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zdarma do všech domácností

Další úspěch nadějné zpěvačky - JANA ŠÍSTKOVÁ v Národním divadle

Jana Šístková získala 1. cenu na XIII. ročníku Mezinárodní soutěže „Pražský pěvec“, která se konala v Národním divadle, ve dnech 5. - 7. 11. 2010.
Cenu převzala z rukou baletního mistra Vlastimila Harapese v krásné dvoraně Muzea české hudby v Praze.

PODČÁRNÍK
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
dostává se Vám do rukou první číslo listů, na jehož přípravě se podíleli i noví
členové redakce.
Popřejme jim, a především Dobřanům, aby byl jejich přínos znatelný, aby pomohl rozšířit okruhy témat a aby přinesli i neotřelé úhly pohledu.
Poslední čtyři roky si opozice svobodně zvolila cestu mlčení, tentokrát vyjádřila
vůli podělit se o své názory, vyjadřovat se k rozhodnutím, přinášet vlastní návrhy
a představovat své obavy.
Zrcadlo, chcete – li zpětná vazba, jsou důležité. Klást nepříjemné otázky je
odvážná a odpovědná činnost, která vyžaduje, aby měl člověk náležitý odstup od

rozhodování. V konečném důsledku může hodně napomoci tomu, aby se město
rozvíjelo ku prospěchu všech.
Bude-li se jim dílo dařit, poskytne to značné šance k rozvoji vskutku demokratické správy našich společných věcí.
Jinak pro vás pochopitelně chystáme i další novinky a rozšíření obsahu, o těch
ale až v lednu.
Zatím si užijte co nejhezčí závěr roku, veselí, soudržnost, zklidnění a pokoru,
kterými čas vánoční rozpohybuje i ta nejokoralejší srdce kolem nás, natož pak
duše dětí...
Váš staronový Martin Sobotka

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

ZPRÁVY Z RADNICE
DOBŘANY MAJÍ NOVÉHO STAROSTU

Ve středu 10. listopadu se za velkého zájmu veřejnosti konalo ustavující
zastupitelstvo pro období 2010 až 2014. Z počátku ho vzhledem k nemoci
řídila místostarostka Dagmar Terelmešová, jejíž povinností bylo zkontrolovat osvědčení o zvolení a provést slib nových zastupitelů.
Dalším důležitým bodem potom byla volba starosty, místostarostů a dalších členů rady, která je u nás nutně pětičlenná. Zákon říká, že nejmenší
počet jejích členů je pět a nejvyšší je třetina členů zastupitelstva, což je
v našem případě také pět.
Jediné, v čem je vůle, je počet místostarostů, město si v tomto směru
vyzkoušelo v minulých letech několik modelů. V letech 2002 až 2006 mělo
město uvolněného (na plný úvazek, s platem podle tabulek) starostu, taktéž uvolněného místostarostu a jednoho neuvolněného (nebere plat, pouze
odměnu a k tomu vykonává své občanské povolání. Po minulých volbách se
v rámci úspor přešlo na model tandemu: uvolněný starosta a jeden uvolněný
místostarosta. V průběhu volebního období bylo třeba vzhledem k nemoci
starosty dovolit ještě jednoho místostarostu, neboť bylo třeba zastupování.
V letech 2010-2014 by vedení radnice mělo pracovat v sestavě uvolněný
starosta a dva neuvolnění místostarostové.
Volba dopadla následovně:
Starosta: Marek Sýkora
1. místostarostka: Dagmar Terelmešová
2. místostarosta: Martin Sobotka
členové rady: Jitka Šebestová
Jan Vozár
Zastupitelstvo dále zvolilo předsedy svých dalších orgánů:
Kontrolní výbor: Josef Weinreb
Finanční výbor: Josef Šefl
Osadní výbor Šlovice: Michal Trdlička
Osadní výbor Vodní Újezd: Jitka Šebestová
Zastupitelstvo určilo také úspornou výši odměn svých členů, omezilo
souběhy za funkce a místostarostům určilo odměnu na spodní hraně zákonných doporučení.

Rada jmenovala své poradní orgány

Ve svých funkcích předsedů komisí zůstávají Ladislav Terelmeš (sociální), Milan Dvořák (bezpečnostní) a Martin Sobotka (redakce Dobřanských
listů).
Novým předsedou komise stavební je Zdeněk Baxa, spolkové Viktor
Zlocha a kulturní Jan Vozár.
Novou komisi pro historické a kulturní dědictví povede Martin Sobotka. Jejím posláním bude mimo jiné připravit sbírky pro budoucí městské
muzeum, navrhnout důstojné oslavy výročí města a podnítit zájem o jeho
historii. V neposlední řadě pak bude mít na starost péči o síť cest a přírodní
zajímavosti v okolí.

né odpady papíru, skla, plastů či nápojových kartonů. Rekonstrukcí prošly
i infrastrukturní sítě pod komunikacemi včetně sítí vedení elektrické energie do nemovitostí. Majitelům uvedených nemovitostí patří poděkování za
vstřícný přístup při vyřizování stavebního povolení právě na rekonstrukci
rozvodů elektrické energie v rámci stavebně správního řízení v průběhu
stavby. Stejně tak všem subjektům, institucím i jedincům, kteří se na celé
akci podíleli. Občanům města tak slouží další krásný, nově vybudovaný
veřejný prostor.

Hlavním důvodem rekonstrukce této významné části komunikační sítě
města Dobřany, propojující třídu 1. máje s novými rozvojovými lokalitami
pro bydlení v ulici Chlumčanská, Jungmannova, Oty Kovala a U Lomy, je
kromě již nevyhovujících technických parametrů komunikací či chodníků
a obecně vzhledu těchto veřejných prostor především bezpečnost silničního
provozu. Celková náklady včetně infrastrukturních sítí stály rozpočet města
11,86 milionů Kč. Město Dobřany bude usilovat o pokračování rekonstrukce celé ulice Stromořadí, postupně rozdělené na jednotlivé etapy v rámci
nejbližších let, a to dle finančních možností městského rozpočtu. Jako druhá
etapa je připravována rekonstrukce části ulice Stromořadí od West Clubu
Dobřany směrem ke zdravotnímu středisku a křižovatce ulice Stromořadí
- Nová.
Za město Dobřany Marek Sýkora, starosta města

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 11. 11. 2010

REKONSTRUKCE ULICE ŠIROKÁ DOKONČENA

V úterý 16. listopadu byla uvedena do provozu nově zrekonstruovaná
komunikace v ulici Široká spolu s křižovatkou ulic Široká – Stromořadí
- Chlumčanská (včetně rekonstrukce části této ulice) a část ulice Studniční,
tedy komunikace a chodník vedoucí k West Clubu. Jedná se o první dokončenou etapu celkové rekonstrukce ulice Stromořadí a ulic navazujících na
třídu 1. máje.
Kromě samotných zcela nově realizovaných povrchů komunikací zejména v ulici Široká byly zcela nově udělány chodníky v celé ulici, vjezdy
do nemovitostí, veřejné osvětlení a veřejná zeleň včetně nové výsadby.
V ulici Široká bylo vybudováno moderní stání pro kontejnery na vytřídě-
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V tento významný den proběhl na dobřanském hřbitově pietní akt, při této
příležitosti starosta města Dobřany položil kytici k hrobu obětem I. světové
války.

CO SE DĚJE
SLOVO O ZIMĚ NA SILNICI
TIPY A RADY POLICIE ČR – DÍL 1

Po pohodových pozdně letních dnech přichází sychravý podzim a nevlídná
zima, kdy mnoho řidičů zapomíná na svoje motorové miláčky, ať už se
čtyřmi nebo dvěma koly. Věnujme teď pár řádků problematice související
se zimní jízdou, která má svá specifika a zásady, jež se vyplatí respektovat.
PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL
Technické předpoklady a nástrahy zimních jízd jsou obecně známy, ale neuškodí, když si je v základech zrekapitulujeme:
• Výbava na zimu
Dobrý stav podvozku, zimní chladicí kapalina a směs do vstřikovačů,
funkční topení a dostatek kvalitního paliva (zimní nafta), to jsou základní
a nejdůležitější prvky přípravy na zimní období. Nikdy totiž nevíte, co vás
na cestě může potkat. Nezapomeňte také na osvětlení (především mlhovky)
a na akumulátor s dostatečnou kapacitou. U zazimovaných motocyklů je
dobré akumulátor jednou za čas vyzkoušet a dobít protočením motoru na
určitou dobu. Prioritou jízdy za teplot, které se pohybují zhruba pod 10°C,
jsou jistě kvalitní zimní pneumatiky s dostatečným a kvalitním dezénem
zajišťujícím řádný odvod vody.

kou „silnice se v zimě neudržuje“. Pokud je to možné, zvolte raději sice
delší, leč bezpečnější trasu. Na okrese Plzeň - jih musíme často přikročit
k uzavírkám silnic, které se díky sněhovým závějím stávají neprůjezdnými.
Respektujte proto tyto uzavírky označené zákazem vjezdu, vyhnete se tak
nemalým potížím.
• Motocykl a zima
Potkat v zimě motocykl není obvyklé, ale může se to stát. Silniční motocykly rozumní majitelé zazimují a těší se na letní sezonu. Terénní motocykly
však potkat můžeme. Nezkušeným motocyklistům důrazně nedoporučujeme v zimě vůbec vyjíždět! Zkušeným motorkářům pak raději zopakujeme,
co jistě už sami dobře vědí: vybavit se pokud možno co nejkvalitnějšími
pneumatikami, kvalitní kombinézou, obuví a bezpečnostní přilbou. Nezapomínejte pak na zásady bezpečné jízdy. I přes dlouholetou zkušenost by
však bylo lepší počkat si alespoň na jaro.
• Závěr
V příštím díle se zaměříme na téma chodci a cyklisté v zimním období.
Pokud máte k bezpečnosti silničního provozu v zimním období nějaké dotazy, obraťte se na e-mail pispj@mvcr.cz a policisté z dopravního inspektorátu Vám rádi odpoví.
prap. Petr Windšedl, policejní inspektor skupiny dopravních nehod

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

• Něco o zimních pneumatikách
Adheze (přilnavost) zimních pneumatik na sněhu se značně liší od letních.
Je to dáno chemickým složením materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Brzdná dráha je na sněhu nebo i na suchu (!) při nízkých teplotách se zimními
pneumatikami mnohem kratší než s letními. Při jízdě na mokrém povrchu
se pak mezi pneumatikou a vozovkou tvoří vodní vrstva, kterou by měl
vzorek pneumatiky co nejvíce minimalizovat. Mějte na paměti, že čím
rychleji pojedete, tím hůře se bude voda odvádět. Řidiči si pak často myslí,
že když mají zimní pneumatiky, mohou jezdit stejně rychle jako v létě na
suchu a pak je překvapí, že dostanou smyk, protože se voda nestačí odvádět, překročí se meze adheze a pneumatika sklouzne po vodním filmu. Tato
pochybení jsou majoritní příčinou dopravních nehod v zimě. I když se může
zdát, že je sucho, může se na vozovce kdykoliv objevit led, a to je nutno
předpokládat – vyplatí se dodržovat § 18 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.,
tzn. jet takovou rychlostí, abyste byli schopni zastavit na vzdálenost, na
kterou máte rozhled. To je však obtížné v mlze, která se objevuje zejména
v podzimních měsících a která může namrzat. Je třeba s těmito skutečnostmi počítat a podle toho také jezdit, tedy zejména přizpůsobit rychlost.
Řidiči, kteří v tomto období jezdí stále na letních pneumatikách nebo na
pneumatikách zimních s nedostatečným vzorkem, ohrožují nejen sebe, ale
i ostatní! Důrazně žádáme tyto řidiče, aby pneumatiky přezuli, nebo aby se
raději zdrželi jízdy a zvolili jinou formu dopravy.
• Jízda po silnicích, nejlépe udržovaných
Nedoporučujeme používat úseky silnic, které se v zimě neudržují; na tuto
skutečnost vás vždy upozorní svislá dopravní značka s dodatkovou tabul-

Dne 20. 11. 2010 byli přivítáni panem Bc. Markem Sýkorou, starostou města Dobřany, tito noví občánci: Michal Houška, Jakub Lovás, Tomáš Kletečka, Jakub Šrom, Gabriela Štaubertová, Šimon Švihla, Daniel Topinka,
Matyáš Vrzák, Štěpánka Alblová, Štěpán Davídek, Karla Davídková, Eliška
Brandová, Natálie Hrabáková, Adam Malán, Marek Radvanovský, Lukáš
Tomášek, Pavlína Wagnerová

3

ROZHOVOR
NUDÍTE SE, OBJEDNEJTE SI NETOPÝRY?

Rozhovor Martina Sobotky s Antonínem Hofmannem záměrně se vyhýbající společnému působení v ochotnickém spolku.
Z toho, co občas prohodíte si pamatuji, že
jste režíroval plzeňskou skupinu historického
šermu „DUELLUM“, působil jste jako herec v činohře DJKT v Plzni, učíte na 21. ZŠ
a jiných zařízeních, napsal jste mimo jiné
divadelní hru pro děti, kterou režírujete, pracoval na západočeských uhelných dolech, učil
na hornickém učilišti, zabýváte se inženýrskou činností v ZOO jste projektant, geolog
a geodet, letos jste oslavil 85. narozeniny, při
čemž jste se na pozvání a připomínku své fotbalové kariéry zúčastnil
slavnostního výročí 100 let fotbalového oddílu a v současné době vás
trápí, že z Afriky pošlou místo 50, 500 netopýrů pro umístění v podzemí
ZOO v Plzni.

stovky kilometrů chodeb. Vědeckým garantem je bývalý profesor Vojenské
university v Mnichově p. Prof. Dr. Franz W. Seidler.
Kolik lidí se zabývá stejnou profesí jako Vy, tedy že mají na vizitce napsáno terratektura?
Jsou to evropští specialisté, zabývající se podzemní architekturou, s nimiž
jsem měl dosud možnost se setkat při mezinárodních sympoziích, kongresech apod. Špičku tvoří Švýcaři v čele s p. architektem Pierre Zoellym.
Celkem zhruba stovka v Evropě.
Plzeňská ZOO má v Dobřanech spoustu fanoušků, co zajímavého tam
tvoříte?

To je otázka hodně monografického zpracování; jinak jsem rád, že jsem to,
čím jsem byl, zatím přežil!

Po provedeném průzkumu, zaměření, geologickém posouzení a historické topografii podzemního válečného objektu, bude tento výjimečný nález
– jediný svého druhu v Evropě a snad i na světě, jako součást ZOO využit
jako podzemní Nocturnárium s přirozeným a originálním prostředím pro
velkou řadu živočichů žijících v podzemí.

Případně přece jenom něco, čím jste byl nerad?

Co byste vzkázal a popřál lidem z Dobřan ke konci roku?

V roce 1944, a to v pohotovostní zásahové jednotce hasičské, bez časového
omezení při leteckých náletech na Berlín.

Po zkušenostech ze školy, hodně sil, chuti a trpělivosti při výchově svých
dětí k dokonalosti, společnou nenávist k válkám a bolesti. Všem hodně
zdraví a úsměvů do Vánoc a budoucna.

Platí pro Vás nerudovské: Vším čím jsem byl, byl jsem rád?

Stihl jste se v životě nudit?
Děkuji za shovívavost!
Z donucení!
Existují situace, které mají charakter kruté nudy, když Vás v minulém
režimu neprávem zavřou do vyšetřovací vazby na 100 dní, pak Vás pustí,
nahradí ušlou mzdu a ani se neomluví!
Co považujete za vůbec největší úspěch?
O jednom bych se rád zmínil. A prosím snad mi Dobřaňáci prominou, ale je
to také se vztahem k mému rodišti a lidem, které jsem znal.
Byla řada záchranných důlních akcí, v nichž kamarádi jako Josef Kozel
– důl Eliška, Jaroslav Tušek, Masarykův jub. důl a Máša Havlíček – Dobré Štěstí, hráli hlavní role. Jejich záchrana a navrácení úsměvů do jejich
a tváří jim blízkých, pro mne znamenalo naplnění pocitů zadostiučinění
a štěstí, neboť ne vždy se podaří přelstít chamtivost podzemní horniny
a vyrvat z jejích sevřených drápů již zdánlivě uchvácenou oběť a vysmát se
její zašklebené grimase.
Kdy Vám bylo nejvíc ouvej?
V situacích, kdy šlo o život! Například za války nebo později jako velitel
důlního záchranného sboru.
Které podzemí pro Vás bylo nejzajímavější?
Ve stručnosti mimo dolů, v nichž jsem fáral a řadě historických podzemí
je to v současnosti podzemní pevnost pod plzeňskou ZOO. Dále pak nyní
už utajení zbavená nacistická alpská pevnost PHANTOM – podzemní
pevnostní zařízení olbřímích rozměrů, od Vídně, až po hranice Švýcarska,
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KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

DĚTSKÁ LITERATURA

KUBIŠTOVÁ Jára: Trampoty černého kocourka
Půvabné pohádkové příběhy nespokojeného černého
kocourka jsou určeny dětem od 4 let a také jejich rodičům. Poutavé čtení je doplněno překrásnými ilustracemi.

ROSOFFOVÁ Meg: S osudem v zádech
Co byste dělali, kdyby vás osud začal pronásledovat? Patnáctiletý David ten pocit má. Zaplétá se do sítě podivných
nehod a náhod. Má svůj život pod kontrolou? A pokud ne,
kdo ho tedy má v rukou? Vynikající příběh o dospívání, přirovnávaný k slavnému románu J. D. Salingera Kdo chytá
v žitě.
Velká kniha výtvarných nápadů pro děti
Je určena dětem, které rády tvoří a hledají novou inspiraci
a nápady. Výběr 40 nejzajímavějších výrobků je přehledně roztříděn do 10 kapitol dle použitého materiálu. Můžete
si tedy být jisti, že si hravě se vším poradíte.

LITERATURA PRO DOSPĚLÉ

HELDT Dora: Dovolená s tátou
Měla to být příjemná pracovní dovolená. Kristina se chystá pomáhat přítelkyni při renovaci restaurace a penzionu.
Jen nerada se podvolí matčinu přání a vezme s sebou otce.
Svého otce miluje, ale není snadné s ním vyjít. Už cestou ji
přivádí téměř na pokraj nervového zhroucení. Kristina i její
přítelkyně jsou již dávno dospělé, ale on se k nim chová,
jako by sotva prošly pubertou.
BERRY Steve: Třetí tajemství
Svatý otec Klement XV. má za sebou tříletou papežskou
službu. Jeho tajemník monsignor Michener je hluboce
nespokojen posunem v papežově smýšlení. Je možné, že
papežovo podivné chování nějak souvisí s tajným proroctvím? Odhalil snad tajemství, které doposud zůstávalo skryto? Hledání odpovědi vás zavede na nebezpečnou stezku
plnou šifer, zločinu a soupeřících náboženských doktrín.
LITERÁRNÍ TOULKY SVĚTEM
Často se říká, že dobrá kniha vezme čtenáře tam, kde ještě
nikdy nebyl – a tahle k nim dozajista patří. Provede vás po
více než pěti stech místech, jež měla zásadní význam pro
tvorbu slavných autorů, a přiblíží vám zajímavosti z jejich
života, které nejsou obecně známé.

Změna otevírací doby o vánočních
prázdninách
						

Dětské oddělení
Čtvrtek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

23. 12. 2010
27. 12. 2010
28. 12. 2010
29. 12. 2010
30. 12. 2010
31. 12. 2010

Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
9,00 – 11,00 12,00-18,00
Zavřeno
Zavřeno

Dospělé oddělení
Čtvrtek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

23. 12. 2010
27. 12. 2010
28. 12. 2010
29. 12. 2010
30. 12. 2010
31. 12. 2010

Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
7,30 – 12,00 13,00- 18,00
Zavřeno
Zavřeno

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011 přeje
kolektiv Městské knihovny Dobřany

MEZINÁRODNÍ OUTDOOROVÝ FESTIVAL
SE VYDAŘIL!

Začátkem listopadu proběhl v kině Káčko čtyřdenní Mezinárodní festival outdoorových filmů.
Tento festival se letos konal již osmým rokem. V průběhu měsíců říjen
až prosinec navštíví celkem 24 měst České republiky. Městské kulturní
středisko letos poprvé organizačně zajistilo pořádání tohoto festivalu také
v Dobřanech. Jsem velmi ráda, že se tímto město Dobřany zařadilo mezi
taková města jakými jsou Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice, Zlín,
Hradec Králové a opět se stalo městem festivalovým. V Plzeňském kraji
jsou Dobřany a Spálené Pořičí dokonce jediná města, kde se tento festival
letos koná. Do Dobřan přijelo na 400 návštěvníků opravdu ze všech možných míst Plzeňského kraje. Káčko navštívili lidé například z Plzně, Stříbra,
Kralovic, Třemošné, Kdyně, Klatov, Starého Plzence, Janovic nad Úhlavou,
Nýřan, Přeštic.
Všichni návštěvníci se kromě sledování zajímavých filmů z oblasti adrenalinových sportů a outdoorových aktivit také zapojili do soutěží o velmi
pěkné ceny, jako jsou batohy, kola, stany a podobně.
Mgr. Simona Sýkorová
ředitelka MěKS Dobřany

Popletení horolezci
Přeházej písmena tak, aby ti vyšlo nové existující slovo týkající
se horolezectví.
A/
VAÚEZEK
B/
KYČAM
C/
CPEÍN
D/
OBYSK
Tak co, už víš, co s sebou na hory?
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KULTURA
ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ
PROGRAM V DOBŘANECH
4. 12. 2010 od 900 do 1300 hodin / náměstí T.G.M.

Mikulášský jarmark
- prodej adventního, vánočního a dárkového zboží
- výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu fondu Klíček
-O
 Ježíškovi – divadelní představení žáků dramatické výchovy
ZŠ Dobřany pod vedením paní učitelky E. Simbartlové

KRÁSNÝ VYŘEZÁVANÝ BETLÉM
DVOJE DOBŘANY JE I LETOS VYSTAVEN!

Od první adventní neděle 28. 11. 2010 až do 1. 1. 2011, kdy společně
přivítáme nový rok tradičním slavnostním ohňostrojem, si můžete přijít
oblíbený betlém opět prohlédnout na dobřanské náměstí.
V letošním roce byla vyrobena speciální vitrína v kostele sv. Mikuláše, kterou najdete na boční straně kostela a která je vidět už od vánočního
stromu.
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a vše nejlepší do
nového roku. Těším se na viděnou s Vámi na akcích pořádaných Městským
kulturním střediskem Dobřany.
Mgr. Simona Sýkorová
ředitelka MěKS Dobřany

4. 12. 2010 od 1400 hodin / kulturní dům PL Dobřany

Rej Mikulášů, čertů a andělů
5. 12. 2010 od 1700 hodin / kostel sv. Mikuláše

2. adventní podvečer
Temperament 430

5. 12. 2010 od 1645 do 2030 hodin / Dobřany

Pekelné koňské spřežení
11. 12. 2010 od 1500 hodin / Káčko

Vánoce po roce
- divadelní představení pro děti

12. 12. 2010 od 1800 hodin / kostel sv. Mikuláše

3. adventní podvečer
Tre Fontane

19. 12. 2010 od 1700 hodin / kostel sv. Mikuláše

4. adventní podvečer
Dobřanské pěvecké sbory

- dětské pěvecké sbory při ZŠ Dobřany, P.U.D.U. (Pěvecké
Uskupení Dobřanských Učitelů), Dobřanské bábinky

1. 1. 2011 od 1300 hodin / u viaduktu za panelárnou

Novoroční výstup na Šlovický vrch
1. 1. 2011 od 1800 hodin / náměstí T.G.M.

Slavnostní uvítání roku 2011
- slavnostní slovo starosty města
- velký ohňostroj za hudebního doprovodu
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HOROROVÝ OSTROV

V sobotu 13. 11. 2010 se uskutečnil další ročník „Hororového ostrova“. Počasí nám přálo a strašidla se dostavila na
trať ve skvělé formě.
Cestou jste mohli potkat, čarody, dědky, jezinky, bílou
paní, smrtku, upíry, zombíky, loupežníky, gorilátka, šílené
chirurgy, čerty a spoustu dalších strašidel.
Jsme moc rádi, že jste nás nezklamali a přišli jste v tak obrovském počtu.
Je to pro nás známka toho, že se vám naše strašení líbí.
Ráda bych poděkovala všem svým kamarádům, kteří pro vás tuto akci
připravili. Užili si to stejně jako vy. Mějte se úžasně a těším se na příští rok.
Strašení 3x hurá.
Šíša Kruťas

KULTURA / Z HISTORIE
Z HISTORIE

V prosincovém vydání DL uzavíráme sérii historických fotografií. Věříme,
že mnohé z vás zaujala a i pro rodilé Dobřaňáky byla zajímavá.
Na prvním snímku vidíme sochu Mistra Jana Husa na náměstí postavenou
v roce 1927, která vydržela ale pouze do roku 1938, kdy byla německými
občany stržena a vhozena do řeky.
Na druhém snímku vidíme vykopávání částí této sochy na břehu u Radbuzy samotnými Němci v roce 1945 pod dohledem nejspíš revoluční gardy.
Na vykopávaném kameni je zřetelný nápis M. J. HUS.
Ještě jednou děkuji panu M. Suchomelovi a M. Hegerovi za zapůjčení fotek
pro Dobřanské listy a přeji všem, kteří shromažďují informace, hodně štěstí a těm, kdo kupují fotky na Aukru, nízké ceny a pomalou konkurenci☺
Pavel Krákora

ČESKÉ SCENÉRIE
prodejní výstava fotografů působících v rámci
turisticko-fotografického projektu Scenerie

Dobřanská galerie

4. 11. - 15. 12. 2010
pondělí - pátek, 9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00 hodin

Občanské sdružení MC Budulínek Vás zve na

VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ
Pokud máte chuť si vlastnoručně vyrobit vánoční dekoraci, neváhejte
a přijďte
v sobotu 11. prosince 2010 v 9:00 hodin do MC BUDULÍNEK
(Spolkový dům, ulice U Trati 1014, Dobřany)
Vyrábění proběhne při minimálním počtu 5 lidí.
Předběžná cena: 150 Kč
Přihlášky prosím do 3. prosince 2010.
Kontakt: J. Voračková - 603 336 318
Těšíme se na Vás, lektorky MC Budulínek
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010

Letošní rok orámovala dvě slavnostní otevření, prvním bylo v dubnu přestřižení pásky na nově opraveném náměstí…

… v témže měsíci se poprvé po čtyřiceti letech konala premiéra hry místních
divadelních amatérů.

Zato fotbalisté svou činnost za 100 let existence oddílu kopané prakticky
nepřerušili, i proto mohli takto kulaté výročí slavit naplno…
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… totéž platilo o lidech ze ZUŠ, kteří do nové budovy vtrhli s pro ně tak
typickou radostí a bujarostí.

Na tu zatím nebyl prostor při otevírání koupaliště, první etapu zkomplikovaly nálety čápů a změny projektu, tudíž k cákání dojde až příští léto.

Stejně tak bychom v roce 2011 mohli poprvé vyrazit na pouť k nové kapličce, která po opadání listí svítí nad městem.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DALŠÍ K TABULI!

Základní škola, budova 2.stupně (pod nádražím), oslavila v říjnu své
osmdesátiny. Za tím účelem vydala publikaci Mgr. Blanky Eisenhammerové o historii této budovy (k dostání ještě v kanceláři školy či v dobřanském
Infocentru).
Žáci školy oslavili výročí obnoveným dopoledním turnajem tříd
v přetahované O koš školy, který podpořil kolektivního ducha, a nakonec
i ti, kteří přišli v chladném počasí na stadion mrzutí, odcházeli minimálně
s úsměvem. Některé zápasy byly skutečně napínavé a vítězové každého
kola si odnesli koš ovoce.

starších učitelek školy paní Věra Kaderová a předchozí ředitelka školy paní
Olga Kapitánová. Všem za jejich ochotu (a některým i odvahu vystoupit na
jevišti) děkujeme. V závěru pořadu jsme vzpomněli také na zpěvačku Pavlu
Kapitánovou, bývalou žákyni školy, při její písni Happy Day.
Z celého pořadu připravujeme filmový záznam, je možné si ho objednat
v kanceláři školy.
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

MLÉČNÝ AUTOMAT V DOBŘANECH

Hlavní aktivitou oslav byl odpolední vzpomínkový pořad Další k tabuli! v Káčku, na němž se mohli setkat bývalí žáci a žákyně s těmi současnými.
Milé vzpomínání v kulisách školní třídy a umělecká vystoupení některých
slovem provázeli pan PhDr. Vladimír Bernášek a paní Mgr. Eliška Simbartlová s pomocí žákovské služby Báry Málkové a Dana Pachla. I podle
následných ohlasů považujeme tento pořad za velmi zdařilý a chceme ještě
jednou poděkovat všem, kteří stáli za jeho přípravou, ale především všem
vzácným hostům, jimiž byli: hudebník pan Jakub Šefl, DiS., „spisovatelka“
paní Mgr. Blanka Eisenhammerová, „zpěvačka“ slečna Markéta Tichoto-

(apa) Zhruba od poloviny října letošního roku mohou zájemci o čerstvé
mléko využít nabídku farmy Líšťany, která začala dojíždět se svým mléčným automatem i do našeho města.
Stanoviště prodeje má na prostranství v blízkosti Komerční banky
a nakoupit zde můžete vždy ve čtvrtek v čase 14:00 - 16:00 hodin. Cena
mléka je 15 Kč za 1 litr, čepovat lze do přinesených nádob, možné je také
zakoupit plastovou láhev přímo na místě v hodnotě 5 Kč.
Mléko je dopravováno automobilem s chladírenskou nástavbou, která
má zabudovanou nerezovou nádrž na
500 litrů. Zde je v určitých intervalech
promícháváno, aby nedocházelo k sedání smetany, a je udržováno při teplotě
4 °C. Každý den po ukončení prodeje je
nádrž vyprázdněna, vyčištěna a připravena k napuštění pro další den (informace od dodavatele - více viz. http://
www.dancefacebook.eu/newfarma/).
Pokud silnice zůstanou sjízdné a teplota neklesne pod cca - 15 °C,
můžeme se na dovoz mléka těšit i v zimních měsících.

VNOCE PO ROCE
divadlo pro děti

Vánoce nejsou každý rok stejné. Co se ale přihodí letos, to bude
malé vánoční překvapení.
vá, místostarostka, krajská radní a senátorka paní Dagmar Terelmešová,
hasičský plukovník pan Ing. Zdeněk Housar, „orientální tanečnice“ paní
Ing. Šárka Tomanová, automobilový závodník pan Stanislav Brunát, lehký
atlet a olympionik Michal Šneberger, pěvec Jan Karásek, reprezentantka ve
stolním tenise paní Olga Miklíková (roz. Vachovcová), „muzikálová tanečnice“ Hedvika Dolejšová, syn a dcera prvního poválečného ředitele školy pana Františka Kellera pan Vítězslav Keller a paní Věra Štambergová,
jeden z nejstarších žáků školy pan Ing. Václav Zymák, CSc., jedna z nej-

11. prosince 2010 od 15:00 hodin
Vstupné: 60 Kč
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
PROSINEC 2010
5. prosince 2010 v 1600 hodin - děkanský kostel sv. J. Křtitele, Teplice

2. adventní koncert
Nesem Vám noviny, poslouchejte!
- vystoupí dětská lidová muzika Vozembach ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
5. prosince 2010 v 1700 hodin - kostel sv. Prokopa ve Štěnovicích

Adventní koncert s mikulášskou nadílkou
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
12. prosince 2010 v 1700 hodin - kostel Mirošov u Rokycan

3. adventní koncert
Nesem Vám noviny, poslouchejte!

JABLÍČKOVÁNÍ

20. 10. odpoledne se v MŠ Loudů sešlo kolem 60 dětí. Důvodem byla
zábavná akce nazvaná „Jablíčkování“. Hned u vchodu děti obdržely papírové jablíčko s obrázky stanovišť, u kterých je čekal soutěžní úkol. Než splnily všech 8 úkolů (např. sbírání jablíček na čas, červíkový slalom, skládání
obrázku jablíčka, zpívání písničky o jablíčku, třídění ovoce a zeleniny...),
prošly tak s rodiči postupně celou školku. Podívaly se i do provozních prostor, kam se běžně nedostanou. A protože všichni soutěžili statečně a s chutí,
na konci jablíčkového putování na ně čekala sladká odměna, jak jinak než
z jablíček – buchty s jablky, jablečný perník a pečená jablíčka. Děti tak
odcházely nejen s dobrou náladou, ale i s plnými bříšky.
Daniela Sobotková a Jana Šišková, MŠ Loudů
Základní umělecká škola
J. S. Bacha Dobřany
Vás srdečně zve na koncert

- vystoupí dětská lidová muzika Vozembach ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Tomasz Ritter - klavír (Polsko)

15. prosince 2010 v 1800 hodin - sál ZUŠ

Kvarteto Martinů

Tomasz Ritter - klavír (Polsko)
Kvarteto Martinů - smyčcové kvarteto
16. prosince 2010 ve 1400 hodin - Pečovatelský dům Loudů

Vánoční posezení
Vystoupení pro Klub důchodců
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
16. prosince 2010 v 1700 hodin - sál ZUŠ

Žákovský koncert
19. prosince 2010 ve 1300 hodin - kostel PL Dobřany

4. adventní koncert
Nesem Vám noviny, poslouchejte!
- vystoupí dětská lidová muzika Vozembach ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
19. prosince 2010 v 1700 hodin - kostel sv. Mikuláše

4. adventní podvečer
Koncert pěveckých sborů
- vystoupí dětské pěvecké sbory při ZŠ Dobřany, P.U.D.U. (Pěvecké
Uskupení Dobřanských Učitelů), seniorský pěvecký sbor Dobřanské
bábinky
20. prosince 2010 v 1700 hodin - sál ZUŠ

Vánoční koncert I
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
21. prosince 2010 v 1700 hodin - kostel sv. Mikuláše

Vánoční koncert II
- vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
24. prosince 2010 ve 2400 hodin - kostel sv. Mikuláše

Půlnoční mše
- vystoupí P.U.D.U. (Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů)
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Lubomír Havlák - 1. housle
Libor Kaňka - 2. housle
Zbyněk Paďourek - viola
Jitka Vlašánková - violoncello
ve středu dne 15. prosince 2010
od 18:00 hodin do koncertního sálu
ZUŠ .
Na programu:
J. J. Ryba - Smyčcový kvartet
S. Prokofjev - Klavírní sonáta
R. Schumann - Klavírní kvintet
Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany
ve spolupráci s římskokatolickou farností Dobřany
Vás srdečně zvou na tradiční

Vánoční koncert
v úterý 21. 12. 2010 od 17:00 hodin
do kostela sv. Mikuláše v Dobřanech.
V programu vystoupí žáci a učitelé
ZUŠ J. S. Bacha.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZABIJAČKOVÉ HODY

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

V sobotu 6. listopadu 2010 se konaly v prostoru Plzeňské ulice a zahrady
hasičské zbrojnice již druhé Zabijačkové hody. K vidění byla ukázka tradiční vesnické zabijačky. Návštěvníci si mohli za výhodné ceny nakoupit
uzenářské, cukrářské nebo pekařské výrobky.

Zimní měsíce využívá zahrádkář k rozšíření svých znalostí. Sbírá
informace, čte odbornou literaturu a připravuje se tak teoreticky na příští
vegetační rok. K tomuto cíli chceme přispět i my v našem sloupku tím, že
v lednu příštího roku otiskneme tabulku nejpoužívanějších způsobů
ochrany rostlin proti nemocem a škůdcům. Uvědomujeme si, že pohled
na zmíněnou problematiku se různí, proto již předem vyslovujeme tento
názor.
Zahrádkář je přátelský k lidem a také k celé přírodě. Z toho plyne, že
ochranu rostlin nevidí v totálním vyhubení všech škůdců, ale v jejich útlumu na snesitelnou mez. I škůdci jsou v přijatelném množství přírodě prospěšní. Čím by živili ptáci svá mláďata, kdyby nebyli žádné housenky,
motýli, můry a drobní brouci? Čím by se živila slunéčka, zlatoočka, vosičky, mravenci a další dravci, kdybychom zcela vyhubili všechny mšice,
molice a ostatní druhy hmyzu z jejich potravního řetězce? S tím jistě bude
většina čtenářů souhlasit. Otázkou ovšem je, proč a jak rostliny chránit,
aby nebyla narušována divesita přírody a také ovšem smysl a výsledek
naší práce.
Rovnou říkáme, nejlépe by bylo, kdyby člověk do přírodních vztahů
nezasahoval. Jenže to bychom sklízeli trpká jablka, červivé švestky, prokousanou a hnijící zeleninu, pokud bychom vůbec něco sklidili. Námitka,
že v dřívější době se ovoce a zelenina pěstovaly bez chemické ochrany,
je nepatřičná. Od té doby vzniklo stovky nových ušlechtilých a chutných
odrůd s vysokými výnosy. Ty staré by dnes nikdo nejedl. Ovšem daní za
naši chtivost a náročnost je nutnost zvýšené pěstební péče.
Abychom z našich zahrádek měli patřičný užitek, je nutné znát škůdce a nemoce rostlin a vědět, jaké jsou možnosti ochrany. Pak už záleží
na každém z nás, jakou cestu si vybere. V podstatě jsou tři: Chemická
a mechanická ochrana, ochrana pomocí přírodních látek a posilování imunity a obranyschopnosti novošlechtěných rostlin. V poslední době nabývají
na významu právě dva poslední způsoby ochrany a jim bychom měli věnovat svou pozornost. Ovšem pečlivou pozornost je třeba věnovat i chemickým způsobům ochrany právě pro jejich nedokonalost. Mnozí pěstitelé se
často ptají, které chemikálie a jak použít. Stručnou odpovědí bude orientační tabulka, kterou jsme vám slíbili.

MYSLIVCI STAVĚLI TABULE

Protože prosinec je především měsícem usmíření, radosti a dárků,
i my zahrádkáři si přejeme prožít vánoční svátky v rodinném kruhu,
obklopeni láskou našich nejbližších. To samé přejeme i všem čtenářům
Dobřanských listů a našim příznivcům. Doufáme, že i v příštím roce
vám budeme moci nabídnout hodně zajímavého z naší praxe.
			
Český zahrádkářský svaz, MO Dobřany

Koncem měsíce září instalovali členové mysliveckého sdružení Dobřany
na zelené turistické stezce, vedoucí v blízkosti lovecké chaty Diana v polesí
Vysoká, informační tabule, které vypovídají o zvěři a ptactvu, o dřevinách a
rostlinách v lese a o tom, jak běží čas lesu a lesníkovi. Každá z nich obsahuje
kromě podrobného povídání i tématické fotografie a u poslední tabule, která
se nachází na křižovatce již zmíněné turistické stezky a odbočky k lovecké
chatě, vybudovali myslivci kryté odpočívadlo pro návštěvníky lesa.
Celou akci bylo možné realizovat díky aktivitě členů mysliveckého sdružení
a díky možnosti čerpání peněz z grantového dotačního titulu města Dobřany.
Jiří HÁJEK ml., místopředseda MS Dobřany

PIVNICE Hájek - Hájková
24. 12. 2010 se uskuteční 11. ročník v degustaci vánočního bramborového salátu. Akce se koná pod názvem Velká cena Josefa Šnebergera.
Vzorky salátu může přinést každý, kdo má zájem. Stačí 150-200 gramů.
Příjem vzorků je od 10.00 hod. do 11.30 hod. Pak proběhne ochutnávka
a hodnocení. Ve 12.45 hod. bude slavnostní vyhlášení vítězů a předání
cen. Těšíme se na Váš vzorek. Josef a Václava Hájkovi.
Příjemné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra a do nového roku
2011 pevné zdraví, hodně štěstí a osobní pohody přejí všem svým štamgastům a občanům města Hájkovi a personál.
1. 1. 2011 bude tradičně v 0.30 hod. před pivnicí Hájek-Hájková odpálen novoroční ohňostroj. Zveme všechny příznivce ohnivé atraktivní
podívané.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
VČELAŘI V ROCE 2010

Stejným titulkem byl nadepsán příspěvek do Dobřanských listů 1/2010,
v němž se jednalo o pohled dopředu. Teď, v prosinci 2010, jde o ohlédnutí
za uplynulými 11 měsíci.
Včelařský rok se přehoupl do nového období již v podletí, kalendářní se
otočí na konci prosince. Měsíce, kdy kromě setkávání a nových předsevzetí
také hodnotíme ty uplynulé.
Jak zhodnotili rok 2010 dobřanští včelaři? Na členské schůzi 27. 11. 2010
v Modré hvězdě proběhlo v letošním roce jejich poslední společné setkání.
V průběhu období 2010 se včelaři sešli celkem sedmkrát. Z toho bylo šest
vzdělávacích a osvětových akcí s včelařskou tématikou a čtyři z nich byly
zajišťovány v úzké spolupráci s MěKs Dobřany. Rok 2010 byl pro včelaře
rokem „volebním“. Na výroční členské schůzi 6. 2. 2010 byl zvolen staronový výbor ZO, revizní komise a úsekoví důvěrnící. Zástupce dobřanských
včelařů se dostal i do OV ČSV Plzeň - jih. Jeho zvolení na okresní konferenci svazu včelařů lze považovat za uznání aktivity a výsledků práce celé ZO
ČSV Dobřany. Potěšitelný byl i trvalý zájem včelařů o spolkovou činnost a
navíc se projevil rostoucí zájem veřejnosti o včelí produkty. V průběhu roku
se zvýšily stavy včelstev ze 494 na 591, rozšířily se i řady včelařů, ZO ČSV
má k prosinci 2010 celkem 54 členů. Včelaři si nemohou stěžovat ani na
letošní medné výnosy, po delší době byly obě snůšky. Květový med v červnu a pak i bohatá medovicová nadílka. Zákazníci nakupující med „přímo
od včelaře“ tak mohli ve větší míře poznat rozdíl v kvalitě mezi značkami
„Český med“ a med z EU a mimo EU.
Stínem roku 2010 bylo zjištění ohniska moru včelího plodu v katastru
obce Čižice. Včelaře čeká na počátku prosince poslední podzimní léčení
včelstev – aerosolem. S napětím pak budou očekávány výsledky vyšetření
měli. Ta bude k diagnostice na výskyt varroázy a spor moru včelího plodu
předávána v druhé polovině ledna. Výsledky lze očekávat v únoru 2011.
Věřme, že nálezy budou ve všech vzorcích negativní.
V roce 2011 se včelaři sejdou prvně v únoru ke konečnému účtování
s rokem 2010 a k odsouhlasení plánů do dalšího období. S některými je
nutno počkat až do výsledků jednání celostátního sjezdu včelařů, který proběhne počátkem prosince, ty základní jsou známé. Na první čtvrtletí 2011
jsou plánovány 3 akce:
5. 2. 2011 - členská schůze ČSV Dobřany
17. 2. 2010 - ing. Pavel Březina, předseda OV ČSV Plzeň - jih, přednáška o nových podmínkách spolkové činnosti včelařů po organizačních
a personálních změnách v ČSV, nové stanovy, organizační struktura svazu,
svépomocný fond, dotační pravidla od 2011, evidence včel a včelařů a další
administrativa.
17. 3. 2010 - ing. Jaroslav Hrabák, přednáška o nákazové situaci včelstev
v Plzeňském kraji podle výsledků vyšetření zimní měli 2010/201, zhodnocení stavu v okrese Plzeň - jih a výklad veterinárních nařízení vydaných
v souvislosti s výskytem moru včelího plodu na Dobřansku a jejich vliv na
včelaření.
ing. Stanislav Vodička

Rok 2010 je v cílové rovince. Je to okamžik, kdy je na
místě poděkovat všem, kteří
mají podíl na jeho úspěšném
průběhu. Počínaje členy ZO
ČSV Dobřany přes úsekové
důvěrníky až po všechny příznivce včelaření. Dále MěKS
Dobřany, OÚ spřízněných
obcí, Dnešické zemědělské
a.s., a laické veřejnosti z Dobřanska a okolí.
Výbor ZO ČSV Dobřany přeje všem včelařům a jejich příznivcům
PF 2011.

12

RYBÁŘI

Podzim je již za námi a také s ním spojené „rybářské žně“ – podzimní
výlovy rybníků. Letos jsme zahájili výlovem Horní Kotynky 19. 9., ze které byly nasazeny ryby do řeky a do Židováku. S množstvím vylovených
kaprů jsme byli spokojeni, ne tak s jejich váhou a vzhledem. Převažovala
šupinatá forma kapra s podlouhlým nízkým tělem. Rybník Vysoká se lovil
ve všední den 5. 10. odpoledne. Vlastní výlov netrval dlouho, ale přebírání
směsi drobných línků a karásků bylo za trest. Kromě 16 – 18 ks matečních
kaprů se vybralo cca 8000 línků 3 – 5 cm a 300 ks lína 20 – 30 cm. Jako
poslední se lovil Montajch u Nové Vsi. Ryby z něj a z Vysoké se převezli
k zakomorování do obou Kotynek.

Jak jsme již dříve informovali, v dubnu navštívila Dobřany delegace ze
Slovinska, z partnerského města Brežice. Někteří z nich byli také rybáři,
a tak se rádi zúčastnili našich rybářských závodů na Dolní Kotynce 24. 4.
a večer pak i následného posezení v rybárně. Nyní jsme přes MÚ Dobřany
dostali pozvánku na rybářské závody do Brežice na 16. a 17. 10., jenže
15. a 16. 10. se konaly komunální a senátní volby. Na MÚ byli tudíž všichni zaneprázdněni především přípravou na volby, a tak se výprava do Slovinska dostala trochu stranou. O pozvání jsme se dozvěděli pět dní před
odjezdem a sestavit pětičlenné družstvo byl docela problém, protože většina
dotázaných měla již na uvedený termín nějaký neodkladný plán. Vhodné
reprezentanty jsme museli vybírat uvážlivě. Měli jsme již informace, že
naši hostitelé a soupeři nejsou žádná „ořezávátka“, že družstva Brežice jsou
mistry Slovinska v rybolovu v 1. i 2. lize. Například já se svým rybářským
náčiním bych asi působil dojmem exponátu z muzea. Jako základ týmu se
nám podařilo získat p. Rudolfa Rieckela a Luboše Krejzu, kteří jsou postrachem rybářských závodů v širém okolí. Do poslední chvíle jsme také nevěděli přesnější dobu odjezdu. Nakonec ale vše dobře dopadlo a náš tým do
Slovinska šťastně dorazil. Na samotných závodech sice nedosáhl výraznějších úspěchů, svou roli zde sehrála neznalost místních podmínek a také to,
že do plně obsazeného osobního auta nebylo možno pobrat patřičnou výbavu a potřebné množství návnad a nástrah. Mimochodem – vítězem závodů
se stala mladá pohledná rybářka. Celkově všichni chválili srdečné přijetí
a péči, kterou jim hostitelé věnovali, a večer i lahodné slovinské víno. Naši
„fajnšmekři“ byli přímo unešeni návštěvou velkého obchodu s rybářskými
potřebami, který vlastnil jeden z hostitelů, mimo jiné držitel titulu mistra
světa v lovu ryb na plavanou.
Ale vraťme se zase domů. S blížícím se koncem roku je třeba pamatovat,
že do 15. ledna následujícího roku nás čeká povinnost odevzdat vyplněný
sumář úlovků. V níže uvedených termínech je pak možno vyřídit si povolenku na rok 2011. Kdo chce začít s rybařinou a stát se členem naší organizace, musí si vyzvednout přihlášku ke členství a vyplněnou ji odevzdat
nejdéle do termínu konání školení pro nové členy - 5. 2. 2011.
za výbor MO ČRS Dobřany
Vladislav Šefl

SPORT
TJ SNACK DOBŘANY

Blíží se konec podzimní části sezony 2010-2011 a nabízí se náhled do
hokejbalového dění zde v Dobřanech.
Žáci jedou na plné obrátky: naši mladší žáci jsou v lize - západ na
4. místě s 12 body, když dvakrát porazili Buldoky ze Stříbra a dvakrát Horní Břízu, prohráli jsme však s Plzní a s Liticemi a dvakrát s Třemošnou.
Nicméně v této kategorii je opravdu nutné pracovat koncepčně, výsledek
opravdu není až tak důležitý.

náročnější práci v tréninku a k lepším výkonům, potažmo k výsledkům!
Chtěl bych touto cestou znovu poděkovat hlavně rodičům našich mladších i starších žáků za to, že své děti v dnešní době, vedou ke sportu, v tomto
případě k hokejbalu! Zvláštní poděkování patří panu Vlastimilu Brabcovi
za sponzorský finanční příspěvek našim žákům!
Práce s mládeží je nezbytná (někdy i nevděčná...) pro každé sportovní
odvětví, a proto i my v hokejbalovém klubu bychom chtěli příští rok znovu
přihlásit do soutěže dorost, ale to už předbíhám....
V mužské kategorii prožíváme bohužel špatné časy, aby tu nezněla
pořád jen kritika na A-tým, je třeba říct, že i tenhle tým se dokáže sportovně „nabudit“! Důkazem toho byl zápas proti týmu HBC PLZEŇ! Plzeňští
nás sice na našem hřišti porazili 2:1, ale ze zápasu jsme mohli odejít se
vztyčenými hlavami, odměnou nám byl potlesk slušně zaplněné domácí
tribuny. Je třeba si uvědomit, že Plzeň hraje takřka každoročně o titul! Nicméně body pořád schází, tudíž nás čeká boj o záchranu! Cílem zůstává kádr
po předsezónních masivních odchodech hlavně stabilizovat a samozřejmě
vhodně doplnit, popř. posílit, ale na tom už pracujeme!
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

BADMINTON DO 2. KOLA

Připomínám, že nám schází ročník 1998 a ten je pro tuto kategorii klíčový. Máme tu kluky narozené v roce 1999 a mladší, a tudíž možný příslib do budoucna. Chtěl bych připomenout, že šanci zahrát a zároveň si
tím vyzkoušet hokejbal za náš ,,šnečí“, žákovský tým mají případní zájemci, tedy talentovaní kluci (děvčata), narození právě v těchto zmiňovaných
ročnících na našich pravidelných trénincích, a sice každé úterý a čtvrtek
od 17 hodin, pod dohledem trenérů p. Oplta, p. Smetany, p. Havránka
a p. Šlehofera.
Ligu - západ rozjeli i naši starší žáci. V této kategorii se sešla výjimečná

parta talentovaných a pracovitých kluků podporována svými rodiči! V tabulce jsou tihle kluci zatím suverénně první, je třeba dodat, že zde navazujeme
na 2 obrovské úspěchy za prvé - předloňské krásné 5. místo z MISTROVSTVÍ REPUBLIKY tehdy mladších žáků v Karviné! Na tomto úspěchu se
výraznou měrou podílel zejména po organizační stránce p. Jarda Voler, který tím rázně odstartoval velkou euforii v našem žákovském hokejbalovém
oddílu! Za druhé - v loňském roce jsme tento úspěch ještě vyšperkovali
dokonce titulem VICEMISTRA REPUBLIKY, tedy 2. místem v Praze Na
Palmovce! V klubu jsme si však vědomi toho, že pouze z historie se žít nedá,
poněvadž konkurence nespí a navíc každý soupeř, který se s námi popasuje, kůži lacino rozhodně neprodá! Tohle všechno nás však motivuje k ještě

Během prázdnin a začátkem školního roku provádí oddíl nábor nových
žáků. I v letošním roce při nástupu nových sportovních nadějí jsme si potvrdili, že podobné úkoly prováděné už 28 let nás budou čekat i v budoucnu. Přípravu na novou sezonu jsme zahájili vyškolením 3 nových trenérů
a 4 rozhodčích.
Dle kalendářního plánu pro sezonu 2010-11 byla zahájena příprava jednotlivých turnajů a do dnešního dne je splněno 1. kolo. Průběh turnajů ukázal nárůst nových hráčů zejména ve skupině U13. Dobrou úroveň prokázal
i prvý turnaj skupiny U15. I z našeho náboru se již ukazuje řada schopnějších, bylo provedeno dílčí přezkoušení a 4 nejlepší prožijí svůj prvý křest na
turnaji na Bílé Hoře 27. 11. 2010. Držíme palce a přejeme hodně úspěchů.
Splněním úkolů pak zahajujeme 2. kolo.
indar

PODĚKOVÁNÍ

Jménem celé rodiny bychom rády poděkovaly
všem těm, kteří se v pondělí, 25 října, přišli
naposledy rozloučit s “šéfem“ plzeňského fotbalového kotle Petrem.
Děkujeme všem kamarádům a známým, spoluhráčům i hráčům Viktorky za tichou vzpomínku na Petra. Věříme, že v našich srdcích bude
žít dál. Všichni jsme tě přeci měli rádi…
Sestra Jana a „Žitova“ přítelkyně Eliška
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NAPSALI JSTE NÁM
PROMĚNY MĚSTA BĚHEM JEDNOHO
LIDSKÉHO ŽIVOTA

Můj život začal ještě před válkou. Narodila jsem se v Dobřanech v Tyršově ulici, dětství jsem prožila na horní cihelně za ústavem (dnes už stojí
po pravé straně směrem na kaolinku pouze osamocený dům) a později
v ulici Široká, která dnes prošla velkou rekonstrukcí a proměnou. Snad
právě tento fakt mě přiměl trochu zavzpomínat a podělit se s některými
čtenáři o své vzpomínky. V době války jsem chodila do německé školy,
neboť česká byla zavřena. Nebylo to vůbec snadné, zvlášť když jsem
jako šestileté děvče neuměla ani slovo německy. V té době byly ve městě tři školy – německá (vedle radnice, nyní budova I. stupně ZŠ), česká
(budova knihovny a ZUŠ) a chlapecká (nyní II. stupeň ZŠ u nádraží). V
roce 1943 jsem zažila nálet na město, po kterém byly Dobřany v troskách, spousty domů byly spálené a staticky narušené, takže byly zbourány. Náš dům též. Museli jsme se proto stěhovat, aby jej mohli opravit.
Kopule dobřanské zvonice byla náletem rovněž poničena a po válce jen
narychlo zastřešena. Byla jsem nesmírně šťastná, že jsem mohla být u
toho, když věž dostala opět svoji pravou podobu. Za války se však nejen
bouralo, nýbrž také stavělo – byl zbudován kanál, který prochází celým
městem od domu Černých u nádraží až k řece Radbuze. Kanál stavěli
francouzští zajatci, kteří byli ubytováni v hostinci U Pošarů, na místě
původní strouhy.

s obchody a hospůdkami. Opět se tedy bouralo a stavělo a my si pomalu
na nově vznikající město zvykali. Největší bolest nám v 90. letech způsobilo přebudování kulturního domu na byty. Nový kulturní stánek se již
nepostavil.
Když se zhruba před osmi lety začalo město výrazněji přetvářet, opět bourat a nově stavět, měli jsme velké obavy. Nově zrekonstruované ulice Tyršova a Mánesova se mi však opravdu líbí. Během
života jsem zažila několikrát rekonstrukci asfaltové plochy na náměstí. Při poslední celkové opravě srdce města jsem i plakala. Pohled
na vykácené stromy mě dostal. Dnes už se na to dívám opět jiným
pohledem. Dokonce i na novou moderní kašnu jsem si zvykla. Přece
jen máme lepší, než v Plzni. Ve městě jsou zřízené dva domy s pečovatelskou službou. Ten v ulici Loudů je bohužel utopen v sídlišti a
zejména v ohromném množství kolem zaparkovaných aut. Je starší a
do jisté míry hodně chátrá. Ale doufáme, že se to jednou změní. Druhý
dům pro seniory je v bývalých kasárnách, kde postupně vzniká zajímavá část města. Máme nové kino Káčko, škoda jen, že pro nás starší je
docela daleko. Vznikla velká výstavba rodinných domků v kasárnách
i u hřbitova. Také připravované koupaliště se mi líbí, bude tam pro lidi
i dobré autobusové spojení. Nedávno jsme byli na Kamínku u otevření
obnovené kapličky. Musím napsat, že je to velmi pěkně udělané zásluhou
mladých lidí. Doufám, že se podaří obnovit i park, neboť tam bývalo
vždy pěkně a veselo. U rozhledny hrávaly vojenské kapely. Dobřany jsou
mým domovem, kde se cítím moc fajn, až na to stáří… Hůře se chodí a
delší procházky už jsou bohužel minulostí. Přála bych si, aby se počet
laviček ve městě pro nás starší rozšířil (a nemusí být s opěradly, které
omladina stejně poničí).
A kultura a zábava? Ve městě je pěkné fotbalové, volejbalové a hokejbalové hřiště, kurty na tenis, místo na pétanque a nově i Cinema bowling.
Hodně mladých hudebních talentů vzešlo z naší „Lidušky“ - Zušky J. S.
Bacha, které já osobně velmi fandím. Ve městě existují pěvecké sbory,
mezi nimi i seniorský sbor Dobřanské bábinky, které vystupují na nejrůznějších akcích. Bábinkám moc děkuji, že jsem s nimi mohla být. Pořád
jim budu fandit, i když už s nimi ze zdravotních důvodů nemohu zpívat
či tančit. Těší mě i obnovení ochotnického spolku, ráda navštěvuji klub
důchodců i přesto, že místnost, kde se scházíme, je velice malá. Mladší
senioři by rádi přišli, ale jen stěží by se vešli. Přeji klubu, aby pokračoval
dál ve svých dobře zajetých kolejích.
Doufám, že mé řádky nikoho neurazily, a věřím, že někoho dokonce
potěšily, vždyť je nás určitě víc, kteří rádi vzpomínají.
Blanka Ulrichová

PODĚKOVÁNÍ ROZMARÝNU

Válkou zničené Dobřany se začaly opravovat a nově budovat. Rozběhla se výstavba hornického sídliště (dříve zde byly stodoly a starý
dobytčák). Netrvalo dlouho a stavěla a vylepšovala se silnice - dnešní
Stromořadí, budoval se nový most, byty pro vojáky tzv. „špačkárny“.
Jelikož se stavěla nová silnice, musely ustoupit domy na třídě 1. máje
až k tehdejší městské váze a hasičské zbrojnici (dnes je zde benzinová
pumpa). I ta se později přestěhovala do ulice Tyršovy a je tu dodnes.
Ustoupily i dva domy u můstku ( viz fotografie můstku, kde je dnes křižovatka ul. Lipové a třídy 1. máje) a také patrový dům u nového mostu,
kde bydlely slečny Malých. Stavělo se sídliště Pančava - pomalu a jistě i
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Základní škola Dobřany a děti ze speciálních tříd při
Psychiatrické léčebně v Dobřanech děkují dobřanskému ochotnickému souboru Rozmarýn za finanční dar
7.920 Kč, který byl výtěžkem z benefiční derniéry
jeho představení Rozmarný duch v Káčku 29. 10.
2010. Tímto také děkujeme všem divákům, kteří se
představení zúčastnili.
Z finančního daru bude nakoupeno vybavení do
obou oddělení školní družiny při speciálních třídách,
aby děti, které jsou na léčebně na dlouhodobém léčebném pobytu, mohly
pestřeji a zajímavěji trávit organizovaný volný čas.
Hercům a všem, kteří jim pomáhají v obnovené činnosti dobřanských
ochotníků, přejeme radost z této náročné záliby, mnoho vděčných diváků
a těšíme se na další zdařilé premiéry.
Za ZŠ Dobřany Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel

TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

4. prosince 2010
Z PŘEŠTIC DO DOBŘAN
Odjezd vlakem do Přeštic v 08,29 hod. Do Dobřan
půjdeme přes Vícov, kolem chat do Dolní Lukavice,
dále do Horní Lukavice, přejdeme hlavní silnici a polní, později lesní cesta nás dovede do Chlumčan, kde se
občerstvíme. Do Dobřan již máme kousek. Délka vycházky 14 km.

1. ledna 2010
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ŠLOVICKÝ VRCH
LETOS JIŽ 11. ROČNÍK
Kdo jste ještě nevystoupil na Nový rok na Šlovický vrch, přijďte se podívat!
Schází se nás podle počasí 200 – 300 od nejmladších po nejstarší – rozšiřte
naše řady. Procházka na čerstvém vzduchu Vám prospěje po silvestrovském
veselí. Vatru zapalujeme ve 13,00 hod. a hoří do 15,30 hod. Příchod od viaduktu za nádražím bude vyznačen. Akce se koná za každého počasí.

11. prosince 2010
PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD Z DOBŘAN DO LÍNÍ A ZPĚT
Akci pořádá OKČT TJ Baník Líně. Sraz u „kruháče“ v Dobřanech v 08,30
hod. Půjdeme přes Novou Ves do Červeného Újezda a Zbuchu. Zde na stadionu se zaevidujeme a vydáme se zpět do Dobřan přes Vodní Újezd. Délka
vycházky 19 km. Pomalejší turisté ukončí vycházku ve Zbuchu a vrátí se
zpět vlakem přes Plzeň. Délka zkrácené vycházky je 10 km.
18. prosince 2010
KOLEM ÚHLAVY DO PŘÍCHOVIC NA BETLÉM
Odjedeme vlakem z Dobřan do Borov v 08,29 hod. Půjdeme kolem Nezdického mlýna do Lužan a Příchovic, kde navštívíme místní paní řezbářku a
její betlém. V Přešticích zhlédneme muzeum a odjedeme vlakem do Dobřan. Délka vycházky 9 km.
26. prosince 2010
Doporučujeme navštívit: VÁNOČNÍ POCHOD – AKTIVNÍ STÁŘÍ
Akci pořádá OKČT AS Plzeň. Start na hlavním nádraží v Plzni od 07,00
do 10,00 hod. Cíl na Borech v restauraci U Švejka od 11,00 do 16,30 hod.
Délka vycházky 8, 14, 24 a 33 km.
31. prosince 2010
Doporučujeme navštívit: SILVESTROVSKÝ POCHOD
Akci pořádá OKČT AS Plzeň na trasách 4, 7, 11 a 16 km. Start: Plzeň
Bolevec - Senecký rybník 7,30 – 11,00 hod. Cíl: Plzeň Bolevec - restaurace
U Boleváku od 10,30 do 16,00 hod.

(jar) A zase po roce přicházejí Vánoce… Předvánoční shon, pečení cukroví,
vybírání těch pravých dárků vystřídá radost v dětských očích a dobrý pocit
u srdce obdarovaných i darujících. V tomto čase Vás zvu na dvě zajímavá
místa.
Národní muzeum Praha – Staré pověsti české
V současné době lze kromě stálých expozic (antropologické, osteologické,
paleontologické, zoologické, mineralogicko-petrologické, Pravěké dějiny
Čech, Moravy a Slezka, Putování geologickou minulostí Země a Řády
Václava Havla – pocta demokracii) navštívit i výstavy: Sbírka odkazů Járy
Cimrmana (do 31. 12. 2010),
výstavka populárně-naučných
publikací pracovníků Zoologického oddělení Národního
muzea (do 31. 12 .2010) a hlavně Staré pověsti české (do 6.
7. 2011), která je poslední velkou výstavou před rozsáhlou
pětiletou rekonstrukcí muzea.
Výstava představuje nejstarší
období českých legend. V případě návštěvy Vám ožijí před očima postavy
z českých pověstí, Čechem počínaje a Hostivítem, který je podle legend
otcem Bořivoje, prvního historicky doloženého Přemyslovce, konče. Před
návštěvou si můžete vytisknout pracovní listy z www.starepovesticeske.cz/

8. ledna 2010
KAZNĚJOVSKÁ ŠTRAPACE
Akci pořádá KČT TJ Lokomotiva Plzeň na trasách 15, 25, 35, 50 a 100
km. Start v Základní škole Kaznějov od 7,00 hod. Cíl v 19,00 hod. tamtéž.
Odjezd vlakem z Dobřan v 07,28 hod. do Kaznějova.
Vážení přátelé, pojďte se s námi projít. Procházka prospěje Vašemu zdraví.
Srdečně Vás zve výbor odboru KČT TJ Dobřany.

pro-skoly (najdete zde různé stupně obtížnosti) a postupně při procházení
výstavy je vypracovat. Otevřeno je každý den od 10 do 18 hodin (kromě
1. úterý v měsíci). Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 250 Kč.
Informace naleznete také na www.nm.cz. Doporučuji cestu vlakem (jede
téměř každou hodinu tam i zpět). K muzeu se dostanete za pět minut pěšky
z hlavního vlakového nádraží.
Dům pohádek Plzeň
Ve středu 1. 12. 2010 poprvé otevře své dveře nově vybudovaná stálá výstava s názvem Dům pohádek o rozloze téměř tisíc čtverečních metrů. Malí
i velcí návštěvníci se zde budou moci potkat tváří v tvář s postavami ze
známých večerníků, např. s Křemílkem a Vochomůrkou, Krtečkem, Rákosníčkem, ale i s Večerníčkem samotným. Kromě hlavní expozice bude k
dispozici divadélko, kde si děti kromě sledování představení také mohou
samy zahrát a zazpívat, minikino a občerstvení. Dětští návštěvníci budou
moci využít tvůrčí dílnu pro malování, kreslení a modelování. Kolem celého objektu se rozprostře pohádková zahrada a na střeše je již připraveno
dětské hřiště.
Pohádkový dům najdete v ulice Na Chmelnicích (nedaleko Dinoparku a
horní části zoologické zahrady) Plzeň. Od 1. prosince každý den kromě
pondělí od 9 do 17 hodin.Vstupné po-pá dospělí 90 Kč, děti 70 Kč, rodinné
250 Kč a so-ne dospělí 110 Kč, děti 90 Kč, rodinné 310 Kč. Další informace
a fotogalerie na www.dumpohadek.cz.
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INZERCE
Pro Loma Systems s. r. o.
Dobřany
hledá vhodné kandidáty
na pozici

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

CNC obráběč kovů

„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“

1.	Seřizování a obsluha vertikálních a horizontálních
obráběcích center s cílem dosažení produktivního
obráběcího procesu a kvality s ohledem na zdraví
a bezpečnost
2. Preventivní údržba strojního zařízení
3.	Spolupráce při řešení problémů týkajících se produktivity, kvality a seřizovacích listů
4.	Znalost programu pro řídící systémy Hass a Mori
Seiki, aktivní spolupráce při návrhu změn programu

Klíčové dovednosti a vlastnosti

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

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

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

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:






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

1.	Kvalifikovaný obráběč se zkušeností s prací na
vertikálních a horizontálních obráběcích centrech
(možnost zaučení motivovaných absolventů)
2. Částečná znalost angličtiny výhodou
3.	Komunikační dovednosti a týmový spolupracovník
4. Znalost programování výhodou
5. Zkušenost s přesným obráběním výhodou

Nabízíme
-	příjemné pracovní prostředí nově budovaného
provozu
-	zázemí silné dynamicky se rozvíjející společnosti
-	zajimavou a různorodou práci - víceosé obrábění,
maloseriová výroba
-	závodní stravování s příspěvkem 50 %
-

dobré platové ohodnocení

-

týden dovolené navíc

V případě zájmu zasílejte životopisy na:
barbora.hanzlikova@loma.com

INZERCE

TESASTVÍ BRZICA
tesařské práce, krovy, střechy

Šlovice 140
Tel.: 605 204 153
www.tesarstviplzen.jex.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
►	Prodám byt 1+1 40 m2 v osobním vlastnictví. Cena: 890 tis. Kč.
Při rychlém jednání sleva. Tel.: 604 258 596
► Učitelka českého jazyka nabízí doučování tohoto předmětu 		
(100 Kč/hodina). Tel.: 777 991 272, 724 238 429
► ANGLIČTINA – všechny stupně, zkušenosti rodilého
mluvčího, osobní přístup. Tel.: 605 411 439

►	Nabízím efektivní individuální výuku NĚMČINY přesně podle
Vašich požadavků a potřeb! Do školy, k maturitě, do práce,
obchodní, na cesty, atd. Zavolejte, ráda s Vámi vše prohovořím.
Tel.: 774 949 724
►	Prodám dveře vchodové plastové a plastová okna. Dále dřevěnou
zahradní chatku, masivní - síla stěny 40 mm. Vše nové z neuskutečněné stavby, s dokladem. Sleva z PC. Přivezu. Tel.: 777 106 709
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INZERCE

PRODEJ

VÁNOČNÍCH STROMKŮ
na tradičním místě v Dobřanech,
Pobřežní 1027, vedle automyčky
NABÍDKA:
- smrk pichlavý
- borovice lesní

- borovice prostříhávaná
- jedle normandská

* denně od 8 do 20 hodin, velký výběr, balení zdarma
* průběžně jsou doplňovány čerstvé stromky

KUCHYŇSKÉ CENTRUM DOBŘANY
Pobřežní 1027 (u myčky os. aut)
nabízí:

kuch. linky na zakázku, ložnice, předsíňové a obývací stěny,
komody - vše dle vlastního návrhu, volně stojící a vestavné
spotřebiče, drobné spotřebiče - TV, vysavače a další
elektrospotřebiče, koberce, lina, zátěž. koberce,
dřevěné plovoucí podlahy, stoly, židle, kuch. lavice,
sed. soupravy, konf. stolky, houpací křesla, TV křesla
- vše na objednávku, garnýže - český výrobce
Velká nabídka
kopírování A3, A4 ČB

NOVĚ VELKÝ VÝBĚR

záclon, dekoračních látek, povlečení, ručníků,
osušek, dek, vánočních ubrusů, deček
* šití na zakázku *

FIREMNÍ PRODEJNA LIBATEX
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

PROSINEC 2010

PO
ST
ČT
PO
ÚT
PÁ

6. 12.		
8. 12.
9 - 12
9. 12.		
13. 12.		
14. 12.		
17. 12.		

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

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit
na telefonním čísle: 773 478 883.
Od dobřanského verpánku přeji příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.
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www.libatex.cz
kontakt: 607 942 475
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

Sběrný dvůr Dobřany

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

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

8.00 - 15.15
8.00 - 14.15

Triumfa s.r.o.

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

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

Cestovní agentura

- prodej zájezdů smluvních CK

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

13.00 - 16.00
13.00 - 15.00

Městská knihovna

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

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00

12.00 - 16.00
12.00 - 15.00
12.00 - 18.00

12.00 - 15.00

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany

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

Svatovítská lékárna

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

Gynekologie

MUDr. Viola Gottwaldová

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

Kožní ambulance
MUDr. J. Kilian

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

Diabetologická poradna
MUDr. J. Prošková
středa

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

Praktický zubní lékař

Sokolovská 967
Otevírací doba:
pondělí - pátek 8.00 - 17.00

MUDr. Jana Formánková

Lékárna U Spasitele

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

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

MUDr. Leona Hrbáčková

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

Praktický lékař pro děti a dorost

Ordinace praktického lékaře

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

kontakt: 377 972 544
pondělí
7.00 - 12.00

MUDr. Alena Špidlenová

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

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

MUDr. Jitka Šebestová

náběry
ordinace

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

MUDr. Ludmila Horová

úterý
středa - pátek

14.00 - 18.00
(pro pracující)

7.00 - 13.00
7.00 - 12.00

Ordinace praktického lékaře, homeopatie
MUDr. Radana Salvétová

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

13.00 - 16.00

ORL ordinace

kontakt: 774 493 428
pondělí
15.00 - 18.00

Pečovatelská služba

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

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková

kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9.00 - 11.00
čtvrtek
16.00 - 18.00
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KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
7. 12. 2010 v 17:00 hodin
18. 12. 2010 v 15:00 hodin

Megamysl 3D

(USA, animovaná komedie, 96 min, přístupný, dabing)

Megamysl nebyl vždycky darebák. Když ho rodiče na
rodné planetě posadili do vesmírného vozítka a poslali
do světa, byl celkem roztomilé miminko. Ke své smůle však přistál na Zemi, přímo uprostřed vězeňského
dvora. A protože ředitel věznice na úpěnlivé prosby
vězňů, zda si toho drobečka mohou nechat, reagoval
kladně, získal Megamysl hned celou řadu tatínků se
zločineckými sklony, které mu budou úspěšně řadu
let předávat. Dospělý Megamysl tráví veškerý čas
tím, že provokuje svou nemesis, hrdinného Metromana, zejména prostřednictvím pravidelných únosů a
důmyslného týrání jeho přítelkyně, rozkošné televizní
reportérky Roxanne Ritchieové. Ze vzájemné konfrontace vždycky odchází tento génius zločinu poražený a
ponížený. Bere to však sportovně a všechny neúspěchy považuje jen za cestu k vytčenému cíli – definitivnímu Metromanovu zničení. Když se mu to nakonec
podaří, s hrůzou si uvědomí, že dál nemá pro co žít.
Dobro bylo poraženo - A CO TEĎ?
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

7. 12. 2010 v 19:30 hodin

Tacho

(ČR, černá komedie, 108 min, do 12 let nevhodný)

Bez rallye si Alex nedovede svůj život představit a
podřizuje jí vše. Po havárii, při níž se těžce zraní jeho
spolujezdec, shání Alexův manažer zoufale náhradníka, protože termín nejdůležitějšího závodu sezóny se
neúprosně blíží. Alex chce jet rallye za každou cenu, i
přes výslovný zákaz svého lékaře. Závodí už patnáct
let, ale nejvyšší stupínek mu vždycky o vlásek unikl. Po
osudovém setkání s dívkou se překvapivě rozhodne, že
životní závod s ním pojede jako spolujezdec právě ona,
zcela nezkušená, ale k vítězství odhodlaná Lucie...

no ztratili během nebezpečné výpravy. Pevensieovi si
samozřejmě takové dobrodružství nemohou nechat
ujít, jsou šťastni, že jsou zpět v kouzelném království, a
tak opět stanou po Kaspianově boku a plují s ním podél
nebezpečných ostrovů, ale také přátelskými vodami a
všude zažívají veliká dobrodružství. Na konci své cesty
stanou až na samém konci světa...
Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley,
Will Poulter, Liam Neeson, Bill Nighy
Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

nem Quorra se otec a syn vydávají na cestu, která jim
může přinést život nebo smrt, cestují po vizuálně fantastickém cyber vesmíru – vesmíru, který stvořil sám
Kevin a který se stává modernějším s vozidly, zbraněmi a krajinami, které si nikdy předtím nedokázal představit, a nelítostným zloduchem, který se nezastaví
před ničím, jen aby znemožnil jejich útěk.
Hrají: Garrett Hedlund, Jeff Bridges, Olivia Wilde
Vstupné: 165 Kč

28. 12. 2010 v 19:30 hodin

Fotři jsou lotři

11. 12. 2010 v 15:00 hodin

Vánoce po roce

(USA, komedie, přístupný, dabing)

(divadlo pro děti)

Vánoce nejsou každý rok stejné. Co se ale přihodí letos,
to bude malé vánoční překvapení.
Vstupné: 60 Kč

11. 12. 2010 v 19:30 hodin
14. 12. 2010 v 19:30 hodin

Rodinka

(ČR, rodinná komedie, 80 min, přístupný)

Nová setkání se „starými“ oblíbenými hrdiny Pavlou,
Káčou, Zdeňkem, dvojčaty-raubíři (dnes jsou z nich
muži v nejlepších letech) a „novými“ rodinnými příslušníky, o které se rodinka za více než třicet let od
svého vzniku rozrostla. Sympatické na tomto setkání
je, že dnešní RODINKA „zdědila“ originální smysl pro
legraci, milou ujetost, zálibu ve ztřeštěných nápadech
i schopnost tolerance a že jde pořád o malou komunitu
lidí, kteří se mají rádi a pro které je rodina a vzájemná
soudržnost na prvním místě.
Hrají: Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír
Hanzlík, Petr Forman, Lucie Vondráčková, Lenka Vlasáková,...
Vstupné: 110 Kč

U Jebalů právě zaťukala na dveře krize středního
věku. Greg už přišel na to, že povolání zdravotní bratr není to, co by z něj v očích jeho pětiletých dvojčat
dělalo hvězdu, a hlavně nesype tolik, kolik by rodinný
rozpočet potřeboval. Začne proto po práci melouchařit v jedné farmaceutické firmě, což probudí radary
podezíravého tchána, zvlášť když zjistí, že tamní
Gregova nadřízená je víc než rozkošná. Nejen podezření z nevěry zjitří klima gigantické rodinné sešlosti,
která se uskuteční na počest oslavy pátých narozenin
malých Jebalů. Pozvání na oslavu přijme i Pamin bývalý přítel Kevin, Jackův velký favorit, který se rozhodne
probudit bývalé vášně snubnímu prstýnku na Pamině
prstu navzdory. V dusné atmosféře se Greg definitivně
rozhodne ukázat celému světu a především tchánovi,
že je pravou hlavou rodiny, nicméně prostředky, které
pro to zvolí, vytvoří řetězec katastrofálně komických
situací, jež jeho autoritu rozhodně neposílí.

Hrají: Ben Stiller, Teri Polo, Robert De Niro, Dustin
Hoffman, Barbra Streissand, Owen Wilson, Jessica
Alba, Harvey Keitel, Laura Dern
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

(Kanada/Belgie/Francie/Německo, sci-fi drama, 155 min,
přístupný, titulky)

Připravujeme:
Paranormal Activity 2 (4. 1.), Fotři jsou lotři (7. 1.), Zimní radovánky - divadlo pro děti (15. 1.), Zelený sršeň 3D,
Gulliverovy cesty 3D, Na vlásku 3D, , Temná krajina 3D,
Cizinec

9. 12. 2010 v 17:00 hodin
10. 12. 2010 v 18:00 hodin
21. 12. 2010 v 17:00 hodin

V roce 2092 je Mars prázdninovým rezortem a Nemo
Nobody 117letý muž, který je posledním smrtelníkem
v době, kdy díky vědeckým poznatkům už nikdo neumírá. Na smrtelné posteli Nemo vzpomíná na své tři životy, které možná prožil se třemi různými ženami.

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.

(VB, dobrodružný, 114 min, přístupný, dabing)

Hrají: Jared Leto, Diane Kruger, Sarah Polley, Linh
Dan Pham, Rhys Ifans, Natasha Little,...

Hrají: Daniel Landa, Olga Lounová, George Nicolas,
Roman Pomajbo, Martin Havelka, Rudolf Hrušínský,
Kamila Magálová, Rudolf Hrušínský ml.,...
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 3D
Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí Pevensieových,
tráví prázdniny u svých příbuzných společně se svým
nesnesitelným bratrancem Eustacem. Často tu vzpomínají na Narnii a na dobrodružství, které tam zažili,
když jednoho dne z ničeho nic ožije obraz lodi, který visí
v Lucinčině pokoji, a oni se skrz něj dostávají zpátky do
Narnie. Bohužel i s bratrancem Eustacem. Z moře, kam
se pomocí obrazu přenesly, je zachraňuje král Kaspian
desátý, kterému děti v předchozím díle, společně se
sourozenci Petrem a Zuzanou, pomohly ke královskému trůnu. Nyní se mladý král na své lodi s podivným
názvem Jitřní poutník vydává splnit svou přísahu a najít sedm ztracených lordů z Narnie, kteří se kdysi dáv-

15. 12. 2010 ve 20:00 hodin

Pan Nikdo

Vstupné: 80 Kč

16. 12. 2010 v 18:00 hodin
17. 12. 2010 v 19:30 hodin

Tron Legacy 3D

(USA, sci-fi/akční, 126 min, přístupný, titulky)
Sama Flynna, 27letého rebela pronásleduje záhadné
zmizení jeho otce Kevina Flynna, muže, který byl kdysi známý jako největší světový tvůrce video her. Když
Sam objeví záhadný signál poslaný ze staré Flynnovy
arkády – signál, který mohl být jenom od jeho otce,
zjišťuje, že se ocitl v digitálním světě, kde byl Kevin
uvězněn po 20 let. S pomocí nebojácné válečnice jmé-

Dobřanské listy odeslány do tisku 26. 11. 2010

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

