje
umístění v první polovině tabulky. Momentálně je na 5. místě z dvanácti
družstev se ziskem 12 bodů. Také je zásobárnou nových hráčů.
Nejhůře se umístilo družstvo dorostu. Po velkých problémech s počtem
hráčů, kdy jeden skončil s hraním a další byl dlouhodobě nemocný, se nám
podařilo získat hráče na hostování z Holešova a dalšího nového hráče náborem. Po tomto snažení se soutěž mohla důstojně odehrát, ale s nepříliš
dobrým výsledkem. Družstvo obsadilo po polovině soutěže 8. místo z devíti
Otto Sloup, předseda oddílu
se ziskem 4 bodů.			

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

„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“

Na problémy nejste sami

TABULKA - Západočeská divize
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Slavoj Plzeň
Sokol Plzeň V
TJ Dobřany
TJ Sokol Kdyně
Kuželky Holýšov
SKK Rokycany C
TJ Baník Stříbro
TJ Jiskra Hazlov C
TJ Lokomotiva Cheb B
TJ Jáchymov
TJ Jiskra Šabina B
TJ Sokol Útvina

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
7
6
6
6
5
5
5
4
3
3

0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

3
4
4
4
5
5
6
6
6
6
8
8

111:65
94:82
92:84
89:87
98:78
97:79
96:80
79:97
74:102
79:97
74:102
73:103

2558
2571
2561
2547
2507
2524
2524
2535
2512
2531
2497
2514

Nejlevnější pojištění vozidel

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

Poradenská služba zdarma
Granec Kliment, Alšova 923, Dobřany

M: 737 553 190
Němcová Simona
T: 377 972 534
M: 739 736 040
e-mail: K.granec@seznam.cz

16
14
14
13
12
12
10
10
10
9
6
6

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

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

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

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:






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







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

17

INZERCE

AUTOŠKOLA Jiří Koubovský
DOBŘANY Osvobození 898
Tel.: 723 28 27 22
377 97 11 52
www.koubovsky.cz

- výcvik skupin AM, A1, A, B, BE

- kondiční jízdy pro majitele řidičských průkazů

- zajištění přezkoušení pro vrácení řidičského oprávnění
Nabízíme kvalitní individuální výcvik, po jehož absolvování získáte
řidičské oprávnění a také skutečně budete umět řídit vozidlo (98 %
uchazečů uspěje při praktické zkoušce na 1. pokus).
Výuka a výcvik probíhá podle osnovy dané zákonem, v pohodě a bez
stresu a přizpůsobuje se možnostem a požadavkům každého uchazeče
(včetně určení času a místa začátku jízdy a zajištění odvozu po jízdě).
Výcvik je možno zahájit již před dovršením požadovaného věku pro
jednotlivé skupiny řidičského oprávnění, zkouška se skládá po dosažení
stanoveného věku.
Učebnice je možno přímo u nás zakoupit, nebo si je po dobu trvání
kurzu zdarma zapůjčit. Zdarma obdržíte CD se zkušebními testy.
Kurzovné je možno uhradit i splátkově v průběhu kurzu.
K přihlášení do autoškoly je potřeba vyplnit žádost a předložit posudek
od lékaře. Formuláře jsou k dispozici na adrese autoškoly nebo také
v automyčce v Dobřanech (u mostu).
U nás si můžete objednat i kondiční jízdy pro osvěžení správných
návyků při řízení.

CENÍK PRO ROK 2010
SKUPINA

AM

DRUH VOZIDLA

Mopedy a malé motocykly s maximální
konstrukční rychlostí do 45 km/h

VĚK

CENA

15 let 3 200,-

Marcela Štrauchová, výroba textilních oděvů
přijme střihačku a větší počet šiček

do hlavního pracovního poměru nebo i brigádně.
Možnost zapracování.
Výhodná pracovní doba - ranní směny,
možnost zkráceného úvazku.
Pracoviště Dobřany - kasárna, Sokolovská ulice.

Informace na tel.: majitelka 603 273 027,
e-mail: m.strauchova@seznam.cz
ŘÁDKOVÁ INZERCE
► PŮJČKY V AKCI !! Bez poplatků !! Př. 10 tis. = 11 628 tis.
RPSN 32,92%, www.pujcime-vam.cz, tel.: 737 820 262

Lehké motocykly do 125 ccm a do 11 kW 16 let 3 300,-

► Masáže, reflexní terapie, EFT, Just a Nahrin - Lavičková,

Motocykly do 25 kW

18 let 3 500,-

► PŮJČKY - tel. 736 138 888, 724 528 636

A

Motocykly bez omezení

21 let 4 000,-

► Pronajmu byt 1+1 v Dobřanech, ul. Loudů, ve 4. p. panel. domu, 		

B

Motorová vozidla do 3500 kg

18 let 7 000,-

A1
A(om.)

RA1/A+B
RB/BE

9 500,-

Rozšíření ze skupiny A1

9 000,-

Přívěs nad 750 kg (rozšíření ze sk. B)

3 000,-

Kondiční jízdy (45 minut)

S. Andreasová, mob. 608 367 190, email: Andreasova.S@seznam.cz
Volný od 1. 12. 2009. Tel.: 724 170 492 po 17.00 h.

sdružený výcvik

RA(om.)/A Rozšíření z A do 25 kW na A neomezené

za 4.800 Kč/měsíc + energie + poplatky. Možno ihned. Kontakt:
► Pronajmu byt 2+1 v Dobřanech částečně zařízený - 68m2.

s nejvýše 9 místy k sezení

A+B

tel.: 774 731 210, lela645@seznam.cz

1 500,250,-

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
e-mail: listy@dobrany.cz

Typografie: KC SOLID, spol. s r.o.

Předseda redakční rady: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Havránková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2800 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.

Uchazeči, kteří absolvují jakýkoli výcvik v naší autoškole, získávají 5% slevu
na každý následující. Ceny nezahrnují poplatek za zkoušku na obecním úřadě.
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KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
12. 1. 2010 v 19:30 hodin

3 sezóny v pekle

(ČR, milostné drama, 110 min, do 12 let nevhodný)

Odvážný kluk se proto vrací do rodného Metro
City, aby čelil možná dosud největší životní výzvě
a stal se hrdinou.
Vstupné: 90 Kč

28. a 29. 1. 2010 v 17:00 hodin

Arthur a Maltazardova pomsta

(Francie, animovaný, 93 min, přístupný, dabing)

19. 1. 2010 v 19:30 hodin

Galimatyáš

(Francie, komedie/krimi, 104 min, příst. od 15 let, tit.)

Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekonečnému očekávání. Ivanu
Heinzovi, pohlednému Dandymu a vtipnému provokatérovi je právě devatenáct. Utíká z domova,
aby se vydal na nekonvenční pouť oslavující svobodu a umělecké ideály. Žije přítomným okamžikem, obdivem k surrealismu a krásným ženám.
Život se zdá být báječný, pokud ho vychutnáváte v cigaretovém kouři, lehkém opojení likérem,
po boku fascinující, krásné a zkušené ženy. Ivan
píše básně a vrhá se nadšeně do zničující romance
s nezávislou a bisexuální Janou.
Vstupné: 90 Kč

14. 1. 2010 v 17:00 hodin

Herkules 3D

(USA, rodinná komedie, 92 min, přístupný, dabing)

Malý Herkules, který je polobohem, žije se svým
otcem Diem, nejvyšším z Bohů, a vychovává ho
Sokrates. Herkules by se chtěl podívat na Zemi,
chodit tam do opravdové školy a poznat život obyčejných dětí. A tak jednoho dne z Olympu uteče
a dostane se do dnešní Californie. Potkává třináctiletého Curtise, který ho vezme k sobě domů.
Herkulovi se splní jeho sen a začne chodit s Curtisem do opravdové školy. Na Zemi však mezitím
dorazí i Marduk, věčný rival Dia, který chce Herkulovi zabránit v jeho návratu na Olymp. Marduk
by chtěl, aby Zeus uznal, že Marduk je ze všech
nejmocnejší a že jeho Babylon je pravým domovem všech Bohů. Zeus nakonec souhlasí s tím, že
nechá Herkula zápasit s mladým Bohem Kintarem, aby Mardukovi ukázal, jakou sílu Herkules
má. Chlapec tak bude muset opustit svoji novou
rodinu a zachránit čest svého otce...
Vstupné: 130 Kč

16. 1. 2010 v 15:00 hodin

Astro Boy

(Hong Kong/USA/Japonsko, animovaný, 94 min, přístupný, dabing)

Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický kluk
– Astro Boy.
Byl stvořen pro napínavá dobrodružství, která
může prožít jenom on. Jeho táta, slavný vědec
Tenma, mu do vínku dal super sílu, rentgenové
paprsky, rychlost a schopnost létat nad oblaky.
Astro Boy poznává svět, učí se lidským emocím,
když tu se jeho rodina a přátelé ocitnou v nouzi.

Nejprve vybouchla mina v marocké poušti. Pak
se mu po letech strefila do hlavy zbloudilá střela…Bazil prostě nemá na zbraně štěstí. Ta první
zkušenost z něj udělala sirotka, druhá ho drží na
pokraji náhlé a rychlé smrti. Tenhle optimistický
snílek se však nedá ničím zastrašit a společně se
svým „jedinečným“ týmem zoufalců se rozhodne
pomstít celému zbrojnímu průmyslu.
Vstupné: 90 Kč

22. 1. 2010 v 18:00 hodin

Stmívání

(USA, horor/romance, 122 min, do 12 let nevhodný,
titulky)

Bella byla vždy trochu jiná. Když se její máma
znovu vdala, Bella se rozhodla sblížit se svým
otcem a nastěhovala se k němu do malého deštivého městečka Forks bez toho, aniž by čekala, že se
její život změní. Na první hodině v nové škole si
k ní přisedne tajemný a okouzlující Edward Cullen,
kluk, který je jiný než všichni, které doteď potkala. Ve škole se o něm šíří zvláštní zvěsti, stejně tak
o jeho sourozencích, se kterými vždy sedává osamocený u jednoho stolu ve školní jídelně. I navzdory
varování kamarádů Bellu Edward neskutečně přitahuje, zdají se jí o něm sny. Postupně začne mít však
podezření, že Edward není úplně obyčejný kluk...
Vstupné: 90 Kč

23. 1. 2010 v 19:30 hodin

Zombieland

(USA, horor/komedie, 88 min, přístupný od 15 let,
titulky)

V této hororové komedii mají nad naším světem nadvládu zombie. Existuje zde však skupina
přeživších vedená Albuquerquem, která se snaží
najít úkryt před nemrtvými. Když se k nim přidá zakřiknutý strašpytel Flagstaff - odborník na
přežití, který bude muset dokázat, že je v něm
i něco víc…
Vstupné: 90 Kč

26. 1. 2010 v 17:00 hodin

Mikulášovy patálie

(Francie, rodinná komedie, 91 min, přístupný,
dabing)

Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních příběhů dětských
knížek o Mikulášovi se v hrané verzi konečně
dostávají na filmová plátna. Za 50 let od vydání
první knihy si Mikuláše a jeho zběsilé spolužáky
oblíbily generace dětí po celém světě i u nás.
Vstupné: 90 Kč

Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové přichází
pokračování příběhu o malém hrdinovi.
Arthur je natěšený, protože dnes večer se naposledy může vrátit do říše Minimojů a setkat se tak
s princeznou Selénií. Minimojové na jeho počest
chystají obrovskou hostinu a princezna se chystá obléknout do šatů z růžových okvětních plátků. Arthur ale nečekaně najde zrnko rýže, kde je
napsáno SOS. Není pochyb o tom, že princezna
Selénia je v nebezpečí! Arthur se dvakrát nerozmýšlí a vydává se ji zachránit. Až na místě ale
zjistí, že Minimojové ho o pomoc nevolali. Kdo
na mladého hrdinu nastražil tuto léčku?
Vstupné: 90 Kč

29. 1. 2010 v 19:30 hodin
30. 1. 2010 v 18:00 hodin

Twilight sága: Nový měsíc

(USA, horor/romance, do 12 let nevhodný, titulky)

Poté, co se Bella zotaví z útoku upíra, který ji
málem stál život, chystá se s Edwardem a jeho
rodinou oslavit své 18. narozeniny. Nešťastnou
náhodou se však Bella při oslavě poraní a pohled
na čerstvou krev je pro rodinu Cullenových až
příliš lákavý. Rozhodnou se pro Bellino bezpečí
opustit městečko Forks. To však Belle zlomí srdce. Už se zdá, že se ze svého smutku nikdy nedostane, ale nový smysl života překvapivě nachází
v nezodpovědném chování a stále hlubším přátelství s Jacobem Blackem. Nebezpečí však na ni
stále číhá v různých podobách.
Vstupné: 90 Kč

Dále připravujeme:
Princezna a žabák (2. 2.), Vyfič! (5. 2.), Trable v ráji
(13. 2.), Dokonalý únik (16. 2.), Sherlock Holmes
(18. 2.), Skřítek Rolli (20. 2.), Masopustní pohádka
- divadlo pro děti (27. 2.)
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (po - pá 9.00
- 16.00) nebo v Káčku vždy 1 hod. před začátkem
promítání. Rezervaci je možné provést pomocí online
systému na stránkách www.kacko.cz nebo zasláním
sms na tel.: 733 636 060. Rezervované vstupenky je
nutno vyzvednout nejpozději 30 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.
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

pátek
neděle

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

9.00 - 13.00
9.00 - 13.00

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

Triumfa s.r.o.

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany

7.15 - 17.00

náměstí T.G.M. 282
kontakt: 377 972 582, 725 230 021
e-mail: dobrany@triumfa.cz

8.00 - 15.15
8.00 - 14.15

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
Kostel sv. Víta

Provozní doba:
pondělí a středa
čtvrtek

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz

Záchranná služba

Otevírací doba:
říjen - duben
9.00 - 12.15

kontakt: 377 972 400
13.00 - 16.00

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

12.30 - 17.00

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

kontakt: 155

Městská policie Plzeň

Diabetologická poradna

- odloučené pracoviště Dobřany

MUDr. J. Prošková

kontakt: 721 506 330

Hasičský záchranný sbor Dobřany

Sběrný dvůr Dobřany

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

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

náběry
ordinace

MUDr. Jana Formánková

Sokolovská 967
Otevírací doba:
pondělí - pátek 8.00 - 17.00

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

Lékárna U Spasitele
náměstí T.G.M. 116

MUDr. Leona Hrbáčková
kontakt: 377 972 535

7.30 - 17.30
8.00 - 12.00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

Oddělení pro děti + internet - v areálu kasáren
12.00 - 16.00
pondělí
úterý, čtvrtek
12.00 - 15.00
středa
9.00 - 11.00
12.00 - 18.00

úterý

Praktický zubní lékař

V pracovní dny po otevírací době až do 21.30 h je
možno vyžádat si nutný výdej zvonkem. V sobotu,
neděli a ve svátek je možno nutný výdej vyžádat
na tel. 606 652 783.

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00

MUDr. Viola Gottwaldová

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

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
Internet v oddělení pro dospělé
pondělí, středa 8.00 - 12.00
úterý
8.00 - 11.00
pátek
8.00 - 11.00

Gynekologie

MUDr. J. Kilian

Otevírací doba:
pondělí - pátek		
sobota		

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00

7.30 - 11.00
11.00 - 13.00

Kožní ambulance

Policie ČR Dobřany

Městská knihovna

kontakt: 377 972 942 - dospělé oddělení
378 774 787 - dětské oddělení

Chlumčany
pondělí a středa
pátek

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

Svatovítská lékárna

- prodej zájezdů smluvních CK

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.

kontakt: 150

Cestovní agentura

čtvrtek
pátek

kontakt: 377 972 274
nemoc. děti
pondělí
7.30 - 11.00
úterý
středa, čtvrtek
7.30 - 11.00
pátek
7.30 - 10.00

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

MUDr. Jitka Šebestová

pondělí a úterý		
středa - pátek		

7.30 - 16.30
6.30 - 13.00

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Ludmila Horová
kontakt: 377 972 544
pondělí

7.00 - 12.00

úterý
středa - pátek

7.00 - 13.00
7.00 - 12.00

Ordinace praktického lékaře, homeopatie
MUDr. Radana Salvétová
kontakt: 377 972 551

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

pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek

Dobřany
pondělí a středa
úterý

Pečovatelská služba

12.00 - 14.00
7.30 - 18.00

Dobřanské listy odeslány do tisku 6. 1. 2010

14.00 - 18.00
(pro pracující)

7.30 - 12.15
7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
7.30 - 12.00

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

