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zdarma do všech domácností

VELKOU SLAVNOSTÍ BYLO OTEVŘENO NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ NÁMĚSTÍ V DOBŘANECH

Celý pátek 23. 4. 2010 Dobřaňáci slavili na náměstí jeho znovuotevření po celkové rekonstrukci, která trvala více než rok. Náměstí bylo zaplněno od dopoledních hodin až do večera a všichni si užívali pestrého programu – viz naše fotoreportáž. Slavnosti se zúčastnili i představitelé našich partnerských měst, kterým se
u nás velmi líbilo a na dobřanské náměstí pěli samou chválu, což nás velmi těší. Ochutnat jste mohli například vynikající slovinské víno, skvělé dobřanské pivo
či staročeské trdelníky a podobně. Zájem byl i u stánků s rukodělnými výrobky. Všichni si užívali společného koncertu přátelství, tedy dětí našich i slovinských.
Tradiční aplaus sklidily i Dobřanské bábinky. No a v podvečer už celé náměstí tančilo a zpívalo písničky známých „Beatles“ v podání kapely Brouci Band. Celý
večer byl završen slavnostním spuštěním kašny a ohňostrojem. Věřím, že všichni Dobřaňáci si budou krásného nového náměstí užívat a s radostí na něm trávit
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany
svůj volný čas.									

PODČÁRNÍK
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
Čas od času se najdou slova, která nás doslova obkličují. Bičují naše uši ze
všech stran. Jedním z těchto přízraků je nyní „zadlužování“.
Popisuje poměrně drsný stav, kdy si už republika půjčuje i na to, aby měla
na úroky z dávno půjčených peněz. Jelikož netušíme, kolik z těchto prostředků skončilo v kapsách nečestných politiků, máme strach. Asi se bojíme
i toho, že budoucí dějepisci o nás napíšou, hle, toť oni, kdo lajdácky začali nezadržitelný pád Evropy na chvost světa. Hloupá hospodářská politika

byla příčinou válek a dalších typů bezuzdného vraždění.
I proto se daří drbům, fámám a panice. Po Dobřanech se například šíří
zaručené zvěsti o tom, že radnice rozhazuje stejně marnotratně jako Česká
republika.
Je to tak? Odpověď najdete uvnitř čísla, dluhy jsou tématem měsíce. Počtem
stran ho ale zastiňují zprávy o úspěšném kulturním životě města. Inu múzám
se daří, když už máme rekordních 65 let od konce poslední války.
Martin Sobotka

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

ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE
KAMERY NA NOVÉM NÁMĚSTÍ UŽ POMOHLY
USVĚDČIT PRVNÍ LUMPY

(som) Opravu náměstí, nejdražší z viditelných investic za poslední léta,
jsme řádně oslavili. Našli se však tací, kteří by jeho novou plochu rádi
využili k ničení majetku a kradení kovů.
Řadu náznaků známe už z minulosti, těsně před otevřením se ale nenechavci pustili do kradení měděných okapů. Díky kamerovému systému ale
jejich část policie dopadla na místě, zbytek usvědčila.
Účinný kamerový systém je součástí projektu rekonstrukce náměstí. Po
jeho složitém nastavení je plně funkční a radnice očekává, že utlumí projevy vandalismu. S jeho pachateli máme neblahé zkušenosti, stejně jako s
jejich trestáním. Připomeňme příklad skupinky „duševních gigantů“, kteří
shodili do řeky sochu sv. Jana z Nepomuka.

Publikační povinnost, aneb ohňostroj zdarma

(som) Možná jste se také setkali s názorem, že oslava nového náměstí znamenala zátěž pro městský rozpočet. Dokonce zaznělo i to, že je to na dluh.
Málokterá fáma je tak roztomile nesmyslná. Existuje totiž zajímavý institut s názvem „publikační povinnost“. Jde o ustanovení všech smluv na dotaci původem z rozpočtů EU. Ukládá všem, kdo dostal peníze, zajistit řádné
informování o projektu. Tedy doslova „vytroubit“ do světa, že je tu něco
úžasného, čehož by bez peněz z Bruselu nebylo.
Příjemným zvykem je pak to, že náklady s tím spojené na sebe berou
firmy, které stavbu uskutečnily. Výměnou za otištění log na pozvánkách a
jejich zavěšení na pódium zaplatí celou trachtaci.
Přesně tak to bylo i v Dobřanech, kdo sleduje jednání zastupitelstva, ví,
že náklady na slavnostní otevření jsou stejně vysoké jako příspěvky na tuto
akci od dodavatelů stavby.
Jelikož v Dobřanech vždy nejvíce lidí přivábí ohňostroj, měli jsme díky
EU letos jeden navíc.

GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA
DOBŘANY - PROJEKTY JSOU PODPOŘENY!

Město Dobřany v letošním roce opět ze svého rozpočtu přispělo na veřejně prospěšné společenské aktivity. Jedná se převážně o sportovní, kulturní a
vzdělávací projekty dobrovolných organizací či jednotlivců. Všech sedmnáct
letošních žádostí (jejich přehled je v následující tabulce) Rada města Dobřany na doporučení grantové komise částečně nebo v plné výši podpořila.
Celkem bylo mezi žadatele rozděleno 244 260,- Kč z rozpočtu města.
Velmi oceňujeme snahu žadatelů oživit dění ve městě a zpestřit zejména
dětem a mládeži trávení volného času a jejich jménem zveme dobřanskou
veřejnost k návštěvě pořádaných akcí. Stejně tak je nutné poděkovat všem,
kteří se na přípravě a administraci grantového dotačního titulu v letošním
roce podílejí.
Grantový dotační titul města již čtvrtým rokem finančně podporuje snahu
převážně dobrovolných organizací ve městě na podporu sportovního, kulturního a společenského života občanů a rozvoje spolků a spolkových organizací, především pak těch, které jsou zaměřeny na děti a mládež.
Lucie Kučerková a Marek Sýkora
MěÚ a město Dobřany

Seznam podpořených projektů v roce 2010:
● Tábor v Polánce
ZO ČSOP Dobřany (2. - 17. 7. 2010 / Polánka u Nepomuka)
● JUNIOR CUP
TJ Dobřany - Pétanque club (26. 6. 2010 / sportovní areál „Džungle“)
● Žákovský turnaj vítězů - hokejbal
TJ Dobřany - oddíl hokejbalu (11. 9. 2010 / sportovní areál „pod nádražím“)
● Rej Mikulášů, čertů a andělů
Pionýrská skupina Dobřany (4. 12. 2010 / KD PL Dobřany)
● Velká cena Dobřan v kulečníku 3. ročník 2010
Vlasta Trdličková (1. 12. 2010 - 28. 2. 2011 / Pivnice Hájek - Hájková)
● Tenisový turnaj O pohár starosty města Dobřan, celostátní turnaj starších
žáků kategorie C
TJ Dobřany - tenisový oddíl (11. - 13. 9. 2010 / sportovní areál „Džungle“)
● Letní pobyt SDH Dobřany 2010
SDH Dobřany (10. - 17. 7. 2010 / Zelený Háj u Merklína)
● Krajský přebor družstev žáků - nohejbal
TJ Dobřany - oddíl nohejbalu (30. 5. 2010 / sportovní areál „Džungle“)
● Kurz anglického jazyka pro matky na a těsně po MD
Budulínek, o.s. (4. 5. - 22. 6. 2010, 7. 9. - 14. 12. 2010 / Spolkový dům, ul. U Trati)
● Budulínkova stezka pro děti

Budulínek, o.s., (27. 5. 2010 - změna vyhrazena / cesta okolo řeky Radbuzy)
● Letní příměstský tábor pro děti z Dobřan a okolí
Budulínek, o.s. (16. - 20. 8. 2010 / prostory ZŠ, výlety)
● Velikonoční jarmark
Budulínek, o.s. (27. 3. 2010 / nám. T. G. M. Dobřany)
● Oslavy výročí 100 let od založení fotbalu v Dobřanech
TJ Dobřany – oddíl fotbalu (31. 7. 2010 / fotbalové hřiště TJ Dobřany)
● Týdenní kemp budoucích fotbalových hvězd - minižáci
TJ Dobřany – oddíl fotbalu (17. - 24. 7. 2010 / fotbalové hřiště TJ Dobřany)
● Informační a naučné tabule do lesů města Dobřany
Myslivecké sdružení Dobřany (6 - 7/2010 / les „Vysoká“, okolí myslivecké
chaty Diana)
● Kuželkářský turnaj pro neregistrované a registrované hráče
Josef Fišer (30. 5. 2010 a 5. 7. 2010 / Cinema bowling Dobřany)
● 24hours OffROAD Maraton DOBŘANY 2010
ES OFF ROAD TEAM (21. - 23. 5. 2010 / Šlovický vrch)
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CO SE DĚJE
ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY

Železniční přejezd je místo, kde každým rokem zbytečně vyhasnou životy
nezodpovědných řidičů. Náplní tohoto preventivního článku je proto upozornit na nejčastější chyby, kterých se řidiči opakovaně dopouští.
Západočeští policisté za rok 2009 zaevidovali celkem 32 dopravních nehod
na železničních přejezdech. Z toho jich 18 bylo v Plzeňském kraji a 14 v
Karlovarském kraji. Od začátku roku 2010 zaznamenali policisté v Plzeňském kraji již 5 nehod na železničních přejezdech, což je v porovnání se
stejným obdobím v loňském roce o dvě nehody více.
Nejprve bychom rádi připomněli, že železniční přejezd je místo, kde se
na stejné úrovni kříží železnice se silnicí a které je označeno příslušnou
dopravní značkou.
Přejezdy můžeme z pohledu řidiče rozdělit na:
• přejezd označen pouze dopravní značkou
• přejezd se zbudovaným světelným zabezpečovacím zařízením

• Obecné pravidlo říká, že řidič může na přejezdu a 50 metrů před ním jet
maximální rychlostí 30 km/h.
• Pouze v případě, je-li přejezd vybaven světelným zabezpečovacím zařízením, na kterém bliká přerušované bílé světlo, může řidič na přejezdu a 50
metrů před ním jet maximální rychlostí 50 km/h.
Vozidlo zůstane stát na přejezdu
Každému z nás se může stát, že se porouchá auto a zůstaneme stát v kolejišti. V tomto případě je důležité zachovat chladnou hlavu a postupovat podle
následujících pokynů:
• využijeme vlastní prostředky a co nejdříve odstraníme vozidlo z prostoru
přejezdu
• pokud jsou na přejezdu sklopeny železniční závory, pamatujte, že lze s nimi
manipulovat, a tak ve výjimečných případech je možné závory nadzvednout
• pokud okolnosti nedovolují vozidlo z kolejiště vyprostit, je nutné, abyste
okamžitě upozornili složky IZS na telefonní číslo 112
• pro rychlejší lokalizaci nezapomeňte nahlásit číslo přejezdu. To najdete na
rubové straně světelné skříně nebo dopravní značky
• další vaší povinností je na hrozící nebezpečí upozornit blížící se vlak

OTA JANEČEK OPĚT V KOSTELE SV. VÍTA!

Po dvouleté přestávce způsobené rekonstrukcí kostela sv. Víta se do Dobřan
vrátila stálá výstava obrazů Oty Janečka. Slavnostní vernisáží návštěvníky
provedl pan Ing. Tomáš Janeček, syn Oty Janečka.
Výstavu můžete navštívit až do září. Otevřeno je po - pá 9:00 - 17:00 hodin,
o víkendech se můžete přijít podívat od 13:00 do 17:00 hodin. Vstupenky
zakoupíte v Infocentru.

Podle statistiky se nejvíce dopravních nehod stalo na přejezdech se zbudovaným zabezpečovacím zařízením. Nejčastěji bourají ti řidiči, kteří nerespektují blikající červená světla na zabezpečovacím zařízení, nedodržují
nejvyšší povolenou rychlost, nezastaví před značkou „Stůj, dej přednost v
jízdě“, předjíždí na přejezdu nebo v jeho těsné blízkosti.
Řidiči nevjíždějte na železniční přejezd,
• slyšíte-li nebo vidíte-li blížící se vlak,
• na světelném zabezpečovacím zařízení blikají přerušovaně červená světla
nebo je dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky či zvonku,
• sklápějí, zdvihají se nebo jsou sklopeny závory,
• dává-li znamení k zastavení zaměstnanec dráhy kroužením červených nebo
žlutých praporků nebo za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
• nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho plynulé přejetí a
pokračování v jízdě.
Řidiči uvědomte si, že:
• na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti nesmíte couvat, otáčet se
a předjíždět
• pokud je železniční přejezd označen pouze samotnou dopravní značkou,
nebo na světelném zabezpečovacím zařízení nesvítí bílé světlo, musíte se
vždy jednoznačně přesvědčit, zda-li můžete přejezdem bezpečně projet
Železniční přejezd a rychlost
Spousta řidičů dnes zapomíná na uzpůsobení rychlosti vozidla k blížícímu
se přejezdu. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů jednoznačně vymezuje maximální povolenou rychlost na přejezdu a 50 metrů před ním.
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CO SE DĚJE / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
RUBRIKA SPRÁVCE

Vážení obyvatelé města Dobřany,
právě v těchto dnech se Vám dostalo do rukou vyúčtování služeb za rok
2009 spojených s Vámi užívanou bytovou či nebytovou jednotku, která je
ve vlastnictví města Dobřany. Vyúčtování je zpracováno v souladu s platnou
legislativou a obsahuje všechny informace, které ukládá vyhláška 372/2001
Sb. jako povinné.
Společnost Triumfa, s.r.o. vykonává správu bytového a nebytového fondu města Dobřany od počátku roku 2009. Toto vyúčtování je proto první, které pro Vás naše společnost zpracovala. Rádi bychom Vás požádali,
abyste kontrole tohoto vyúčtování věnovali zvýšenou pozornost. Především
vzhledem ke stavu předaných informací a podkladů od původního správce, ze kterých jsme při zpracování vyúčtování byli nuceni vycházet, mohlo
dojít k nezohlednění některých skutečností, jež znal pouze původní správce, a tyto nám nesdělil (například existence poměrového měřidla pro daný
prostor, atd.).
Důvodem pro nesprávné vyhotovení ročního vyúčtování služeb mohou
však být i další skutečnosti. Mezi nejčastější patří nepřesné údaje o počtu
osob v domácnosti v průběhu zúčtovacího období, které bývají zpravidla
způsobeny opomenutím povinnosti nájemce ohlásit písemně pronajímateli
veškeré změny v počtu osob žijících s ním ve společné domácnosti, a to
nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku změny. Připomínáme, že oznámení
musí být písemné a musí obsahovat jména, příjmení, data narození a státní
příslušnost těchto osob. 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.
V případě, že při kontrole Vašeho vyúčtování zjistíte některé nezohledněné skutečnosti či chybně uvedené údaje, dostavte se s potřebnými doklady včetně aktuálního vyúčtování služeb za rok 2009 do naší
správní kanceláře v Dobřanech, kde s Vámi bude sepsán reklamační
list vyúčtování služeb za rok 2009. Na základě toho Vám bude do 14
dnů zpracováno opravné vyúčtování služeb (resp. budete informováni
o stavu vyřízení reklamace) a bude Vám zasláno poštou.
Žádáme Vás také o kontrolu uvedených naměřených stavů poměrových
měřidel studené a teplé vody, případně poměrových měřidel IRTN (individuální rozdělovače topných nákladů), jejichž odečty prováděla na počátku
tohoto roku firma Techem. I v případě zjištění takových nesrovnalostí se
obracejte na naši správní kancelář v Dobřanech. Společnost Triumfa, s.r.o.
za Vás tuto reklamaci u firmy Techem vyřeší a následně Vám zpracuje a
zašle opravné vyúčtování služeb.
Protože jsme si vědomi, že vyúčtování služeb, které Vám předkládáme,
má z důvodu jiného evidenčního programu odlišnou grafickou úpravu než
od původního správce, doporučujeme Vám, abyste se v případě nejasností
v položkách vyúčtování obrátili osobně na pana Švába (správní kancelář
Dobřany), nebo telefonicky na paní Hrubou (centrální kancelář Plzeň – tel.
377 433 911).
Věříme, že všechny reklamace budou vyřešeny k Vaší spokojenosti a že
se na nás i dále budete s důvěrou obracet.
Jménem společnosti Triumfa, s.r.o.
Mirka Mašková
jednatel společnosti

VÝZVA
Prosím hlasujte pomocí internetu o grant na dosadbu lipové
aleje ke kapličce 14 svatých pomocníků v Dobřanech
z grantu Nadace partnerství Strom života.
http://www.makro.cz/index.php?page_id=771&u=406
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DOBŘANY
22. května 2010
DIVADLO

DIVADLO VIOLA * DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
KABARET ČERVENÁ 3 * A-STUDIO RUBÍN - PARTIDA
COMPANY PRO ART * VĚTŠINA LIDÍ O.S. * TY-JÁ-TR
LOUTKOVÉ DIVADLO V BOUDĚ * U.S.MARVIN
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TY A JÁ * DIVADLO SOFRANZA
DIVADLO DUŠÍ SPŘÍZNĚNÝCH * LOCO:MOTION COMPANY
* NOTA ZUŠ B. SMETANY PLZEŇ * MAGISTR KELLY
BUDILOVA DIVADELNÍ ŠKOLA

MUZIKA

XINDL X * TOMÁŠ KLUS * JAN BUDAŘ A ELIŠČIN BAND
TONYA GRAVES * KURTIZÁNY Z 25. AVENUE
PSÍ VOJÁCI * RADIM HLADÍK * SOUTHPAW
SUNFLOWER CARAVAN * ŠVIHADLO * TY SYČÁCI
VEGA * YELLOW SISTERS
Vstupenky:
Předprodej: 150 Kč (TICKETSTREAM)
Prodej na místě: 180 Kč

Děti do výšky 1 m v doprovodu rodičů a držitelé průkazu ZTP
a ZTP/P + asistent mají vstup zdarma.

Areál psychiatrické léčebny Dobřany
se otevírá v 11:00 hodin.
Přehled je pouze informativní a může ještě dojít
k drobným změnám.

VZPOMÍNÁME
Dne 30. května 2010 si připomeneme
1. výročí úmrtí pana

Františka Fialy,
zaníceného dobřanského turisty.
Vzpomíná manželka, děti a vnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 7. května 2010 vzpomeneme
50. výročí úmrtí paní

Anny Otýsové.
Stále vzpomíná syn s rodinou.

ROZHOVOR S VÁCLAVEM FIALOU
Václav Fiala, autor stuhy na dobřanské kašně, žije a pracuje v Klatovech, je
členem Svazu výtvarných umělců. Jeho sochařský přístup je založen na minimalizaci tvarů a je mnohdy inspirován architekturou. Jedním z nejdůležitějších rysů jeho tvorby je jeho cit pro začlenění sochy do prostoru. I v malých
sochách se odráží jeho smysl pro monumentalitu.
V roce 1996 realizoval v Rožnově pod Radhoštěm první práci do prostoru
- Pomník obětem 1. a 2. světové války, který se později stal významným příspěvkem v pomníkové tvorbě po roce 1990 v naší zemi. V roce 1997 představil
své práce na rozsáhlé výstavě ve Starém královském paláci na Pražském hradě. Ve stejném roce získal grant americké nadace Pollock-Krasner a vystavoval v newyorkském Socrates Sculpture Park
V roce 2000 dokončil realizaci z carrarského mramoru pro Univerzitní kliniku
v rakouském Grazu a vystavil dvě monumentální sochy (Rotunda a Minaret)
v pražské galerii Mánes. Tvořil na rezidenčních pobytech v Severní Karolině
a v New Hampshire. V letech 2004 a 2005 vystavoval na největší sochařské
výstavě Sculpture by the Sea v Sydney, kde dvakrát získal hlavní cenu Sydney
Sculpture Prize.
foto: Jana Bednářová

který jezdí do klatovské galerie přednášet.
Jezdí vlakem, a když mu to čas dovolí, někde vystoupí, prohlédne a probádá
nějakou obec a pokračuje dalším vlakem ke svému cíli. Přesně v té době
tohle udělal v Dobřanech. V Klatovech pak svou přednášku doplnil úvahou o
vzniku dynamického baroka, na kterou přišel, když vstoupil do dobřanského
kostela sv. Víta.
Velmi zjednodušeně jde o tohle: Úžasný baldachýn nad oltářem v kostele
sv. Víta drží tordované sloupy. Doktor Švácha si vzpomněl, že podobné, ale
mnohem větší vytvořil Lorenzo Bernini v letech 1624 – 1633 v chrámu sv.
Petra v Římě. Berninimu jako vzor posloužily dva malé sloupy umístěné
ve stejném chrámu, ale pocházející někdy ze třetího století z Šalamounova
chrámu v Jeruzalémě. Badatel došel k závěru, že právě konvexně-konkávní
silueta tordovaných sloupů mohla stát na počátku éry dynamického baroka,
ve kterém se fasády podobným způsobem začnou vlnit.
Možná to vyjadřuji nepřesně... Druhý den jsem se jel do dobřanského kostela podívat. Pak už jsem se dynamické vlnovky nemohl zbavit. Udělal jsem řadu studií a
formu stále zjednodušoval tak, aby ve výsledku byla čitelná z dlouhého pohledu
přes náměstí. Tahle náhodná informace tedy stála na samém začátku práce.
A jak na Vás osobně působí dobřanské barokní stavby?
Pozorněji jsem si prohlédl hlavně zmiňovaný kostel sv. Víta. Tam člověk
zažívá pocit dokonalé harmonie a proporcí. Kéž bychom dnes dokázali stavět
domy s takovýmhle citem a pokorou...

Od samého počátku se stuha na kašně stala lákadlem. Spolu se slunečným počasím přitahovala celý víkend zvědavce a hlavně fotografy. Určitě
Vás to těší, nečekal jste spíše pobouření?
On je to objekt fotogenický, a proto přitažlivý. Podstatné ale je, aby stuha vyvolávala dobrý pocit, i když se nebude třpytit slunečním světlem, tedy i v zimě, za
deště či v noci... Socha musí být sochou v každé roční době. Snad ji Dobřanští přijmou za svou... snad si začnou milenci dávat rande “u stuhy” a obchodní partneři ji
budou používat jako geografický bod. Třeba bude jednou starosta říkat: „Radnici
najdete snadno... kouknete se přes stuhu...“ No nic, to jsem se jen tak zasnil...
Stuha by byla odvážná i ve větším městě. Měl jste radost, že jste porazil
rádoby barokní figuru, se kterou váš návrh soupeřil?
Radost jsem neměl. Autor druhého návrhu je kolega, kterého si vážím. Na druhé straně jsem předpokládal, že radní se spíš přikloní ke konzervativnějšímu
návrhu. Cítil jsem se díky takovým podmínkám velmi svobodný. Navrhl jsem
něco, co by mě těšilo realizovat bez ohledu na vyhlídky, zda realizace má šanci...
Nakonec mě překvapil názor pana starosty, že kašna vytvořená v roce 2010
by měla představovat právě dobu, ve které vznikla, a nikoliv jiné století...
Z prvního představení návrhu si pamatuji historku, kterou jste jej
zdůvodnil. Utkvělo mi zhruba toto: Jistý významný odborník náhodou
zabloudil k nám do sv. Víta. Měl tam pocit jakéhosi středobodu baroka,
napsal o tom pojednání a právě to Vám vnuklo tento nápad. Mohl byste
tento můj myšlenkový pahýl doplnit?
V době, kdy jsem se začal úkolem zabývat, se mé přemítání setkalo s přednáškou Rostislava Šváchy, jednoho z našich nejlepších znalců architektury,

Co bylo na celé instalaci nejtěžší?
Každá takováhle práce se dělá jen jednou. Podruhé už budu dělat zase něco
jiného. Zkušenosti se těžko přenášejí. Nicméně, kdo někdy pracoval s nerezem
a chce mít výsledek leštěný, ten ví, jaká hrozná úskalí na něj čekají. Loni jsem
si to prožil poprvé na jednodušší práci, na Nakloněném obelisku u Nepomuka.
V místech, kde spadlo za války americké letadlo a zemřelo deset vojáků, jsem
postavil mírně vykloněný obelisk. Třpytí se jako paprsek mezi stromy. Tam
jsem zjistil, jak silný dojem vyvolává zrcadlení objektu. Věděl jsem, že stuha
na kašně v Dobřanech se bude díky tomuto efektu chovat křehce, že nebude
náměstí zatěžovat a že se bude tvářit jako vznášející se šperk na hladině...
Nečekaná nesnáz nastala, když jsem dílo do Dobřan dopravil. Ukázalo se, že
není možné uskutečnit ihned osazení na náměstí, jak bylo plánováno. Jenže
jak manipulovat s tunovým rozměrným objektem? Nakonec jsem přidělal na
sochu kolečka a pak jsme s ní mohli pohodlně zajet do hasičské garáže, kde
přečkala zimu.
Jako chlap si nemohu odpustit technický dotaz. Zůstane stuha stále tak
lesklá, nebo ji patina zakalí? Byla by to škoda, díky zrcadlení okolních
budov je tam jako doma a neruší.
Na povrchu není žádná patina. Povrch je prostě jenom vyleštěný nerez. Materiál je to velice kvalitní a trvanlivý, nicméně bude stárnout, stejně jako všechno... To pak stačí vzít leštící pastu a brusku a lehce přeleštit.
Musím pokaždé odpovídat na nejrůznější pochybnosti. Někdy jsou to otázky, na
které výtvarník prostě nemůže mít odpověď. Třeba oblíbeným dotazem bývá: „A
co když to někdo posprejuje?“ V Dobřanech jsem se ale setkal s naprosto originálním dotazem: „A co letadla,“ zeptal se mě kdosi, „neoslní třpyt kašny piloty?“
Tak jen doufám, že se Dobřany nestanou dopadištěm letadel, která nad nimi
přelétávají...
Uvažujete o tom, že byste Dobřanům nabídl znovu své dílo? Stále chybí
třeba uctění památky obětí letecké války na našem území.
Já nemohu nikomu nic nabízet, ale naopak pokorně čekat, až mě někdo osloví.
Zabývám se uměleckým dílem do veřejného prostoru. Jsou to jak volné věci, tak
díla užitková, tedy kašny, pítka, lavičky, dlažby nebo pamětní desky, pomníky
či náhrobky. Každou práci, která ke mně přichází, vnímám jako výzvu. Nutí mě
to zabývat se zas něčím novým, pronikat do příběhů místa, seznamovat se s prostředím a lidmi. Když všechno do sebe zapadne, je šance, že se dílo podaří...
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KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK
DĚTSKÁ LITERATURA

Znáš dobře pohádkové kamarády???
Přiřaď k sobě ztracenou pohádkovou dvojici...
                                

ALLISONOVÁ Jennifer: Pátračka Gilda
Detektivní příběh, díky kterému se ocitnete v prostředí
jedné parapsychologické pátračky Gildy. Je tak úspěšná
ve svém oboru, že řeší jeden případ za druhým. Rázem
se ocitnete ve starých domech, kde na Gildu čeká spousta
práce. Vypátrat duchy v rodinném sídle svých příbuzných
nebude lehký úkol. Ale díky svým schopnostem si s duchy
Gilda jistě poradí.

hajný Robátko
Pat
Maková Panenka
Štaflík
Káťa

Mat
motýl Emanuel
jelen Větrník
Škubánek
Špagetka

ZWEIGOVÁ Stefanie: Pes hledá člověka
Rezka je roztomilé čistokrevné štěňátko irského setra. Bohužel svým štěněčím dováděním a lumpárnami
dožene svého prvního majitele k tomu, aby se jí zbavil.
A tak na Rezku čeká během prvních tří let psího života
spousta dobrodružství. Knížka je v tom nejlepším slova
smyslu rodinná. Děti si díky ní udělají obrázek o tom,
jakým způsobem vnímá pes své okolí a jak negativně na
něj může působit zlé lidské chování.
CLAYBOURNE Anna: Vynálezy, které změnily svět
Topinkovač, záchod, televize, počítač i automobil jsou pro
nás věci, které denně používáme. A přesto nevíme, kdo
všechny tyhle věci vymyslel. A nebylo to vůbec snadné. V
knize najdete opravdové příběhy o událostech, které předcházely všem těm geniálním nápadům.

LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
SETTERFIELD Diane: Třináctý příběh
Román, který svým dějem a příběhem navazuje na
taková díla, jako např. Jana Eyrová nebo Na větrné
hůrce, vás zaujme jak hlubokým romantickým příběhem, tak napětím, láskou i magickou a hrůzostrašnou
atmosférou. Hlavní hrdinkou je uznávaná spisovatelka,
chystající se napsat své celoživotní paměti. Díky tomuto nápadu vyvstávají na povrch známé i utajené skutečnosti jejího života.
SLAUGHTER Karin: Genesis
Bývalá soudní patoložka Sára Lintonová se přestěhovala
do nového města, aby zapomněla na svou tragickou minulost. Osud jí však nepřeje a klade jí do cesty nové a nové
překážky. Když na oddělení přivezou ženu po autonehodě, zjistí Sára, že zranění neodpovídají srážce, ale žena se
nejspíš stala obětí sadistického šílence. Kdo a proč mohl
ženě vyjmout žebro zaživa? Nové objevy a důkazy v pátraní odhalují nejhrůznější představy o mučení a týrání.
DAMS Carsten: Gestapo
Tajná policie byla nejobávanějším nástrojem politického
teroru ve „Třetí říši“. Pronásledovala všechny odpůrce
režimu, jako komunisty, socialisty, Židy, homosexuály
i asociály. Kdo jednou uvízl v jejích spárech, nedostal
se ven. V knize najdete důkazy založené na výsledcích
nejnovějšího výzkumu. Autoři se zabývali jak mýty, tak i
skutečnou podstatou a fungováním gestapa.
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Čtenářům knihovny a jistě ani široké veřejnosti neunikla informace o Březnové burze knih a CD. Letos jste nabídli k dispozici a k nákupu 415 knih a
54 CD. Návštěvníci si mohli vybrat z opravdu pestré nabídky. Od klasických
děl české i světové literatury po kuchařky, průvodce, cestopisy i dětskou
literaturu. Pokud se i vaše knihovna a půda plní knihami, vyčkejte rok a
naše akce se bude znovu opakovat.

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Koná se ve středu 19. května 2010
od 17:00 hodin v KÁČKU.

KULTURA
NOC S ANDERSENEM 2010

Již 10. rokem probíhá v celé ČR neobvyklá knihovnická akce s názvem
Noc s Andersenem. Cílem a smyslem celého projektu je ukázat dětem
knihovnu z úplně jiné stránky, z jiného pohledu a zvýšit jejich zájem o četbu a knížky jako takové.
Letos poprvé se zapojila i naše Městská knihovna v Dobřanech. Paradoxně to byly právě provizorní prostory, které svým uspořádáním poskytly
útulné a rodinné prostředí.

ROZHOVOR S JANOU ŠÍSTKOVOU

V minulém vydání DL jsme vás informovali o pěveckém úspěchu teprve desetileté Jany Šístkové. První zmiňovaný úspěch obohatila Jana dalším – získala 5. místo a čestné uznání na V. ročníku mezinárodní soutěže Duškovy hudební mládeže v Praze. Dnes jsme se ptali na její postřehy, zážitky a zkušenosti.
Můžeš nám v krátkosti popsat soutěže,
kterých ses zúčastnila?
Zúčastnila jsem se Karlovarského skřivánka
a pěvecké soutěže v Praze. Na obou se mi
líbilo, ale víc na té v Praze, kde jsem zpívala
dokonce jednu píseň od Mozarta, což bylo
povinné.
Byla atmosféra na soutěžích odlišná? Kde
se ti zpívalo lépe a proč?
Ano byla. V obou sálech byla jiná akustika,
lépe se mi zpívalo v Praze, kde byl sál menší a krásně vyzdobený. Zpívala
jsem zde i německy, tak to bylo pro mě dost těžké, ale přesto se mi lépe
soutěžilo tam.
Jak dlouho se věnuješ zpívání? A jakou dobu ses na obě soutěže připravovala?  
Učím se zpívat tři roky. Na Skřivánka jsem se připravovala celý rok a na
Duškovu soutěž asi tři a půl měsíce.

Šest malých čtenářů „spáčů“ se 26. března sešlo v dětském oddělení
MěK. Původní plán stopovačky a plnění úkolů venku byl kvůli počasí, které
nám nepřálo, zrušen, ale díky náhradnímu plánu už na děti čekala stopovačka uvnitř knihovny.
V podvečer už na děti čekalo přichystané překvapení v podobě netradiční
návštěvy. Přišel se na nás podívat pohádkový skřítek a pohostil nás výbornou bábovkou. Společnými silami všech dětí si vysloužil jméno Knižník a
stal se tak maskotem dětské knihovny.

Při vystoupeních bývá většinou tréma. Jak jsi na tom ty?
Trému mám. Před vystoupením velkou, při zpívání už menší. Snažím se
myslet na to, co budu zpívat a opakuji si slova. Vystupuju ráda, ale vždycky
se trochu bojím.
Kdo tě ke zpívání a vůbec do hudební školy přivedl? Jak si rozumíš se
svojí paní učitelkou zpěvu a co se ti na ní nejvíc líbí?
Paní učitelka mě slyšela zpívat a zeptala se maminky, jestli bych nechtěla
chodit k ní na zpěv. Nejvíc se mi na mojí paní učitelce líbí, jak hezky zpívá
a jak je hodná. Moc si s ní rozumím.
Chtěla by ses zpěvu věnovat profesně?
Ne. Chtěla bych učit zpěv v hudebce jako paní učitelka ☺
Máš i jiné zájmy?
Sportuju – jezdím na kole, plavu, chodím do skautu a na flétnu.

Ale abychom nezapomněli na tu nejdůležitější část večera, na čtení.
Celorepublikové předčítání Lichožroutů od autora Pavla Šruta neminulo
ani nás. Právě tato kniha získala u dětí jednoznačně největší obdiv ze všech
nabízených titulů.
Každý „spáč“ si mohl za odměnu a jako potvrzení účasti na Noci s Andersenem vybrat a vybarvit svou vlastní zvířecí masku. A tak se to v knihovně
začalo hemžit tygříky, sovou i žabkami.
Celý podvečer i noc jsme si náramně užili a troufáme si tvrdit, že spaní v
knihovně byl pro děti opravdu nevšední zážitek. Pokud nám budou za rok
prostory opět příznivě nakloněny, určitě se pustíme i do druhého ročníku.

Marie Fuxová - housle, Štěpán Kos - klavír
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KULTURA
KULTURNÍ AKCE ZUŠ J. S. BACHA - KVĚTEN 2010

KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO

15. května 2010 (sobota) od 10:00 do 18:00, Plzeň- Slovany
„Senioři baví seniory“ - taneční a pěvecký soubor Dobřanské bábinky

8. 5. 2010 v 15:00 hodin

16. května 2010 (neděle) od 15:00 hodin, klášter Chotěšov
Chotěšovské máje - Dětská lidová muzika „VozemBach“

(VB/USA/Francie, rodinný, 109 min, přístupný, dabing)

25. května 2010 (úterý) od 17:00 hodin
provizorní sál I. stupně ZŠ (1. patro, vchod dvorem)
Žákovský koncert
4. června (pátek) 2010 od 17:00 hodin, kaple vodního hradu Švihov
Absolventský koncert Kristýny Šeflové - flétna

ÚSPĚŠNÁ PREMIÉRA ROZMARÝNU

(apa) V březnovém čísle Dobřanských listů jsme Vám přinesli informace o činnosti spolku místních ochotníků „Rozmarýn“ a jejich chystaném
divadelním představení. V té době se přípravy na první veřejné vystoupení
pomalu, ale jistě blížily ke svému vrcholu a v pátek 10. dubna v 19 hodin
nastal onen okamžik s velkým „O“ a před hledištěm Káčka zaplněným do
posledního místečka se rozevřela opona... Již úvodní dialogy herců naznačovaly, že se diváci nudit nebudou a po noblesním vstupu „Madame Arcati“ na
scénu o tom už určitě nikdo nepochyboval. Herci spolu se všemi, kdo se na
představení podíleli, přichystali téměř dvě hodiny výborné a vtipné zábavy a
ať už návštěvníky do hlediště přivedl zájem o divadlo, zvědavost či to, že na
jevišti měl někoho z přízně, z přátel nebo známých, zda se těšil, držel palce
nebo byl lehce skeptický, zkrátka ať už pohnutky k návštěvě byly jakékoliv,
věřím, že všichni odcházeli domů s dobrým pocitem a se smíchem dostatečně natřesenou bránicí. Nezbývá, než Rozmarýnu popřát hodně úspěšných
představení, a ať jim i další hry tak pěkně „sednou“ jako Rozmarný duch.

Kouzelná chůva a Velký třesk

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

8. 5. 2010 v 19:30 hodin

Nezapomeň na mě 		

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

(USA, romantický, 113 min, přístupný, titulky)

11. 5. 2010 v 19:30 hodin

Iron Man 2			

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

(USA, akční, 117 min, přístupný od 12 let, dabing)

13. a 15. 5. 2010 v 19:30 hodin

Robin Hood			

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

(USA/VB, historický, 148 min, přístup. od 12 let, titulky)

14. 5. 2010 v 17:00 hodin

Crazy Gang v cirkusu		

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

(Norsko, rodinný, 92 min, přístupný, dabing)

18. a 20. 5. 2010 v 17:00 hodin
22. 5. 2010 v 15:00 hodin

Garfield 3D		

Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

(USA, animovaný, 72 min, přístupný, dabing)

18. 5. 2010 v 19:30 hodin

Nine				

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

(USA, hudební, 120 min, přístupný od 12 let, titulky)

21. 5. 2010 v 19:00 hodin

Vesnická pohádka		

Vstupné: 80 Kč

(ochotnický divadelní spolek Úhlavan - Přeštice)

22. 5. 2010 v 19:30 hodin

Muži, co zírají na kozy		

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

(VB/USA, komedie, 94 min, přístupný, titulky)

25. 5. 2010 v 19:30 hodin

Všichni jsou v pohodě		

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

(USA, drama, 99 min, přístupný, titulky)

27. 5. 2010 v 18:00 hodin, 29. 5. 2010 v 17:00 hodin

StreetDance 3D			

Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

(VB, taneční, 98 min, přístupný, dabing)

Poděkování divákům premiéry Rozmarného ducha

O moderním člověku se říká, že ztratil schopnost soustředit se, že vyžaduje pouze klipovitá sdělení, že si ničeho moc nevšímá a tak dále.
Zkrátka se počítá s tím, že bez podbízení nelze člověka zaujmout.
My už tomu nevěříme. Zažili jsme ve Vás naprosto soustředěné publikum. Z jeviště bylo cítit, kterak jste pozorní, jak dobře se dokážete vyznat v
ději, jak napjatě očekáváte vývoj příběhu.
Vaše energie nás doslova sytila. Díky za ni, byl to pro nás skvělý večer.
Jenže Vám to nestačilo, svou třídu jste ukazovali po celou dobu, která od té
doby uběhla. Chválili jste, nosili květiny a dostali jsme dokonce dort s pravým
duchem a s nápisem Rozmarýn. Potěšil i naši menšinu, která sladké nemusí.
Jste fajn, ale má to jedno ale. Jste droga kvůli, které zapomínáme na
dlouhé měsíce námahy. Začneme cvičit další kus. Budeme proto brzy shánět nové členy Rozmarýnu. Tak se prosím zamyslete, zda byste to nechtěli
zkusit z druhé strany.
Těšíme se na příští setkání. Za Rozmarýn Martin Sobotka, Principál
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28. 5. 2010 v 19:00 hodin

Hoffmannovy povídky / Jacques Offenbach

Vstupné: 300 Kč

(francouzsky s českými titulky)

Projekce záznamu operního představení z Metropolitní opery v New Yorku.

1. 6. 2010 v 19:30 hodin

Mamas & Papas		

Vstupné: 110 Kč / 90 Kč

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

3. 6. 2010 v 19:30 hodin

StreetDance 3D			

Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

(VB, taneční, 98 min, přístupný, dabing)

5. 6. 2010 v 15:00 hodin, 8. a 10. 6. 2010 v 17:00 hodin

Hurvínek na scéně 3D		

(ČR, loutkový, přístupný)

Vstupné: 150 Kč / 130 Kč

KULTURA / Z HISTORIE
Z HISTORIE

Na pohlednici z roku 1929 je celý areál dnešní léčebny, vidíme kostel i
vodárenskou věž, v pozadí vpravo komíny keramických závodů. V popředí
snímku je cesta ze starého mostu do Dobřánek. Srovnání není možné kvůli vzrostlým stromům podél řeky, kterou též vidíme na snímku. Na druhé
pohlednici vám chceme přiblížit tehdejší ústav pro choromyslné, jenž v té
době byl soběstačný, vlastnil polnosti, sady a dokonce i koně. Měl i vlastní
hřbitov - dnešní bažantnice při silnici směr Vstiš.
Pavel Krákora

Městské kulturní středisko Dobřany
ve spolupráci s dalšími organizacemi
zve všechny malé i velké na

DEN DĚTÍ
Koná se v neděli 30. května 2010
od 9:00 hodin na náměstí T.G.M.
Připravena bude celá řada soutěží s odměnami.
Cena soutěžní kartičky: 15,- Kč
Prodej kartiček od 9:00 do 10:30 hodin.

65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ DOBŘAN
Dobřany v květnu 1945

První květnové dny roku 1945 se trvale zapsaly do dějin českého národa.
Blížil se konec 2. světové války a spojenecká vojska armád SSSR, USA, VB a
Francie završovala porážku fašistického Německa. V Praze, v Plzni a na dalších
místech dne 5. května povstal český lid se zbraní v ruce proti okupantům. V
Dobřanech čeští občané nemohli pomýšlet na ozbrojený boj. Přesto dne 5. května část občanů Dobřan v čele s předsedou Revolučního národního výboru Antonínem Němcem požádala německé vedení o převzetí správy města do českých
rukou. Velitel německé policie odmítl s tím, že město bude vydáno americké
armádě, jejíž příchod byl již očekáván. A do Dobřan přeplněných německým
vojskem přijížděly další a další německé jednotky prchající na západ. Němec-

ká armáda soustřeďovala zbylé tankové jednotky pod Křížovým vrchem, kde
čekaly na zajetí. V Dobřanech bylo několik tanků, ale Němci na obranu města nepomýšleli, ke střetu mezi Němci a Čechy nedošlo. Ráno 6. května české
obyvatelstvo vyvěsilo státní vlajky a prapory a přes vytrvalý déšť očekávalo
příchod americké armády. Ten historický okamžik nastal krátce po 13. hodině,
kdy do města přijela první tři americká terénní auta (džípy) s několika americkými důstojníky. Německá policie ve slavnostním oblečení je přivítala a město jim
předala. Němečtí vojáci, kteří již den před tím ničili, a pak zničené zbraně zahazovali do příkopů při silnici Dobřany – Chotěšov, stáli již na náměstí připraveni
do zajetí. Šestitisícová posádka Dobřan byla zajata bez jediného výstřelu. Zatímco němečtí občané vůbec nevyšli do ulic, radovalo se české obyvatelstvo, neboť
německá okupace skončila. Srdečně byli vítáni další přijíždějící američtí vojáci.
Těžká obrněná vojenská technika měla obtíže se do města dostat. Občané stáli u
kamenného mostu a žádali Američany, aby nejezdili přes kamenný most, že by
jej poškodili. Postupně přijely do města další obrněné vozy americké armády.
Během 7. května 1945 soustředila americká armáda do města další německé
válečné zajatce, takže jejich počet vzrostl na více než 10 tisíc mužů. Kromě
toho bylo již za války ve městě ubytováno 5 tisíc německých uprchlíků ve
školách, hostincích a na náměstí pod širým nebem. Později byli váleční zajatci
přemístěni za město pod stany, odkud byli postupně odváženi do sběrných středisek. Vzhledem k velkému počtu válečných zajatců bylo ve městě zřízeno sídlo štábu Vojenské policie MP 94 pěší divize se svými jednotkami 102. a 58. a
dále jednotky zásobovací, policejní, transportní, dopravní a válečných zajatců.
Dne 4. července 1945 oslavilo město Dobřany s americkou posádkou
„Den nezávislosti“, státní svátek USA. Slavnost trvala od rána do noci. Na
pořadu byly sportovní hry, zejména baseball, a taneční veselice na náměstí
za zvuků amerického jazzu.
V pondělí dne 26. listopadu 1945 se na MNV Dobřany konal přátelský večírek s hudbou a tancem na rozloučenou s americkou posádkou. V příštích dvou
dnech americká armáda opustila město. Před odjezdem americká Vojenská policie darovala městu tři auta a velký generátor, byla to kořist po německé armádě.
(zdroj: K. Kašpar / 60. výročí osvobození Dobřan americkou armádou v roce 1945)
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DUBEN NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE (1. ČÁST)

Letošní duben přinesl řadu aktivit, z nichž některé jsou tradiční, jiné nové a
další byly z organizačních důvodů přesunuty z května. Výsledkem byl pro děti
i pro učitele velmi pestrý měsíc, náročný na přípravu a koordinaci uvedených
aktivit a běžného chodu školy. Rádi bychom Vám je ve dvou číslech Dobřanských listů představili očima dětí – redaktorů školního časopisu Podlavičník.

Chvála různosti

Dne 31. 3. 2010 se uskutečnil (již potřetí) pro 2. stupeň a dvě páté třídy
tématický den Chvála různosti. Na různých stanovištích si žáci mohli s různými výsledky vyzkoušet různé činnosti.
Do pravý, do levý, dyť je to fuk • Disciplína Stolní tenis probíhala (jako
jediná mimo školu) v sokolovně, kde je 5 stolů. Dohlížela na nás paní učitelka Weinrebová. Uskutečnila se soutěž, která byla rozdělena na amatéry a
profesionály. Za amatéry se na prvním místě umístil Dominik Dušek, hned
za ním skončila Tereza Škodová, v profesionálech se umístil na prvním místě David Reitšpies, druhý byl Milan Obertík. Bylo to poprvé, co se tato disciplína uskutečnila a opravdu se povedla. Boje byly napínavé jen v soutěži
amatér. Překvapila mě ale účast dvou děvčat, a to Terezy Škodové a Lucie
Podzimkové. (Milan, 8.B)
Hezky upravené vlasy • V dílně Kadeřnictví jsme absolvovali aktivity,
které se týkaly různých úprav vlasů. Byly zde přítomny dvě slečny kadeřnice ze Střední integrované školy v Plzni. Ten, kdo se dobrovolně přihlásil,
tomu vykouzlily nádherný účes, a ti, kteří se chtěli ostřihat, tak těm rovněž
vyhověly. V Kadeřnictví se mi velmi líbilo. (Kačka, 5.B)
Pečení velikonočních perníčků • Pečení velikonočních perníčků bylo jedním ze stanovišť, na kterém jsme si mohli vyzkoušet své dovednosti. Celkem
nás bylo devět, rozdělili jsme se do tří skupin. Pekli jsme pod vedením paní
učitelky Konšalové. Každá skupina upekla 1-2 plechy perníčků. Po upečení
jsme perníčky zdobili bílou polevou. Na závěr jsme si mohli své perníčky i
sníst. Toto stanoviště bylo dobré a věřím, že i ostatním skupinám se líbilo. A
nemyslete si, i kluci se zde zapojili. Každý si pochutnal !!:)) (Anet, 6.B)
Batikování hlínou • Na toto stanoviště jsme si museli donést bílé tričko. Nejdříve jsme na tričko namalovali barvami na textil obrázek a poté
jsme ho zakryli hlínou a čekali jsme, až zaschne. Práce na batikování složitá
moc nebyla, každému se dařilo. Tuto dílnu vedla paní učitelka Šindelářová.
Podle mě bylo toto stanoviště bezva, protože jsme si odtud mohli odnést i
výrobek. (Anet, 6.B)
Šperkařství • Zde jste si mohli, už podle názvu stanoviště, vyrobit šperk.
Jako poplatek jsme dali dvacetikorunu na suroviny, které jsme použili.
Korálky byly rozmanité, jak barvou a tvarem, tak i velikostí. Na výběr byly
jakékoliv šperky, jen si zvolit. Někdo například vyráběl náušnice, náramky,
náhrdelníky, prstýnky a další… A jedna perlička: nebyly tu jenom holky,
ale i spousta kluků! Je to zřejmě také hodně bavilo, jak bylo vidět na jejich
výrazech. Tuto aktivitu vedly paní učitelka Palkosková a paní Cajthamlová
s dcerou, které nám, když bylo třeba, radily. (Petra, 6.B)
Mramorování • Tentokrát jste měli přinést jedno vyfouknuté vajíčko a
ostatní potřeby už byly na místě, např. květináček, mašličky, barva, sláma
atd. Bavilo by vás pozorování, jak se vámi zvolené barvy rozlévají po hladině
vody v plastové mističce a vytváří tenkou vrstvu, která se pak krásně ovine
kolem skořápky vajíčka? Tento proces vytvoří vejce s různobarevnou, ale
nádhernou skořápkou. Tohle si někdy opravdu musíte zkusit! Jen dejte pozor
na ty barvičky, jsou sice pěkné, ale zrádné - mohou vám ušpinit oblečení a nejde to vyprat. Zde nás vedla šikovná paní učitelka Simbartlová. (Petra, 6.B)
Hlavně trpělivost • Jedním ze stanovišť bylo tento rok také Pískování, které
se konalo v 5.C. Jednalo se o vytváření mandal za pomoci lepidla a barevných
písků. Komu se dopoledne nepovedlo na toto stanoviště dostat, měl šanci ještě
odpoledne při velikonoční párty. Napřed se předtištěná část obrázku natřela
lepidlem, na ně se nasypal písek a sklepal se přebývající a postupně byla vytvořena koláž. Pracovali jsme s různými barvami písku, takže vznikaly mandaly
krásně barevné. Na tomto stanovišti byla důležitá trpělivost. (Honza, 8.A)
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Kuličkiáda • Již potřetí se konala Kuličkiáda. Pravidla jsou stále stejná.
Na začátku jsme se rozdělili do několika skupin po 2-4 lidech, udělali jsme
si důlek a začali hrát. Nejdříve se hodily kuličky tak, aby byly co nejblíže
důlku, a začalo se cvrnkat. Výsledky se zapsaly a na konci se udělal průměr,
protože každá skupina odehrála jiný počet kol. Výherce dostal odznáček.
Nevím proč, ale mám dojem, že rok od roku je na Kuličkiádě chladnější
počasí. (Honza, 8.A)
Proměny dřeva • Dohled nad touto prací měla paní učitelka Hříšná společně s panem Waltrem, který nás naučil, jak správně manipulovat s dláty.
Mohli jsme vybrat předlohy od kytiček až po zamotané spirály. Poté, co
nám pan Walter dal dřevo na vyřezávání a řekl nám, že nejměkčí dřevo je
lípa a olše, jsme se všichni pustili do práce. Docela jsme se pobavili nad
svými výtvory. Samozřejmě se každý snažil dostat odznáček Chvály různosti, ale nakonec to bylo těžké rozhodnutí jak pro paní učitelku, tak i pro
pana Waltra. (Zdeněk, 8.B)
Kosmetika • I profesi kosmetičky jste si mohli na Chvále různosti
vyzkoušet. Všichni zúčastnění si mohli navzájem nalakovat nehty, nalíčit
se. Měli jsme k dispozici širokou škálu laků, stínů, lesků a rtěnek. Během
jednotlivých činností jsme poznali, že se jedná o práci, která vyžaduje zručnost, trpělivost, pečlivost. Když jsme opouštěli tuto dílnu, měli jsme krásně
nalakované nehty, které byly zdobeny různými ornamenty. Naše tváře byly
rovněž zkrášleny. (Maruška, 5.B)
Chemická laboratoř • Otázky pro Milana Dvořáka: Kdo tuto dílnu vedl?  
Paní učitelka Boudová, jejím zástupcem pro pokusy byl Jan Soukup. Jaké
pokusy jste dělali? Např. butanový ohňostroj, hořící sopku nebo faraónova
hada. Kdo je dělal? Nějaké pokusy prováděl zástupce Honza, jiné jsme si
zkoušeli sami ve dvojicích. Líbilo se ti to, nebo si příště raději vybereš něco
jiného? Líbilo se mi to moc a všem ostatním, co mají alespoň trochu rádi
tento předmět, bych to doporučoval. Dozvěděl ses něco nového? Dozvěděl
jsem se mnoho zajímavých věcí, o kterých jsem doposud pochyboval, a
nikdy bych nevěřil, že se takové úžasné věci dají provést. Máš z této akce
nějaké zajímavosti nebo zážitky, se kterými by ses s námi rád podělil? Např.
na tuze od tužky jsme pod plynem vařili bílek, který mi pak vybublal a
málem vystříkl na mého kamaráda. Jinak jsem na 100% přesvědčen, že si
příští školní rok určitě tuto aktivitu vyberu. (Márky, 9.A)

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Velikonoční pískování aneb Písek na několik způsobů

31. března se již poněkolikáté konala Velikonoční zahradní párty. Tento rok
ji provázelo téma pískování. Toto téma vzniklo ve vztahu k obnově parku na
Martiňáku, neboť je tam pískovec a obnovená kaplička byla také původně z
pískovce. Ve škole, ale i venku bylo několik stanovišť. Uvnitř školy, na chodbě byla možnost udělat si mandalu z písku či navštívit pískovou laboratoř.
Mohli jste si ji poté buď odnést, nebo ji nechat na velkou koláž, která byla
připravována venku. V učebně hudební výchovy probíhala výstava z produktů žáků na téma Parkiáda. Venku jste si mohli vybrat z různých zábavných
aktivit: hledání předmětů v písku, přesýpání písku do láhve pomocí papírku,
skládání pyramidek z kamenných kostek na čas, běhání s kamenem na dřívku, tvorba sošek z porobetonu, hod „pískovou koulí“ na terč, … Nechyběla
ani hudba a moderátorky, úspěch slavila čajovna Střediska Ametyst s pravým
pouštním čajem. Nakonec byly vyhlášeny výsledky z výstavy a představena
Honza, 8.A
velká mandala z barevného písku.		

PROSBA ZŠ DOBŘANY
Prosím hlasujte do 15. 5. 2010 na

www.cezregionum.cz
pro novou interaktivní tabuli do učebny fyziky
a chemie.
Občanské sdružení Budulínek ve spolupráci

s dětskou lékařkou MUDr. Alenou Špidlenovou
připravuje přednášku na téma

CESTOVÁNÍ S DĚTMI
(očkování, příprava na delší cestu, kdy a kam je vhodné
s dětmi cestovat apod.)
Zájemci se mohou hlásit v herně MC Budulínek,
na tel.: 736 287 255 nebo přímo v ordinaci MUDr. A. Špidlenové.
Přednáška se uskuteční koncem května nebo začátkem června
dle počtu zájemců.

Návštěva ze Zagrebu

Možná jste si všimli, že na naši školu již zavítali Slovinci, Němci, Rakušané, byli zde i Portugalci a Poláci, a možná i další skupiny lidí. Novou národností, která na naši školu zavítala 8. dubna, byli Chorvati, ale ne úplně. Žijí
v Chorvatsku, mluví chorvatsky (i anglicky, což není nic neobvyklého), ale i
česky. Vysvětlení je jednoduché, jejich předci byli Češi, jedná se českou menšinu žijící v Zagrebu, někteří již 4. generaci. Přijelo 27 dětí (od předškoláků
až po gymnazisty) a 17 dospělých (rodiče a 2 učitelky). Tyto česko-chorvatské děti chodí v sobotu do české školy a učí se zde 3 hodiny českou kulturu a
jazyk. Naši krajané si prohlédli obě školní budovy v doprovodu našich dětí,
vystoupili s krátkým kulturním představením v Káčku, zhlédli 3D film Safari
a po obědě ve školní jídelně odjeli na Křivoklát. (Honza, 8.A)
Rozhovor s chorvatskou učitelkou paní Majou Burger • Proč jste si
k návštěvě vybrali zrovna Dobřany? My každý rok o jarních prázdninách
pořádáme do České republice vzdělávací zájezdy a s vaším panem ředitelem jsme se seznámili ve Slovinsku při Vaší loňské návštěvě. Domluvili
jsme se, že bychom k vám mohli přijet. Jak se Vám tady líbí? Máte to tady
krásné, je hezky zrekonstruované náměstí. Jaké jsou rozdíly mezi školami?
V interiérech. Vy máte různé tématické nástěnky a výzdobu. To u nás není.
Dětem se to strašně líbilo. Potom ještě vybavení učeben, například fyziky.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
VELIKONOČNÍ JARMARK – 27. března 2010

S úzkostí jsme si již týden předem tajně přály, aby
se nenaplnila předpověď počasí – zima, déšť a silný
vítr. Přivolávaly jsme krásný teplý a slunečný den,
který by doplnil atmosféru „Velikonočního jarmarku“. Bohužel předpověď počasí se téměř na 100%
vyplnila. Probudily jsme se do chladného, zachmuřeného a větrného rána.
Naštěstí alespoň déšť a vítr daly o sobě pořádně vědět až kolem poledne,
kdy jarmark končil.
Navzdory počasí se to na náměstí stále hemžilo návštěvníky, což nás moc
potěšilo. Zvláště pak překvapily děti, které se po celou dobu hojně věnovaly
výtvarnému tvoření a z připravených materiálů na výrobky nezbylo téměř nic.
Za o. s. Budulínek bychom rády poděkovaly všem, kteří se nějakým způsobem připojili a přičinili, že se tato akce mohla uskutečnit. Podle našeho
mínění byla úspěšná. Podařilo se vybrat téměř 6700 Kč, které budou odeslány na pomoc postiženým dětem na konto „POMOZTE DĚTEM“.
Lektorky o.s. Budulínek

AKCE PODPOŘENA
Z GRANTOVÉHO DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
BUDULÍNEK
pořádá

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
aneb prázdniny s Budulínkem 2010
ve dnech 16. – 20. srpna v době od 7:00 do 17:00 hodin
pro děti z prvních až čtvrtých tříd ZŠ v Dobřanech.
Připraven je program se zaměřením na poznávání vesmíru,
s výukou mimozemské řeči - Aj (i pro začátečníky),
výlet do přírody, soutěže, hry a další.
Zajištěn odborný pedagogický dozor, lektoři s praxí,
teplé obědy a pitný režim.
Přihlášky
pí Kopsová - tel. 736 287 255, pí Adamcová - 607 841 079
Více informací na www.mcbudulinek.wz.cz  
nebo na výše uvedených tel. číslech.
Písemné přihlášky pro již nahlášené děti jsou k vyzvednutí
nejpozději do konce května na I. st. ZŠ u pí uč. Nazarovové
nebo po domluvě v herně MC.
AKCE PODPOŘENA
Z GRANTOVÉHO DOTAČNÍHO TITULU
MĚSTA DOBŘANY
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
STŘÍPKY Z KLUBU DŮCHODCŮ

Víte, že za 45 let klubu si nejednou vzpomeneme na naše předchůdce, v jakých
podmínkách se scházeli, kolikrát byli přestěhováni, co se mohlo tenkrát dělat?
Víte, že nyní máme klubovou místnost v domě pečovatelské služby Loudů, kde se každý čtvrtek schází přes 50 - 60 občanů, protože akce, které
výbor klubu připravuje jsou pro ně zajímavé?
Víte, že činnost klubu řídí předseda pan Forman s 5 členy výboru? Když
paní Dolanská ze zdravotních důvodů jako zapisovatelka musela do nemocnice, měli jsme problém, koho za ni. Ale našel se. Jiřince patří velký dík za její
obětavou mravenčí práci. Doufáme, že po uzdravení bude opět mezi námi.
Víte, že je nutno poděkovat všem členům výboru? Zejména Jarušce
Tothové, která organizuje návštěvu divadel v Plzni a zejména velmi pěkný
zájezd seniorů - poznávání Šumavy, vedený Lubošem Kučerou. Jeho znalosti jsou opravdu výjimečné a velmi dobré zajištění oběda v hospůdce „U
Krále Šumavy“, který si všichni účastníci pochvalovali.
Víte, že jsme samozřejmě na tento zájezd přibrali i „Dobřanské bábinky“?
Víte, že návštěvy hudební školy vedené p. ředitelem Vozárem jsou vysoce hodnoceny, stejně tak jako návštěvy družiny, kde děti svými básničkami
obveselují přítomné?
Víte, že senioři vybrali mezi sebou 3 000 Kč na zvelebení kapličky na
Martiňáku a že tato částka byla předána řediteli školy panu Šedivému?
Vězte, že i na letošní rok máme naplánovány akce pro naše seniory, které
Výbor důchodců
chceme se ctí naplnit.			

RYBÁŘI

Dne 27. 3. 2010 se konala výroční členská schůze ČRS MO Dobřany.
Byl na ní zvolen nový výbor MO v tomto složení: předseda Ing. Lohr Miloslav, místopředseda Němeček František, jednatel Skala Zdeněk, účetní Šefl
Jan, pokladník Kripner Karel, hospodář pro tekoucí vody Kubelka Václav,
zástupce hospodáře pro tekoucí vody Kubelka Pavel, rybniční hospodář
Kříž Jiří, referent pro techniku Dania Antonín, kulturní referent, Šefl Vladislav, předseda revizní a kontrolní komise Kavan Jiří, členové revizní a
kontrolní komise Rieckel Rudolf a Gergel Antonín.
Zde bych se chtěl krátce zmínit o dosavadním předsedovi p. Kavanovi,
který ve výboru MO pracoval od r. 1971. V letech 1973-75 vykonával funkci hospodáře pro tekoucí vody. V roce 1975, kdy 15. 5. požádal dopisem
tehdejší předseda p. Bizup o zproštění funkce, byla organizace bez předsedy. Po dlouhých jednáních, kdy tuto funkci nechtěl nikdo vykonávat, byl p.
Kavan do funkce předsedy na schůzi výboru MO 4. 12. 1975 kooptován a
členskou schůzí 21. 12. 1975 řádně zvolen. Od té doby vykonával funkci
předsedy MO až do nynější VČS, která byla zároveň schůzí volební. Pod
jeho vedením dosahovala MO Dobřany velmi dobrých výsledků v chovu
ryb a během let si vytvořila slušné zázemí pro svoji činnost. Zpočátku úpravami staré rybárny, následně pak zakoupením stodoly v Plzeňské ulici a
výstavbou nové klubovny v letech 2001-2. Proto mu Rada českého rybářského svazu propůjčila zlatý čestný odznak ČRS 1. stupně za záslužnou a
obětavou práci v rybářství. Nezbývá, než poděkovat mu za jeho dosavadní
práci a popřát nově zvolenému výboru hodně úspěchů.

Z činnosti MO

Od počátku letošního roku se již uskutečnily tyto hlavní akce: výdej
povolenek, tradiční rybářský bál, VČS, výlovy Kotynek.
Dlouhá a tuhá zima v prvním čtvrtletí nám dala zabrat hlavně při péči o
zakomorované obsádky na rybnících. V době, kdy na ještě tenký led napadl
sníh a bylo by nebezpečné pouštět se na led a prosekávat otvory, musel
zachraňovat situaci bagr p. Kubelky. Jen tak se podařilo uchovat beze ztrát
násadu na obou Kotynkách. Na Vysoké došlo k částečnému úhynu ryb.
Z připravovaných akcí bych chtěl upozornit na dětské rybářské závody,
které se budou konat 5. 6. 2010 od 8:00 hodin na Dolní Kotynce. Závody
jsou pro děti do 15 let i pro nečleny MO. Vstup zdarma, občerstvení pro
závodníky zajištěno, na vítěze čekají hodnotné ceny.
Vladislav Šefl
za výbor MO ČRS Dobřany

Paní Zavadilová při oslavě 80 let.

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR
středisko Zelený šíp Dobřany
24. dubna 2010 se v Dobřanech uskutečnilo okresní kolo závodu vlčat
a světlušek. Pětičlenné hlídky běžely vyznačenou trasu na Martinském
vrchu. Cestou plnily úkoly a na jednotlivých stanovištích získávaly body
a dílky skládačky. Utkaly se v kuchařských dovednostech, ve znalostech
dopravních značek, v logickém myšlení, v řešení problémových situací, ve
zručnosti, ve fyzické zdatnosti, ve zdravovědě, ve znalostech o přírodě, v
orientaci v mapě a volnou disciplínou bylo složení obrázku. Celá akce se
vydařila. Počasí bylo skvělé. A jak to pro nás dopadlo?
Na 1. místě vlčat se umístila hlídka z Příchovic - Káňata. Naše hlídka
Smolfousů - modrá ve složení Martin Linda, Ctirad Kučera, Daniel Málek,
Patrik Mach a Tomáš Stupka obsadila skvělé 2.místo. 3. místo získali také
Smolfousi - zelená ve složení Michal Lösch, Erik Mašek, Marek Štekl,
Josef Kubinec a Michal Kozický.
Na 1. místě světlušek se umístila hlídka z Přeštic červená, na 2. místě z
Příchovic - modrá a na 3. místě hlídka z Příchovic - zelená. Naše hlídka ve
složení Jana Šístková, Iveta Kleisnerová, Natálie Rybářová, Andrea Soukupová a Simona Plassová obsadila 4. místo.

Gratulujeme všem účastníkům a těšíme se na další závody za 4 roky.
Se skautským pozdravem Šíša
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Máj je měsíc květů, lásky a úcty k práci. Jakpak by mohli zahrádkáři
něco z toho neslavit? V předvečer 1. května jsme se sešli u naší klubovny v
bývalých kasárnách, zapálili táborák, opékali buřty a vyháněli čarodějnice.
Všechny zahrádkářky to ve zdraví přežily.
Na zahrádkách máme stále hodně práce. Připomeneme jen ty nejdůležitější. Vysazujeme ještě celer, vyséváme keříčkové fazole. Ve skleníku
nám již rostou okurky, které zavádíme na sítě nebo je vyvazujeme na tyčky a provázky. Rajčata se nám již pnou na kůlech a musíme několikrát v
týdnu vyštipovat zálistky. Skleník důkladně větráme a plodovou zeleninu
chráníme proti plísni (Bravo- ochr. lhůta 3 dny, Kuprikol) a proti sviluškám
(Biobit, Pirimor). Venku vysázená rajčata chráníme před deštěm!
Zaléváme, plejeme, okopáváme, přihnojujeme zeleninu a květiny. Likvidujeme mšice a housenky. Podkládáme jahodník a připravujeme se na sběr.
Sklízíme hlávkový salát, ředkvičky a kedlubny. Ve skleníku již dorůstá květák a brokolice.
Když začíná kvést bez černý, stříkáme proti vrtuli třešňové (Calypso, Omite). Podle počasí pokračujeme v ochraně stromů proti strupovitosti, padlí,
monilióze, hnědnutí listů apod. Vyštipujeme fazochy vinné révy, roubujeme
peckoviny a jádroviny. Prohlížíme angrešty, zda nevykazují příznaky padlí.
Sečeme trávník a nastýláme. Je práce tolik, že nevíme, kam dřív skočit.
V květnu a následujícím období je potřeba věnovat co největší pozornost
úrodě na stromech. Proto si tentokrát pohovoříme o škůdcích, kteří způsobují červivost.
Jedním z nich je pilatka švestková. Dospělci vyletují koncem dubna a žijí
tři týdny. Jejich nálet můžeme pozorovat na rozkvetlých stromech. Podobají se velkým černým mouchám s dlouhýma nohama. Láká je bílá barva
květů a také bílé lepové desky, jež na ně můžeme nastražit. Nejúčinnější
proti nakladeným vajíčkům je chemický postřik v době dokvétání stromů.
Doporučit můžeme Calypso 480 CS nebo Reldan 40 EC. Tyto chemikálie
šetří užitečný hmyz. Lze také použít Mospilan nebo Pirimor, ty jsou však
více agresivní.
Vylíhlá housenice napadá několik plodů. Tyto plody opadávají a dospělé
housenice pak zalézají do země, kde se kuklí a čekají do dubna příštího
roku. Dobrý zahrádkář proto všechny spadané plody včas posbírá a zničí
(posypem vápna). Naštěstí pilatka má jen jednu generaci, takže v jednom
roce nemůže znovu plody napadat.
Dalším škůdcem způsobujícím červivost je obaleč švestkový. Tento
škůdce nalétává na slivoňové stromy v první generaci v květnu a začátkem
června, v druhé generaci koncem července. Ovšem záleží na počasí, proto pro přesné určení doby postřiku je výhodné použít feromonové lapače.
Postřik se uskutečňuje týden po výletu dospělců, tedy těsně před líhnutím
housenek. Spadané plody je potřeba ihned sbírat a ničit.
Na jabloních červivost způsobuje obaleč jablečný. Je to drobný motýlek,
který má rovněž dvě generace a líhne se přibližně ve stejnou dobu jako obaleč švestkový. Pro přesnost zásahu je rovněž potřeba použít feromonovou
signalizaci. Na oba druhy obalečů se stříká nejčastěji Actellic, Desic EW
50, Desic Flow, Mospilan, Calypso, Reldan. Biologický insekticid je Biobit WP, který nelikviduje přirozené predátory (slunéčka, ploštice, lumíky a
pod.) Opadané jablečné malvičky je potřeba včas sbírat a ničit.
Hodně sluníčka a dostatek vláhy, mnoho radosti a úsměvů
přejí členové ČZS.

OZNÁMENÍ

Od 1. května 2010 zahajuje MUDr. Alena Špidlenová na dětském oddělení ve Stromořadí ordinaci pro infekční nemoci
i pro dospělé.
Ordinační hodiny: úterý 12:00 - 13:00, čtvrtek 14:00 - 15:00
Telefonická domluva možná od pondělí do pátku.
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VČELAŘENÍ NA PLZEŇSKU

Dobřanští včelaři ve spolupráci s MěKS Dobřany uspořádali v průběhu
„předjaří“ dvě vzdělávací akce. Nejprve uvítali v prostorách hotelu Modrá
hvězda na přednášce „Včelařství na Plzeňsku“ ing. Jaroslava Hrabáka.
Začátkem dubna pak proběhl kurz chovu včelích matek, který vedl celorepublikově uznávaný chovatel matek, pan Jaroslav Sedláček z Příchovic.

Ing. Hrabák přednášel v Dobřanech již jednou. V roce 2007 bylo jeho
vystoupení směřováno do oblasti zdravotního stavu včelstev, jejich léčení a
ošetřování v průběhu roku. Pro přednášku 25. 4. 2010 bylo zvoleno téma
včelaření na Plzeňsku. Cílem zadání bylo slyšet názory odborníka na problematiku, která zajímá včelaře v naší oblasti, a to i s detaily, které nejsou v
odborném tisku dostupné. Klinicky dosud nepotvrzený výskyt moru včelího
plodu v Radobyčicích, výskyt resistence roztoče varroázy na některá užívaná léčiva, vliv včelí pastvy na zdravotní stav včelstev, pohled na včelařství
v podmínkách malovčelařů a komerčních včelařů, podmínky podpory kraje
pro začínající a stávající včelaře v roce 2010 a výhled do dalších let, podmínky aplikací léčiva – Gabon a Formidol, to byly okruhy, kterými se ing.
Hrabák ve svém více než dvouhodinovém vystoupení zabýval. Témata a
vystoupení přednášejícího zaujalo všech čtyřiadvacet přítomných včelařů z
Dobřanska a okolí. Svědčila o tom jak jejich pozornost při vlastní přednášce, tak množství dotazů na jejím konci.
10. 4. 2010 následně proběhla odborná včelařská akce – čtyřhodinový
kurz chovu včelích matek, která volně navazovala na kurz z 18. 10. 2008
šlechtitelská práce v chovu včel. Do plánu činnosti ZO na rok 2010 byla
zařazena dodatečně jako bonus. Pan Jaroslav Sedláček seznámil přítomné s problematikou chovu matek včetně souvisejících aspektů. Nižší účast
včelařů umožnila pojmout vlastní kurz zčásti i jako konzultaci. Potenciální
chovatelé matek tak získali řadu cenných praktických rad a doporučení.
Nástup včelařského jara nasměroval aktivity včelařů k vlastním úlům.
Květen, období prudkého rozvoje přírody, znamená i nejvíce práce okolo
včel. Včelaři již mají přehled o tom, jak včelstva přezimovala, znají výsledky zimního vyšetření a mají provedeno jarní přeléčení.
V ZO Dobřany je zdravotní stav včelstev relativně příznivý a drží se na
standardu minulých let. V rámci okresu Plzeň-jih je v té lepší polovině. Z
58 vzorků měli od 470 včelstev bylo nutno přeléčit 5 stanovišť s celkovým
počtem 37 včelstev.
Pro vlastní léčení a ošetřování včelstev v roce 2010 a 2011 bylo vydáno
Nařízení č.1/2010 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj platné od
03/2010. To je ale už jiná kapitola včelaření – administrativně-technická. K
ní patří i účast tří delegátů naší ZO ČSV na okresní konferenci ČSV, která
bude 15. 5. 2010 v Plzni. O tom zase až příště.
Ing. Stanislav Vodička

TÉMA MĚSÍCE: MĚSTO DOBŘANY A DLUHY
Dluhy měst obecně

(som) Města a obce „zadlužily“ každého obyvatele necelými šesti tisíci
korun, Česká republika pak osmnáckrát více, tedy 110 000 Kč. Představíme-li si dluh, který na nás uvalila ústřední vláda, jako pěší túru z Dobřan do
Plzně, pak nás městské dluhy zavedou pouze někam k Osoblahu.
Města a obce si navíc v drtivé většině půjčují prostředky na věci trvalé hodnoty, stát valnou část prostředků jednoduše projí, což se radnicím nestává.
Obce navíc fungují tak, že jejich úvěry splácí – v dobrém slova významu
- někdo jiný. Například si půjčí na výstavbu bytů, na splátky úvěrů si pak
vybere peníze ve formě nájmu.
Úvěry obcí zpravidla nezpůsobují rozpočtové schodky, stát se naopak prudce propadá.

detailu skutečnosti. Zásadní ukazatele a poměry ale odpovídají realitě.
Zadluženost Dobřan na obyvatele je prakticky stejná jako v Přešticích a ve
Stodě. Ve srovnání s Holýšovem je pak výrazně menší.
Mezi uvedenými městy jsme suverénně nejbohatší.

Dluhy Dobřan

Veškeré závazky města jsou viditelné na internetu. Nikdo je neutajuje. Drtivá většina úvěrů, přesně 68%, je právě na účely bytové výstavby. To znamená, že splácení těchto peněz je zahrnuto v nájmech. Tedy nejde o žádné
zadlužování. Občané města, kteří v těchto bytech nežijí, nedají na splácení
těchto úvěrů ani halíř. Dotčení nájemníci mají i přes úvěr díky dotacím
bydlení za výrazně nižší cenu než je tržní.
Navíc rozsáhlá bytová výstavba přináší městu značné daňové výnosy, nárůst počtu obyvatel je velmi ekonomicky výhodný.
Další větší úvěry souvisejí se zasíťováním pozemků pro výstavbu rodinných domků, peníze se tedy vrátí z prodeje parcel.
Mimořádným překlenovacím úvěrem byla řešena rekonstrukce ZUŠ. A
to z toho důvodu, že dotace na rekonstrukci náměstí přichází až zpětně a
městská kasa byla „rynkem“ dočasně vysátá. U tohoto úvěru jsou nastavené
podmínky pro předčasné splacení, se kterým se také počítá.
Posledním úvěrem je půjčka na rekonstrukci vodárny s dotovaným úrokem.
Deset milionů na deset let bude stát na poplatcích a úrocích několik desítek
tisíc za celou dobu čerpání!!! Tudíž by bylo krajně nehospodárné této možnosti (de facto dotace) nevyužít.
Samostatnou kapitolou je náš díl úvěru za miliardovou investici do Čisté
Radbuzy, i tady jde vzhledem k získané dotaci o titěrné prostředky.
„Město Dobřany pečlivě zvažuje přijetí úvěru podle úrokové sazby. Vyhrává vždy nejlepší nabídka - úroky jsou vždy minimálně o 2 % nižší, než
by dosáhl jiný subjekt. Je to možné z toho důvodu, že každá banka si umí
spočítat rizikovost města Dobřany a jeho schopnost splácení,“ říká vedoucí
finančního odboru radnice Jaroslava Havlovičová. A dodává: „Město před
uzavřením úvěru vždy provádí analýzu o schopnosti splácení a propočítává
dluhovou službu na dobu cca 20 let. Myslím si, že důkladně vše rozmýšlí.“

Není divu, že skvěle vycházíme také v poměru úvěrů a příjmů.

Město Dobřany nevytváří astronomické schodky, na rozdíl od státu
si nepůjčuje na to, aby mohlo splácet dřívější úvěry. Letošní rozpočet
po financování končí na rozdíl od většiny sousedních měst jako vyrovnaný.

Srovnání s podobně velkými městy v okolí

Při tomto srovnání vycházíme z údajů na oficiálních internetových stránkách sousedních měst. Navržené verze rozpočtů nemusejí odpovídat do

Přepočet na situaci rodiny. Pokud si město představíme
jako člověka s platem 20 000 Kč, pak splácí dohromady za
všechny půjčky (hypotéky, leasingy a podobně) 220 korun
měsíčně!!!!
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SPORT
HOKEJBALISTÉ SNACKU UDRŽELI EXTRALIGU
PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI, REZERVA NAVÍC HRAJE
O FINÁLE VE TŘETÍ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI

Hokejbalisté TJ Snack Malý Dobřany splnili základní cíl – zachránili se
v nejvyšší soutěži a zároveň se vyhnuli ošidné baráži. Po základní části
letošního ročníku extraligy jim patřila 10. příčka.
„To zásadní kluci splnili, nechtěli jsme hrát baráž jako loni a to se povedlo,
nakonec jsme nebyli ani daleko od postupu do play off,“ hodnotil předseda
hokejbalového oddílu Martin Fořt. Snack získal v jarní části extraligy 7 bodů
ze 7 zápasů. Na jedenácté barážové místo nakonec nasbírali těsný tříbodový
náskok, na osmou příčku zaručující postup do play off ztráceli bodů pět.
Baráž ale děsila Šneky až do posledního zápasu. Tři kola před koncem
se Dobřanům nepovedlo uspět v Praze proti hratelnému Kertu, naopak si
z hlavního města odvezly poměrně jednoznačnou porážku 3:0. Další den
se tak hrálo o všechno – dobřanský tým jel bojovat do Vlašimi. Domácí šli
v první třetině do vedení a v polovině zápasu zvyšovali už na 2:0. Pak ale
Snack zabojoval a těsně před druhou pauzou Větrovec snížil. V poslední
patnáctiminutovce Skála vyrovnal a zápas musela rozhodnout samostatná
střílení. V nich druhý bod pro Dobřany získal rozhodujícím nájezdem Štulc.
V posledním kole hostily Dobřany těžkého soka – plzeňskou Škodu.
Šneci hráli s Plzní zpočátku vyrovnanou partii, nedokázali ale využít své
šance a nechali favorita rozehrát. V závěru úvodní části tak otevřela skóre
Škodovka a zápas pak rozhodla v prostřední třetině, kdy během osmi minut
skórovala třikrát. Dobřanští tak museli čekat na výsledek Opavy. Ta ale padla v Karviné a to rozhodlo, že do baráže bude muset sama.

HBT Vlašim - TJ Snack Dobřany 2:3 (1:0,1:1,0:1)
Střely: 23:21, vyloučení: 13:11, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0
TJ Snack Dobřany - HBC Škoda Plzeň 0:4 (0:1,0:3,0:0)
Střely: 18:28, vyloučení: 6:8, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0
B-team:
TJ Plzeň - Litice - TJ Snack Dobřany B 1:0 ss (0:0,0:0,0:0)
Střely: 15:33, vyloučení: 7:7, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0
TJ Snack Dobřany B - DDM Ústí nad Labem 5:2 (3:1,1:1,1:0)
Střely: 35:26, vyloučení: 9:5, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 1:0
HBC Pento Most C - TJ Snack Dobřany B 4:9 (1:4,2:4,1:1)
Střely: 25:40, vyloučení: 3:5, využití přesilovek: 1:2, oslabení: 0:0
TABULKA II. NHbL po základní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HBC CSKA Karlovy Vary
TJ Snack Malý Dobřany B
TJ Plzeň - Litice
HBC Concept team Most
TJ ZKZ Horní Bříza
DDM Ústí nad Labem
SHK Louny
HBC Pento Most C

Z
22
22
22
22
22
22
22
22

V VP PP P Skóre B
16 0
1 5 155:60 49
12 1
3 6 100:74 41
8
5
4 5 75:58 38
12 1
0 9 96:84 38
5
5
2 10 72:83 27
8
1
1 12 80:107 27
5
4
3 10 68:119 26
4
1
4 13 81:142 18

DOBŘANŠTÍ NOHEJBALISTÉ ODSTARTOVALI
SEZONU VÍTĚZNĚ

První body si připsali poslední dubnovou sobotu nohejbalisté z Dobřan
v Krajském přeboru mužů, když v prvním utkání letošní sezony porazili
družstvo NO Pavlovska, a to poměrem 6:2.
Úderem 9. hodiny začal zápas proti soupeři, se kterým měli domácí z loňského ročníku horší bilanci, prohru a remízu. A tak měli co oplácet. Oddíl
prošel menší hráčskou obměnou a na post trenéra po odchodu Jana Buriánka nastoupil Karel Uldrych ml.

„Sezóna skončila, ale hned jsme začali pracovat na nové. Chceme tým
postavit tak, abychom už nemuseli do posledních chvil hrát o záchranu.
Rádi bychom Dobřany zase dostali do play off,“ vyhlásil Martin Fořt. První
zásadní změna už proběhla, od týmu odešel trenér Zdeněk Pata, kterého
nahradila dvojice Šlehofer – Chvojka. Letní příprava na další ročník extraligy by měla začít už květnu.
To béčko Snacku bude ještě v květnu dohrávat aktuální sezónu. Ve 2.
národní lize se totiž Šnekům podařilo uhrát druhou pozici po základní části a to znamená přímý postup do semifinále soutěže. Dobřanský B-tým
v posledních třech kolech získal 7 bodů. Ve vyrovnaném derby nejdříve
prohrál až v nájezdech v Plzni s Liticemi, pak ale naplno bodoval doma
s Ústím nad Labem a nakonec i v Mostě s céčkem Penta. V tabulce skončily Dobřany za suverénním vítězem základní části CSKA Karlovy Vary
a budou čekat, jakého soupeře jim přisoudí do čtvrtfinálové boje.
(KK)
A-team
HC Kert Park Praha - TJ Snack Dobřany 3:0 (1:0,2:0,0:0)
Střely: 29:23, vyloučení: 8:9, využití přesilovek: 2:0, oslabení: 1:0
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Pavlovského Dvořáčka se snaží zablokovat dobřanský Blecha.
K prvním dvojkám nastoupili hráči Blecha a Štych. Po menším zaváhání
ve druhém setu připsali první bod. Druhá dvojka ve složení Uldrych - Prýca
si po vyrovnaném zápase pohlídali hru a Dobřany vedly již 2:0. První trojka
nedala soupeři větší šanci, ale druhá trojka promarnila šanci ve třetím setu, a
tak soupeř bral první bod. Stav byl nyní 3:1. Na řadě byla třetí dvojka a singl.
Janoušek s Poděbradským se po nervozním začátku postupně srovnali a brali
další bod. Chladnější rozjezd měl i singlista Prýca, který však ve třech setech
pokračování na straně 17

SPORT
pokračování ze strany 16
soupeře udolal, a jistota minimální remízy byla na světě (5:1). Nyní byly na
řadě obrácené trojky, kdy nastupovala ta elitní a měla ambice zápas ukončit.
Po třísetové bitvě však soupeři podlehla 9:10. Druhá trojka už nenechala nic
náhodě a dvěma esy na závěr druhého setu ukončila celé utkání.
„Z mého hlediska proběhlo první mistrovské utkání nad očekávání. Zápas
probíhal dobrým společným výkonem za vynikající podpory fanoušků. Na
tento výkon bychom chtěli navázat i v dalším utkání 8. května, kdy zajíždíme
do Zbiroha a Zruče-Sence,“ hodnotil utkání trenér Karel Uldrych ml.
Další zápas měl následovat již 1. května, a to na půdě Čižic. Tento zápas
byl však po dohodě přeložen, neboť v tomto termínu pořádáme v Dobřanech již 15. ročník tradičního Prvomájového turnaje losovaných dvojic pro
širokou veřejnost.
Příští domácí utkání sehrají naši hráči až 22. 5. 2010 od 9 hod proti
družstvu Tachova. Těšíme se na podporu našich příznivců.
Za oddíl nohejbalu TJ Dobřany Rosťa Štych

vybojoval Jan Verbič bronzovou medaili za výkon 137,5 kg. V hodnocení
oddílů tak patřilo Dobřanům 5. místo ze 17 zúčastněných!
Jarní mistrovské soutěže jsou tedy za námi. Během následujících měsíců se objeví různé pohárové silové soutěže, na kterých se nejspíš objeví
některý z dobřanských trojbojařů. Velkým dvojvrcholem pak bezesporu
budou dvě kola Extraligy družstev v srpnu a listopadu. Obě se konají
v moravských městech (Svitavy, Zlín) a oddíl již nyní hledá finanční podporu k úhradě cestovného a ubytování. Výměnou nabízí vzornou reprezentaci
a reklamu v médiích. Web oddílu: silovytrojbojdobrany.sweb.cz, e-mail:
silovytrojbojdobrany@seznam.cz.
          (PK)

Petr Krákora při dřepu s 230 kg

DOBŘANSKÝ SPORT DOSTAL PENÍZE
Z GRANTOVÉHO DOTAČNÍHO TITULU

Horní řada zleva: Jiří Jelínek, Luboš Janoušek, Dalibor Blecha a Jiří Poděbradský. Spodní řada zleva: Miroslav Prýca, Karel Uldrych a Rosťa Štych.

ŠESTÝ NEJLEPŠÍ V REPUBLICE!

Své dosud nejlepší umístění na Mistrovství republiky v silovém trojboji mužů a žen zopakoval závodník dobřanského oddílu Petr Krákora. Ve
váhové kategorii do 90 kg překonal 230 kg ve dřepu, 135 kg v benčpresu
a 250 kg v mrtvém tahu a celkovým trojbojem 615 kg obsadil 6. místo.
Vyrovnal si tak své dosavadní nejvyšší umístění na vrcholné domácí soutěži
jednotlivců z roku 2004. Pro úplnost uveďme kompletní výčet: 6. (2004),
8. (2007), 8. (2008), 7. (2009), 6. (2010). Cennější je letošní úspěch v tom,
že následoval po dvouměsíční zdravotní pauze ke konci loňského roku
a zkrácené soutěžní přípravě. Vracející se formu dosvědčuje Petrova gradující výkonnost: únor – mistrovství oblasti – 575 kg; březen – mistrovství
Čech – 600 kg; duben – mistrovství ČR – 615 kg. Nebýt chyb v benčpresu,
kterých se Petr na republice zbytečně dopustil, mohl být poslední výkonnostní skok ještě výraznější. Nejvyšší trojbojařské soutěže konané v sobotu 3. dubna tradičně v Nymburku se nezúčastnil druhý nominovaný člen
oddílu TJ Dobřany Ladislav Mráz. Nachlazení znemožnilo jeho přípravu
a připravilo ho o možnost bojovat s nejlepšími.
Mistrovské soutěže se však konají také v jedné z disciplín silového trojboje, patrně té nejoblíbenější mezi laickou veřejností, totiž v benčpresu.
A konají se i pro siláky ve věku veteránů nad 40 let. Právě na takové soutěži,
totiž Mistrovství republiky masters v benčpresu, se v sobotu 20. března
v Sedlčanech představili i dva borci v barvách TJ Dobřany. Miroslav Důbrava překonal 140 kg a ve věkové skupině 40-49 let a váhové kategorii do 90
kg se umístil na 4. místě. Ve stejné věkové skupině, ale ve váze do 110 kg,

Hned několik sportovních odvětví získalo finanční prostředky na akce, které se uskuteční tento rok v Dobřanech. Sportovci tak využili možnost zažádat
o dotaci v rámci Grantového dotačního titulu města Dobřany. Finanční pomoc
při zajištění svých aktivit tak obdrží např. fotbalisté, hokejbalisté, tenisté
nebo oddíl pétanque. 30. května se sejdou nohejbalisté na krajském přeboru
družstev. Do Dobřan se sjedou družstva z celého Plzeňského kraje, počítá se s
účastí cca 50-ti žáků. 26. června se uskuteční Junior Cup v pétanque. Junioři
budou od 10-ti hodin soutěžit nejenom o vítězství, ale také o ceny. Dobřanští
fotbalisté slaví letos 100 let od svého založení. Na 31. července proto chystají velkolepé oslavy. Pozvány budou všechny generace fotbalových nadšenců.
Po celý den budou na fotbalovém hřišti probíhat zápasy v jednotlivých kategoriích od 5-ti letých až po 60-ti leté. Raritou bude zápas nejmladších hráčů
proti šedesátníkům. Fotbalisté připravili také, tak jako vloni, týdenní kemp
budoucích fotbalových hvězd. Soustředění budou mít přímo na fotbalovém
hřišti v Dobřanech žáci, kteří se narodili v roce 1998 nebo později. Bude pro
ně připraven celodenní program a nocovat budou ve stanech. 11. září ožije
sportovní areál „Pod nádražím“ žákovským turnajem „vítězů“. Jedná se o
turnaj mladších a starších žáků - vítězů ve svých regionech. Zúčastnit by se
měla mužstva Dobřan, Litic, Litoměřic, Ústí nad Labem, Českých Budějovic
a Karviné. Tento turnaj má v Dobřanech již 5-ti letou tradici. Tradicí se stal
také celostátní tenisový turnaj starších žáků kategorie C „O pohár starosty
města Dobřany“. Ten se uskuteční od 11. do 13. září v areálu Džungle. Soutěžit se bude v kategoriích dvouhry chlapců a dívek a také ve čtyřhrách. Svou
premiéru bude mí také kuželkářský turnaj pro neregistrované i registrované
hráče v novém sportovním areálu Cinema bowling Dobřany. Registrovaní
hráči si to rozdají 30. května a neregistrovaní pak 5. července. Tolik krátké
představení sportovních aktivit podpořených z Grantového dotačního titulu
města Dobřany. Věřím, že si každý sportovní fanda najde tu svou akci.
Miroslav Bukovjan
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SPORT / NAPSALI JSTE NÁM
BADMINTON MLÁDEŽE
krajský sdružený přebor U15

Na vyvrcholení sezony 2009/10
připravil oddíl badmintonu Dobřany závěrečný turnaj - krajský
sdružený přebor. Již kvalifikační
turnaje ukazovaly na růst kvality
a zájem o výsledek. To potvrdily i
průběhy zápasů během turnaje (18
žáků, 11 žákyň) svou houževnatostí
a dobrou úrovní. Vítězové všech kategorií získávají titul přeborník roku
2010 a právo účasti na dalším turnaji skupiny A (republika).
Nejlepších výsledků dosáhli hráči Bílé Hory a So Doubravka.
Po skončení turnaje oddíl připravuje další akci, a to již historický turnaj - 13.
ročník „O pečeť purkmistra“ na sobotu
22. května. Připravuje se pěkná skupina
což je příslibem pěkné podívané. Nezapomeňte přijít 22. května do haly!
A ještě několik slov k zamyšlení pro
staré i mladé. Hledáme nové talenty a
prázdniny nabízí příležitost protáhnout
své tělo a získat pružnost a houževnatost. Přípravu a nadání pak vyzkoušíme po prázdninách společně. Tak do
toho s chutí a elánem. V případě potřeby poradíme!
indar

Praktické školy znovu v centru pozornosti

Dlouhá desetiletí se nedostalo praktickým školám (dříve zvláštním) tolik
pozornosti jako v současnosti. Velký senát Evropského soudu pro lidská
práva odsoudil Českou republiku za nepřímou diskriminaci romských dětí
zařazováním do praktických škol. Vláda proto musela konat. Zástupci České školní inspekce informovali veřejnost, že v 34 praktických školách bylo
vzděláváno 110 zdravých dětí, víc než čtvrtina z nich byly děti romské.
Školy na tyto děti pobíraly dotace. Jak se to mohlo stát? Dovolte ocitovat z
vyhlášky Ministerstva školství č. 73 z roku 2005. „K doplnění počtu žáků
mohou být do třídy pro žáky se zdravotním postižením na základě žádosti
zákonného zástupce žáka zařazeni i žáci bez zdravotního postižení. Jejich
počet nepřesáhne 25% nejvyššího počtu žáků ve třídě.“ I kdyby dnes tato
vyhláška z roku 2005 neplatila, děti, jejichž rodiče o zařazení požádali, jsou
dosud ve škole. Zastávám názor , že rodičům zdravých dětí neměla být tato
šance vůbec dána. Pak by čísla školské inspekce vypadala jinak.
Teď několik slov k odborným posudkům psychologů. Nedomnívám se, i
když k pochybení může dojít, že by psychologové přistupovali k vyšetření
romských dětí s předpojatostí. Městské děti jsou ve výhodě a psycholog též.
Existují zde předškolní třídy, ve kterých má žáček rok času „ k dozrání“.
Během předškolní docházky mohou školáci ze sociálně znevýhodněného
prostředí hodně dohnat. Další pedagogicko-psychologické vyšetření je pak
už jasné. Na venkově nezbývá než doporučit 1. třídu na zkoušku, a teprve
potom dítě zařadit (po novém vyšetření) do školy praktické. Lehkou mentální retardaci lze spolehlivě diagnostikovat.
Znám praktické školy v Plzeňském kraji. Dvakrát jsem navštívila školičku na dětském oddělení v psychiatrické léčebně v Dobřanech. I zde jsou
děti rozčleněny na žáky absolvující ZŠ a žáky školy praktické. Rozhodně
nelze podezírat zdejší lékaře a pedagogy, že by nedokázali úroveň dítěte
dostatečně posoudit, nebo chtěli dítě poškodit.
Položme si otázku: „Proč byly praktické školy založeny? Proč pedagogické fakulty pro tento typ škol vyučovaly speciální pedagogiku?“ Odpověď je jasná. Cílem bylo pomoci žákům se zdravotním postižením, tedy
i mentálně postiženým. Tyto děti potřebují pomalé pracovní tempo, častěji odpočinek, intenzivnější procvičování a opakování, především však
pochvalu, pocit úspěchu. Zařadit je do běžné základní školy by znamenalo
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ublížit jim. Potřebují přátelské prostředí a pocit sounáležitosti s ostatními.
I když jim učitel věnuje zvýšenou pozornost , vede ostatní žáky k toleranci
a respektování odlišností, pracuje s pomocí asistenta, může prožívat dítě
ve škole soustavný stres, a to by si nezasloužilo. V praktických školách
zkušení pedagogové ocení i sebemenší pokrok a motivují žáka k dalšímu
zlepšení. Nazapomeňme na další argument. Na základní školu praktickou
navazují odborná učiliště, kde se žáci připravují na budoucí povolání, vyučí
se a mohou snáze získat zaměstnání. Žáci, kteří se na základní škole nedostanou do vyšších ročníků, mají problémy.
Proto se neukvapujme. Vyčleňme postupně z praktických škol zdravé
děti, žáky se sociálním znevýhodněním nechme projít opakovanými vyšetřeními, finančně zabezpečme romské aktivisty, aby pomohli nadaným romským dětem od 1. třídy až po vstup na střední školy, ale neútočme na školy
praktické. Mají ve školském systému své nezastupitelné místo.
Ivana Levá, poslankyně PSP ČR
Milá redakce,
dovoluji si přispět po delší odmlce se „svou trochou do mlýna“.
Ráda bych napsala o dobřanských lékárnách, které musím, asi jako každý jiný občan chtě nechtě občas navštívit.
Chtěla bych proto touto cestou poděkovat vždy usměvavým, milým a velmi ochotným dámám ze Svatovítské lékárny za jejich ochotu a přístup ke
klientovi. Nemusí se na nic čekat a vše mají ihned k odebrání. Jen škoda, že
je to trochu z ruky, ale od minulého týdne si ráda udělám procházku právě
do této lékárny. Důvod ??
Na náměstí umístěná lékárna U Spasitele mě ale opravdu „nespasí“. Z
mých 5ti návštěv jsem musela 4 opakovat, neboť docela běžné léky na tlak
a diabetes musí totiž tato lékárna objednávat a nemá je na skladě!! Pan
lékárník ochotou zrovna neoplývá, laskavý přístup k zákazníkovi nezná.
Docela ráda bych znala názory jiných občanů....
Jinak přeji redaktorům Dobřanských listů krásné slunné jarní pohodové
dny a těším se jako každý měsíc na jejich další vydání.
Paulová

PREVENCE VE ŠKOLÁCH

(hal) V úterý 30. března vyslala Městská policie na 1. stupeň ZŠ Dobřany
své metodiky prevence, a to Danu Krausovou a Pavlu Vaníkovou. Žáci 4.
tříd byli během dvou vyučovacích hodin seznámeni s úlohou a pravomocemi Městské policie a mohli sami ukázat své znalosti. Děti si mohly na
vlastní kůži vyzkoušet modelové situace setkání s cizím člověkem. Dalším
tématem byla zábavná pyrotechnika, kde ji kupovat a jak s ní manipulovat.
Součástí přednášky byly i odstrašující případy v podobě fotografií zranění
způsobených pyrotechnikou. Posledním, ale ne méně závažným tématem
byl internet, který může představovat pro děti různé formy nebezpečí. Prostor pro diskuzi někteří žáci plně využívali. Snad si z této přednášky odnesli
ponaučení a užitečné informace.

TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

8. května 2010
DOMAŽLICE – MUZEUM ŽELEZNICE – VÝŠLAP DO OKOLÍ
Odjedeme vlakem v 6:41 hod. do Domažlic. Odjezd vlaku
z Chotěšova v 7:35 hod. V Domažlicích si prohlédneme střed
města, muzeum železnic a vydáme se na vycházku na Baldovské návrší, do Luženice, Draženova, Dobré vody, Václavkovy hory, Chodské chalupy. Cestu ukončíme v Trhanově. Délka vycházky
12 km. Vedoucí Pavel Martínek.
8. května 2010		
MÁJOVÝ SENIOR PUCHÝŘ
Akci pořádá KČT odbor J. Danzera Plzeň na trasách 4, 6, 15 a 20 km. Start:
Totem – dům napříč generacemi, Kaznějovská 51, Plzeň Bolevec od 7:30
do 12:00 hod. Cíl v místě startu do 16:30 hod. Odjezd z Dobřan vlakem
doporučujeme v 7:28 hod. Vycházka je bez vedoucího.
15. května 2010		
LÍŇSKÝ MARATON
Akci pořádá OKČT Baník Líně na trasách 10, 15, 20, 25 a 32 km Start od
8:00 do 10:30 hod. v Líních v sokolovně, cíl do 17:30 tamtéž. Sraz v Dobřanech u „kruháku“ v 9:00 hod. Půjdeme kolem řeky do Vodního Újezda, dále
do Červeného Újezda a Líní. Zpět se vydáme přes Novou Ves do Dobřan.
Délka vycházky 16 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
22. května 2010		
KLATOVSKÝ KARAFIÁT
Akci pořádá OKČT TJ Start VD Luby na trasách 15, 25 a 40 km. Start
v sokolovně od 7:00 hod. Odjedeme vlakem do Klatov v 7:17 hod. Vedoucí
Věra Maršálková.

Prozrazuje to samotná existence dvou paláců. Sálová stavba pro reprezentační
účely a vnitřní obytné jádro byly vyhrazeny pro soukromé potřeby krále a jeho
nejužší družiny. Hrady se nacházejí nad obcí Točník, 2 km severně od města
Žebrák, v okrese Beroun. Návštěvní doba hradu Točník je v letních měsících
denně (mimo pondělí) od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstupné: základní 50
Kč, zlevněné 30 Kč. Hrad Žebrák je zpřístupněn o prázdninách denně od 9 do
13 a od 14 do 18 hodin (v květnu, červnu a září jen v SO a NE od 10 do 13 a
od 14 do 16 hodin). Vstupné: základní 20 Kč a zlevněné 10 Kč.
Z akcí na Točníku vybírám např.: „Oslava květin a hrátkobraní pro děti a
rodiče“ 9. 5. 2010 od 9 do 17 hodin, „Vodní hrátky pro děti a jejich rodiče“ 24. 6. - 28. 6. 2010, „Bitva Dobroslava a Zápora“ - každoroční slavnosti 3. 7. - 6. 7. 2010. Téměř každý měsíc se také koná hudební festival.
BEROUN
Medvědárium - Méďové ze stejnojmenného večerníčku Václava Chaloupka
od dob natáčení už vyrostli. Vidět je můžete kousek od centra Berouna, na
zdejší Městské hoře, kde mají vybudováno volně přístupné medvědárium.
Medvědí trojčata Vojta, Kuba a Matěj se narodili 13. ledna 2000 v Českém
Krumluvě čtrnáctiletým rodičům Kateřině a Vokovi. V jejich berounském
království se o ně starají dva ošetřovatelé, kteří se jim snaží vymýšlet nejrůznější zábavu - od stromů namazaných medem přes louskání ořechů až
po živé kapry v bazénku. Medvědárium leží v centru města zhruba 10 minut
od Husova náměstí a 15 minut od vlakového nádraží, je volně přístupné
po celý rok. Cestou k němu nemůžete minout krásné dětské hřiště. Kousek
nad medvědáriem je unikátní betonová rozhledna skládající se ze čtyř 11m
vysokých pilířů, které nesou vyhlídkovou plošinu. Rozhledna poskytuje
pěkný výhled na celou Berounskou kotlinu.

29. května 2010			
STAŇKOVSKÝ NEZMAR
Akci pořádá OKČT TJ Sokol Staňkov na trasách 15, 25 a 30 km. Start v sokolovně od 7:30 hod. Odjezd vlakem v 06:41 hod. z Dobřan nebo z Chotěšova
v 7:30 hod. Vedoucí Luboš Kučera.
5. června 2010		
DEN TURISTIKY – NÝRSKO
Akci pořádá OKČT TJ Nýrsko na trasách 7, 10, 14, 17, 18 a 22 km. Start
od 7:00 hod. v Lesním divadle. Odjezd vlakem z Dobřan do Nýrska v 7:17
hod. Vedoucí Luboš Kučera.
12. června 2010		
KARLŮV POCHOD
Akci pořádá KČT TJ Tatran Třemošná na trasách 6, 12, 20 a 30 km. Start
v Třemošné na žst. od 6:30 do 9:00 hod. Cíl do 16:00 hod. v klubovně KČT.
Vedoucí vycházek Vás srdečně zvou do jarní přírody. Vycházka s námi Vás
nezavazuje ke vstupu do organizace. Opusťte své televize.
Těší se na Vás výbor odboru KČT TJ Dobřany.

(jar) Slunečných dnů postupně přibývá, a tak se častěji zabývíme myšlenkami, co podnikneme o víkendu. Proto jsou zde tipy na výlety… V květnovém vydání listů zavítáme do středních Čech na zříceninu hradu Točník, na
kterém se v letním období koná nejedna zajímavá akce, do města Beroun
a padne zde i malá zmínka o lanovém centru ve Zbirohu.
HRAD TOČNÍK A ŽEBRÁK
Jedná se o zříceniny hradu na Zámecké hoře na horním konci křemencového
bradla, na jehož dolním zakončení stojí hrad Žebrák. Vystavěním hradu Točník
v tak těsné blízkosti dolního hradu Žebrák vzniklo v Čechách nejmajestátnější
a dodnes nejzachovalejší souhradí. Hrad Točník založil král a římský císař
Václav IV. ve 14. století po požáru hradu Žebrák místo rozsáhlé rekonstrukce
jako své honosné reprezentační sídlo. Je nepochybné, že hrad, tak rozsáhlý a
výtvarně tak prvořadý, nebyl postaven jen pro osobní lovecké potěšení krále.

Aquapark – Tipsport laguna – městský plavecká areál, který poskytuje vodní hrátky pro všechny věkové kategorie (sportovní bazén 25 x 12,5 m, hl.
120 -160 cm, dětský výukový bazén s brouzdalištěm 54,8 m2, hl. 60 - 90 cm,
vodní hřib, skluzavka, rekreační bazén s atrakcemi 185 m2, hl. 100 - 130
cm, vzduchová masážní lůžka , jeskyně, dnový gejzír, chrliče, vodní masáž,
vířivý bazén 15 míst, tobogán venkovní 78 m, tobogán divoká voda 58 m
(pneumatičkový tobogán) a zdvojená skluzavka 15 m). Otevírací doba a
ceny vstupného na webových stránkách www.tipsportlaguna.cz.
Další zajímavá akce ve městě: Jarní hrnčířské a řemeslné trhy – v sobotu
a neděli 8. a 9. 5. se v Berouně na Husově náměstí koná již osmý ročník
dvoudenní přehlídky více než dvou stovek řemeslníků.
ZBIROH
Aktive park – lanový park se nachází v areálu novorenesančního zámku
Zbiroh. Je postavený na vzrostlých bucích a naleznete zde 15 vysokých
lanových překážek pro dospělé a „dorost” a 4 pro děti (od 3 do 12 let). Otevřeno je v květnu So, Ne od 10 do 18 hodin, červen – 13. září Út – Ne od
10 do 18 hodin, vstupné: dospělý 250 Kč, dítě (do 140 cm) 190 Kč, rodinné
500 (2 dospělí a 1 dítě), dětský lanový park 50 Kč (20 minut).
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INZERCE
Máte-li rády kvalitu, ladnost a styl, naše široká nabídka
elegantních modelů velikostí 36 - 54 Vás jistě osloví!

SABO BUTIK

Centrum volného času a vzdělávání

náměstí T. G. M. 113, Dobřany

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

Nabízíme módní začky MODEX, GELCO
a spodní prádlo TRIOLA.

„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“

Těšíme se na Vás v pracovní dny od 9:00 do 17:00
a v sobotu od 8:30 do 11:30 hodin.

Nově otevřená prodejna značkového zboží

AJDARI

(Lipová ulice, u kruhového objezdu)

Sportovní oblečení a obuv
PUMA, NIKE, ADIDAS, S. OLIVER, H&M a jiné.
Nové i použité luxusní zboží pro děti i dospělé
Obuv, oděvy, hračky, bytové doplňky
ceny od 20 Kč / ks

pondělí - pátek

Na problémy nejste sami

10:00 - 18:00

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)

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
PO
ÚT
ST
PO
ÚT

10. 5.		
11. 5.		
12. 5.		
17. 5.		
18. 5.		

KVĚTEN 2010

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

ST
PO
ST
ČT

19. 5. 9 - 12
24. 5.		 14 - 17
26. 5.		 14 - 17
27. 5.		 14 - 17

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

INZERCE
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

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
• Stáří slepiček: 17 - 20 týdnů
• Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů
od data prodeje.
• Cena: 138 - 148 Kč/ks - dle stáří
• Prodej se uskuteční v Dobřanech v sobotu 15. května 2010
v 16.10 hodin u budovy Policie ČR
• Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

ŘÁDKOVÁ INZERCE
► KONTEJNEROVÁ DOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE:
dovoz stavebních materiálů, písků, štěrků, betonů..., odvoz sutiny,
zeminy..., pronájem kontejnerů. Tel.: 602 976 144, 777 044 632
► Kadeřnické a kosmetické studio DAHLIA provádí proměny
- účes, líčení, vizážistika. Jednotlivě - líčení, testy vlasů a pleti.
Tel.: 606 280 813
► Prodám řadovou garáž v Plzeňské ulici. Tel.: 724 453 465
► Nabízíme k prodeji byt 3+1/L, 63 m2 , panel., v Dobřanech.
Cena 1 119 000 Kč. Více informací na tel. č. 603 724 859.

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.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353
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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

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

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

Policie ČR Dobřany

Otevírací doba:
říjen - duben
9.00 - 12.15

- odloučené pracoviště Dobřany

12.30 - 17.00

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

Diabetologická poradna
MUDr. J. Prošková

kontakt: 377 972 400

středa

Městská policie Plzeň

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

kontakt: 721 506 330

Praktický zubní lékař

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

Svatovítská lékárna

Cestovní agentura

Lékárna U Spasitele

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

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

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.

13.00 - 16.00

náměstí T.G.M. 116

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

Městská knihovna

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

Praktický lékař pro děti a dorost

Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé - ZŠ, tř. 1. máje 618
pondělí
7.30 - 12.00
13.00 - 17.00
úterý
7.30 - 11.00
13.00 - 15.00
středa
7.30 - 12.00
13.00 - 18.00
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

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00

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

Sběrný dvůr Dobřany

MUDr. Jana Formánková

Sokolovská 967
Otevírací doba:
pondělí - pátek 8.00 - 17.00

- prodej zájezdů smluvních CK

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

MUDr. Alena Špidlenová

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.

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

MUDr. Jitka Šebestová

náměstí T.G.M. 282, Dobřany
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
Dobřany
pondělí a středa
úterý
čtvrtek
pátek

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

MUDr. Leona Hrbáčková
kontakt: 377 972 535
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

7.30 - 11.00
11.00 - 13.00

Dobřanské listy odeslány do tisku 30. 4. 2010

14.00 - 18.00
(pro pracující)

Ordinace praktického lékaře, homeopatie
MUDr. Radana Salvétová
kontakt: 377 972 551
pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek

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

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

Chlumčany
pondělí a středa
pátek

náběry
ordinace

pondělí, pátek
čtvrtek

9.00 - 11.00
16.00 - 18.00

