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zdarma do všech domácností

Klub důchodců slavil 50. výročí svého založení

Více se dočtete v rozhovoru na straně 6 a v článku na straně 13.

Partnerská návštěva
/red/ Již více než třináct let trvá partnerství Dobřan a slovinské Brežice. Za tu dobu došlo k řadě změn, ale co přetrvává
a prohlubuje se, je spolupráce a přátelství na obou stranách.
Důvodů poslední návštěvy zástupců Brežice je několik. Slovinští podnikatelé by rádi vařili české pivo a během návštěvy
dojednávali podrobnosti. Starosta Molan také podepsal smlouvu o podpoře ve výši 5000 euro, kterou dobřanští zastupitelé
schválili jako pomoc při odstraňování následků uprchlické krize. Během tří měsíců prošlo regionem Brežice 400 tisíc uprchlíků a ti po sobě zanechali tuny odpadků, což nebyla jediná
potíž. „Největší hospodářskou škodu utrpělo město kvůli dočasnému úbytku turistů. Ležíme v termální oblasti a kvůli uzavření
hranic s Chorvatskem jsme během dvou měsíců přišli přibližně
o 1,3 mil. eur,” uvedl pro Český rozhlas Ivan Molan.

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,

Město Dobřany, Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
vyhlašuje výběrová řízení na tyto pozice:

za největší “slávu” minulého měsíce považuji oslavu založení
Klubu důchodců, které jsem se mohla osobně zúčastnit, a věřte, bylo to velmi milé. Přeji všem členkám a členům pevné
zdraví a pořád tak báječnou náladu, jakou jsem měla možnost zažít. Děkuji. Za druhou nej událost si dovolím považovat
vyprodané Káčko na projekci filmu Já, Olga Hepnarová dobřanského rodáka Tomáše Weinreba, po níž následovalo pohodové povídání nejen s Tomášem, ale také s druhým režisérem
Petrem Kazdou a producentem Vojtěchem Fričem.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2016 - právník města
Rámcová pracovní náplň:
právní pomoc vedení úřadu a všem odborům a organizačním složkám
města, příprava podkladů pro rozhodování orgánů města, příprava a kontrola smluv, zastupování města v právních sporech na základě udělené
plné moci, kontrola zákonnosti postupů úřadu, odborů a organizačních
složek města, příprava a realizace zadávání veřejných zakázek města podle zákona o zadávání veřejných zakázek, koordinace externích právníků
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně
Platová třída odpovídající druhu práce: dle katalogu prací - 11. platová
třída

Na následujících stránkách najdete krom informací z radnice,
spolků, organizací a z dění ve městě vůbec také množství gratulací žákům naší báječné ZUŠky i nebývalé množství pozvá-

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 2/2016 - referent/ka stavebního odboru
Rámcová pracovní náplň: výkon činnosti na úseku územního plánování
a stavebního řádu

nek na chystané akce... Věřím, že Vám dubnové listy budou

Pracovní úvazek: 40 hodin týdně

dobrým společníkem.

Platová třída odpovídající druhu práce: dle katalogu prací – 9. platová
Jaroslava Umnerová

Rozvoj cyklistiky ve městě dostává
jasný směr
Součástí první změny územního plánu je zpracování studie
rozvoje cyklistické dopravy. Soustřeďuje se především na místní
obyvatele, kterým chce zlepšit podmínky pro jízdu na kole do
práce, školy či za službami.
Nikdo nezpochybňuje potřebu podpory turistického ruchu
budováním mezinárodních tras, ale například pro zaměstnance PNvD je daleko důležitější mít trasy městem, na kterých se
budou cítit bezpečněji. Stejně tak je třeba se propojit s bezprostředně sousedícími obcemi a na prvním místě s místními
částmi Vodním Újezdem a Šlovicemi.
Cílem materiálu je zklidnit automobilovou dopravu mimo
hlavní tahy tak, aby se cyklista cítil bezpečněji a mohl se spolehnout na ohleduplné chování motoristů.
Se záměrem radnice ladí i nová filozofie evropských dotací,
svou oporu má i v názorovém průzkumu k Programu rozvoje
města. Chcete-li se k důležitému dokumentu vyjádřit, budete
vítáni 19. 4. v 16 hodin na radnici.
Martin Sobotka
zastupitel určený ke spolupráci na územním plánu

třída

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 3/2016 – asistent prevence kriminality,
bezpečnostní pracovník
Rámcová pracovní náplň: pochůzková činnost s cílem předcházet narušování veřejného pořádku a poškozování majetku města, dohled nad
bezpečností školáků na přechodech pro chodce, spolupráce s hlídkami
policie a odbory městského úřadu					
Pracovní úvazek: cca 20 hodin týdně
Platová třída odpovídající druhu práce: dle katalogu prací – 4. platová
třída

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 4/2016 – správce přírodního koupacího
biotopu Kotynka – pracovní poměr na dobu určitou do 30.09.2016
Rámcová pracovní náplň: vykonávání dozoru nad provozem koupaliště
(areálu přírodního koupacího biotopu Kotynka) včetně hřišť, zajišťování
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků včetně běžné údržby využívaných zařízení
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně
Platová třída odpovídající druhu práce: dle katalogu prací – 5. platová
třída
Bližší informace o podmínkách a náležitostech přihlášky jsou vyvěšeny
na úřední desce MěÚ Dobřany nebo na webových stránkách města.

UPOZORNĚNÍ
Od 1. 4. 2016 do 22. 5. 2016 je naplánována oprava povrchu silnice 1/27 v úseku od křižovatky na Chlumčany
až ke sjezdu na dálnici D5 (cca 8 km). V první etapě od
1. 4. do 17. 4. bude uzavřen nájezd na II/180 – objížďka
povede po silnici III/18033 („stará silnice na Vysokou“).
V dalších etapách bude objížďka vedena po volné části
silnice 1/27.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
před několika lety jsem dostal k otištění v listech článek, který
ke každému slovu přidával velice neslušné označení pro trus.
Z textu bylo patrné, že pisateli záleží především na psím trusu,
jehož nadměrný výskyt ve městě ho nadmíru zatěžuje.
Přiznám se bez mučení, že tehdy jsem většinu dne za světla
trávil mimo Dobřany a situace zde mi nepřišla o nic horší než
v Plzni. Mýlil jsem se.
V Dobřanech se výkaly častěji uklízejí a při denním pohybu
po městě je patrné, jak moc nevábného nepořádku denně přibývá. Chování některých místních pejskařů je zkrátka katastrofální. Doufám, že slušných je většina, sbírá můj tatí, sbírá většina
mých známých.
My všichni, kterým záleží na čistotě a bezpečí, bychom s tím
měli něco dělat.
Prvním krokem je zlepšení dostupnosti košů, kdo by se chtěl
s teplou hmotou jako s horkou kaší tahat kilometr?
Dalším je nulová tolerance, strážníky denně instruujeme, že již
chceme prvního pachatele.
Podíval jsem se do anglicky mluvícího světa, řeší to všude.
BBC vydalo článek 8 nejdrastičtějších metod, jak bojovat s psími
hovínky.
Opravdu si myslíte, že musíme město zaneřádit značkami
zakazujícími to, že máme v televizi vysílat reklamu znázorňující batole, které exkrement zvídavě žvýká, že máme využívat na
takovýto prohřešek kamerový systém, že máme najímat dobrovolníky, aby zařídili jako v Anglii, že nenápadná hromádka
bude nasprejovaná oranžovou barvou, aby se majitel při návratu
z vycházky zastyděl?
Ne, řekne většina.
Něco s tím ale budeme muset udělat, pes je krásné zvíře, jeho
soužití s městem je složité. Majitel, který má svého psa opravdu
rád, nic takového po sobě nezanechá.
Varuji tedy tímto důrazně všechny nepořádníky, při usvědčení
budou sankce tvrdé a současné vedení radnice nepovažuje žádný nástroj k Vašemu dopadení za příliš složitý nebo pracný!
Obýváme malebné místo v půvabném koutě světa, nemůže
nám být lhostejné, že do jeho srdce někdo prostřednictvím svého
miláčka kálí.
Kdo chce psa mít, pytlík si vždycky najde.
S úctou
Martin Sobotka, starosta

Kategorizace „nesbíračů“
Kdo jsou ti, kteří nesbírají hovínka svých miláčků?
Americká specialistka na trh domácích mazlíčků Jessica Rae
rozjela na téma úklidu po psech rozsáhlou debatu, ze které vzešlo toto rozdělení nepořádných chovatelů.
1)	Možná si myslí, že psí trus je přírodní. Není (zvláště pak
v současném velkém množství) poškozuje životní prostředí
a ohrožuje zdraví veřejnosti.
2) Myslí si, že sebrat výkal je něco příšerného.
3) Zapomněli si sáček.
4) Nechtějí výkaly v sáčku kousek poponést.
5)	Myslí si, že to není proti zákonu, nebo že to není nic
důležitého.
6)	Jsou posedlí sami sebou a myslí si, že jsou jediní lidé na
planetě.

Koše na psí exkrementy již dorazily. Děkujeme za Vaše tipy.
Díky nim bude všech deset košů umístěno v lokalitách, ve kterých Vám citelně chybí.

zdroj obr. http://youdidwhatwithyourweiner.com/

Vážnost problému se zbytky po venčených psech dokazuje i průzkum z programu rozvoje města z roku 2014.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Fenomén Čenteš odchází
na zasloužený odpočinek
Doručování písemností, hlášení závad, zjišťování důležitých
informací a péče o všelijaké aspekty místní bezpečnosti, to vše
bylo v posledních desetiletích spojené se jménem Josefa Čenteše. Jeho práce pro město byla velice cenná, díky ní město
ušetřilo značné prostředky.
Přesluhoval velice dlouho, do doby, kdy už mu zdravotní stav
doopravdy nedovoluje pokračovat. Vedení města spolu s kolegy
již mu poděkovalo u příležitosti zasedání bezpečnostní komise
(viz. Foto).
Nyní se sluší poděkovat i na stránkách listů. Děkujeme
a doufáme, že se podaří najít obdobně úspěšného nástupce. Pro
bezpečnost a vymahatelnost práva v Dobřanech je to zásadní
otázka.
Za městskou radu
Martin Sobotka

Ve spolupráci s Městskou policií Plzeň proběhnou preventivní přednášky na Základní škole v Dobřanech. Zároveň budou
realizovány dopravně bezpečnostní akce zaměřené na chodce
a cyklisty. V letních měsících na zmíněná opatření navážou
intenzivní kontroly cyklistů na požívání alkoholu. Cílem je
snížení nehodovosti u cyklistů a větší ochrana chodců při pohybu na chodníku.
npor. Bc. Pavel Vaník
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Dobřany

INFORMACE PRO OBČANY K PLATBĚ
MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY
A MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA
1)	Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které
mají v obci trvalý pobyt činí 500 Kč pro rok 2016.
	Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského
úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty
Města Dobřany: u KB 19 - 1223361/0100 nebo
u ČS 19 - 725295379/0800
variabilní symbol - 13371, specifický symbol - rodné
číslo poplatníka
2) P
 oplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba činí 500 Kč pro rok 2016.
	Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského
úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty
Města Dobřany: u KB 19 - 1223361/0100 nebo
u ČS 19 - 725295379/0800
	variabilní symbol - 13372, specifický symbol - rodné
číslo poplatníka (majitele nemovitosti)

Policie informuje
Dnešní příspěvek bude věnován problematice jízdy na jízdním
kole. S příchodem jara výrazně přibývá cyklistů, jízda na kole
patří na vrchol žebříčku jarních aktivit. Zpozornět by tak měli
všichni řidiči, motorkáři i chodci. Na prvním místě by měla být
vzájemná ohleduplnost. Vždy tomu ale tak není.
Cyklisté se často stávají obětí bezohlednosti řidičů na silnicích. Proto se uchylují k jízdě například po chodníku, kde se
cítí bezpečněji. Taková jízda je ale cyklistům zakázána. Výjimku mají pouze děti mladší deseti let, starší osoby jsou povinny
jízdní kolo po chodníku vést a stávají se tak z nich chodci. Stejná pravidla platí i na přechodu pro chodce. Jak naznačují různé průzkumy, cyklisté často pravidla neznají, a to ani ti, kteří
jsou zároveň držiteli řidičských oprávnění. Pro jízdu na jízdním
kole jsou určeny silnice a cyklistické stezky či koridory. Některé chodníky, zejména ve větších městech, jsou již jízdě na kole
přizpůsobeny.
Jízda po chodnících není jediným prohřeškem cyklistů. Policisté obvodního oddělení v Dobřanech řešili jen v loňském roce
desítku případů opilých cyklistů. Každý třetí případ jízdy na
jízdním kole pod vlivem alkoholu skončil nehodou.
Vzhledem k častým stížnostem občanů na neukázněné cyklisty kličkující mezi chodci na chodnících zaměří policisté výkon
služby v nadcházejícím období právě na tuto problematiku.
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3)	Poplatek ze psa chovaného v rodinném domě činí
200 Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech
800 Kč.
	U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí
poplatek:
- ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč
- ze psa chovaného v ostatních obytných domech 200 Kč.
	Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje
o 50 %.
	Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského
úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty
Města Dobřany: u KB 19 - 1223361/0100 nebo
u ČS 19 - 725295379/0800
	variabilní symbol - 1341, specifický symbol - rodné
číslo poplatníka (držitele psa)
 oplatky jsou splatné jednorázově nejpozději do 30.04. 2016
P
(složenky se neposílají).
Kontakty:
správce poplatku: MěÚ Dobřany, přízemí č. dveří 7.
tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz

PAMĚŤ DOMOVA
Dlouhodobý projekt Základní školy v Dobřanech, v němž žáci a bývalí žáci školy pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Hlaváčové vyhledávají dobřanské pamětníky a zachycují jejich vzpomínky na život v Dobřanech v době před 2. světovou válkou, za války
a po válce (zhruba do roku 1953). Respektují přitom jejich subjektivní přístup k hodnocení dějinných událostí a cení si jejich vstřícnosti
a otevřenosti. Přepsané rozhovory budou postupně vycházet v Dobřanských listech a následně trvale zveřejňovány i na internetových
stránkách školy (www.zsdobrany.cz) včetně případné fotodokumentace.
Budeme rádi, najdou-li se mezi čtenáři další pamětníci, kteří by se chtěli tímto způsobem podělit o své vzpomínky.

Paní Květoslava Lehnerová
(*1933 v Dobřanech)
Díl 6.
(v předchozím dílu jsme se dozvěděli o přestěhování v Dobřanech, pokračování školní docházky a o nástupu do zaměstnání
v dobřanské léčebně)
Třeba primáš Prusík byl
internista, pokud víte, Prusíkův ústav v Konstantinkách,
tam působil jeho otec, to byl
taky internista a jeho syn přišel na výzvu ředitele Rubeše.
Tak ten zařídil to, že se začali interně vyšetřovat pacienti. Ti příchozí prošli rentgenem, dělali se odběry a EKG.
A postupně interním vyšetřením prošli všichni pacienti a byl vytvořen základ pro
vznik interního oddělení. To
tam do té doby nebylo. Bylo to
předtím rozděleno na pacienty klidné, neklidné, přijímané,
TBC a to bylo asi všechno.
A ještě bacilonosiči. Teď se
vytvořila i interna v jednom
pavilonu, bylo to číslo 19,
dnes už to bude jinak, ale
oddělení tam pořád je.
A teď bylo potřeba psychologa, zase někoho sehnali, doktora Zbyňka Havlíčka, potom
neurologa. Tehdy ještě nebyla ataraktika a nepomáhaly
jenom takový ty zklidňující
injekce. Tahle oddělení, kde

byli umístěni neklidní pacienti
a ti, u nichž byla ataka nemoci
léčena fyzickým omezováním,
dostal na starosti nový primář doktor Hanzlíček. A ten
říkal, že je nemožné, aby se
psychicky nemocní lidé takto
léčili. A pracoval pro výzkum
v Praze, kde se zkoušela ataraktika (rezelpin, chlorpromazin). Z Prahy začaly postupně
docházet tyto léky, které se
začaly neklidným pacientům
podávat.
Potom se tam udělala neurologie, ale až potom. To už
máte nových doktorů. Potom
se postupně vytvořilo dětské oddělení. Ale to jsou už
60. léta. To byla velká revoluce v léčebně. Potom se zavedla léčba spánkem, ta se ale
neujala. Další byla inzulínová léčba, od které se ale také
postupem času upustilo. To
byl převrat několika let. Ty
osoby, které tam tehdy pracovaly a zajímaly se o celou
tu změnu, tak mají přehled
jako já.

Jak jste vnímala nástup
komunismu ve čtyřicátém
osmém?
Abych vám řekla pravdu, já
jsem taky byla členkou Svazu
mládeže. A tam právě působil
nějaký Konáš, a to byl takový
politruk. A mladí, kteří přicházeli, tak nás verboval do
Svazu mládeže, v té době to
bylo jako dobrovolný. Ona to
byla taky doba, kterou byste museli prožívat. Moji rodiče byli komunisti, takže jsem
měla komunistickou výchovu,
ale postupem let jsem prozřela. Vždyť jsou to taky lidi. Ale
nikdy jsem k tomu moc netíhla. Každý má své přesvědčení,
někdo náboženské, někdo politické. Já nikoho neodsuzuju,
protože je to zasazeno do určité
doby a protože jsme byli mladí
a chtiví poznání, jezdilo se na
schůze a takhle, tak jsem taky,
přiznám se, byla ve svazu.
Jak byste srovnala Dobřany před a po válce? Náměstí
a okolí?

Děti zlatý, takže já jsem byla
maličká, když jsem odcházela,
to mi bylo pět let. Na Dobytčáku to bylo všechno ohrazené, tam byly patníky, v tom
roury z každé strany a tak
ten Dobytčák byl ohrazený,
kvůli tomu dobytku, ale to já
už nepamatuju. To já jsem si
tam s Majerojcma hrála na
Dobytčáku.
Takže já to moc nedokážu
srovnávat. Potom jsem se
vrátila, chodila jsem do školy, následně dva roky v Plzni, potom jsem začala sloužit
a dodělávala jsem si školu,
abych byla jako kvalifikovaný člověk, a jak se žilo před
válkou, tak vím jenom, jak
tatínek
byl
nezaměstnaný a mami šila. Byli bohatí
a chudí, jako furt.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce
2012/13 projektový tým ve
složení: Jan Pokorný, Jakub
Fořt, Mgr. Jaroslav Šedivý

Městské kulturní středisko Dobřany a redakce Dobřanských listů pořádají

Fotoworkshop – Laická fotografická dílna
Zveme účastníky fotomaratonu i širokou veřejnost na neformální povídání o fotografii.
Motto: Pojďte se něco naučit a pojďte nás něco naučit.

neděle 24. 4. 2016 od 10.00 do cca 13.00 hodin
jednací sál MěKS, náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Program první fotografické dílny:
1) Některá kompoziční pravidla fotografie aneb není špatně, když je všechno uprostřed, ale pojďme to
zkusit i jinak.
Nejprve špetka teorie a pak hurá fotit ven!
2) Co je to clona a jak se to používá – chvíle teorie a následná ukázka práce venku (lépe se zrcadlovkou,
ale zkusíme to i bez ní)
Předpokládaný konec okolo 13:00 s možností pokračování v oblíbených místech pivní turistiky města Dobřan.

Co s sebou:
Fotoaparát – pro první část stačí v pohodě mobil. Druhá část se ale na mobilu/malém kompaktu ukazuje
špatně – pokuste se sehnat lepší foťáček. Vítáni jste ale všichni, nebojte!
Dobrou náladu – jsme laici, možná nám to nepůjde, budeme potřebovat podpořit :-)
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ROZHOVOR / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
/red/ Jak jste si na titulní straně měli možnost všimnout, Klub seniorů slavil kulaté narozeniny. Půl století je krásný věk a přípravy na
oslavu se vyplatily… Redakce Dobřanských listů se připojuje k řadě gratulantů a přeje mnoho aktivních členů, dobrých nápadů, svěží
mysl a v neposlední řadě také mnoho zdraví všem členům. Otázky paní Štěpařové, předsedkyni klubu, pokládali členi redakční rady.

Můžete čtenářům říci,
jaké aktivity pro seniory
pořádáte?
Pro seniory pořádáme divadla, zájezdy, různé besedy,
výstavy, oslavy. Zájem je
o různé informace, které se
týkají našeho města. Chodíme na vycházky a výlety. Děti
ze ZUŠ J. S. Bacha, „Dobřanské bábinky“, děti ze ZŠ
(družiny) mezi nás pravidelně
chodí.
Které z tradičních akcí
jsou nejoblíbenější?
Nejoblíbenější jsou různé
besedy, např. když mezi nás
přišel kronikář Dobřan pan
Karel Kašpar. Dále vystoupení dětí ze ZUŠ J. S. Bacha
a ZŠ (družiny) nebo návštěvy
zástupců městského úřadu.

Vím, že leckterý ze seniorů či seniorek ovládá nějaké
zajímavé ruční práce či
drobná řemesla. Nepřemýšleli jste, že byste je předávali v rámci nějakých kurzů dětem nebo dospělým?
Určitě by byl zájem:-)
Popravdě řečeno nás toto
nenapadlo. Určitě o tom
popřemýšlíme a uvidíme, jestli by byl zájem.
Znám lidi, kteří se chovají jako důchodci od 25 let.
Znám ale spoustu seniorů,
kteří mají energie na rozdávání. Jak to udělat, aby ta
druhá skupina rostla?
Chce to chodit mezi lidi,
nesedět doma, zajít do kina,
divadla a na procházky. Já
chodím do ,,Bábinek“, užiju si
plno legrace, pohybu a přátel.
Mít přátele je velmi důležité.
Jak používáte moderní
technologie, např. internet, mobily, sociální sítě?
Nechybí vám přednášky/
semináře na tato témata?
Učí vás vnoučata?
Bez internetu si již život
nedovedu představit, najdu

si tam různé informace, které potřebuji. Vnoučata mi
s radostí pomáhají a učí...
Pořádáte semináře, které varují seniory před tzv.
“šmejdy”, prodejci nesmyslných a předražených věcí?
Zástupci české policie mezi
nás chodí, varují, učí, jak se
bránit před „šmejdy“, zloději a
napadením. Také nám pomáhají sdělovací prostředky, které informují.
Jaký zájem je ze strany
seniorů o akce, které v rámci klubu pořádáte?
Zájem je veliký, na akce se
těší.
V předchozích letech došlo
k sblížení se s klubem seniorů v našem partnerském
městě Obertraubling. Připravujete nějakou společnou
akci a vlastně čím se odlišuje jejich činnost od vaší?
S partnerským městem
Obertraubling zatím žádnou
akci nepřipravujeme, uvidíme v budoucnosti. Nemyslím,
že by se jejich činnost od nás
lišila, až na důchody, ty mají

větší. Více si mohou přispět
na své koníčky…
Jsem aktivním seniorem,
který zatím není součástí
vašeho sdružení. Co a jak
mám udělat, abych se stal
členem dobřanského Klubu
seniorů?
Stačí přijít ve čtvrtek do
klubu a zapsat se. Jsme tam
od jedné hodiny. Každý bude
vítán.
Může se Vámi pořádaných
akcí účastnit i senior, který
není členem Klubu?
Samozřejmě, že může. Na
zájezdy a do divadel s námi
jezdí i nečlenové. Ovšem záleží
na kapacitě.
Můžete, prosím, čtenářům
připomenout jména osob,
bez kterých by klub nebyl
tam, kde je teď?
Musím zmínit pana Vojtěcha Ulricha, zakladatele klubu, díky kterému letos slavíme
krásné kulaté výročí - 50 let.
Mohla bych tu uvést spoustu
jmen, ale je pravdou, že každý
z členů výboru klubu má svoje nezastupitelné místo.

Poděkování

Vzpomínáme

Děkujeme tímto panu starostovi Bc. Martinu Sobotkovi a paní
Evě Jandové, za příjemný průběh a srdečná slova při příležitosti
naší „Zlaté svatby“ dne 5. 3. 2016.
Manželé Hana a Václav Vyletovi

Čas letí jako sen, ale vzpomínky na tebe se vracejí každý den.
Dokud nás paměť nezradí, stále budeš v našich srdcích žít.
Dne 17. dubna uplynou 3 roky,
kdy nás navždy opustil pan
Karel Bittner z Dobřan.
Vám, kteří jste ho znali, děkují za tichou
vzpomínku manželka Elfrieda, dcera
Jana s přítelem, vnučka Jana
s manželem, pravnoučátka Michálek
a Petruška a rodina Špillerova.

Blahopřejeme
Dne 4. března oslavil 80. narozeniny pan
Josef Čenteš.
Do dalších let mu přejeme
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za naši rodinu Josef Čenteš ml.
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TÉMA MĚSÍCE: PARKOVÁNÍ

Parkování a Program rozvoje města
V názorovém průzkumu k Programu rozvoje města se problémy s odstavením osobního vozidla vždy dostaly na přední místa
mezi tématy, která vás trápí a která byste chtěli řešit.
Nedostatek parkovacích míst byl na třetím místě mezi hlavními nedostatky Dobřan. Pro 35 % obyvatel je to jeden z největších
problémů. Když uvážíme, že velká část občanů jsou domkaři,
bude toto procento mezi lidmi z bytových domů ještě vyšší. Proto v sídlišti vznikla, vznikají a vzniknou nová parkovací místa.
Mezi největšími problémy v dopravě zaujalo parkování obdobnou pozici - čtvrté místo s 30 %. Zajímavá je tabulka nejhůře
vnímaných oblastí.
Neméně zajímavý je názor veřejnosti na způsoby řešení. Jakkoliv nikdo obecně nevnímá příznivě silniční kontroly, na prvním místě mezi možnostmi, jak řešit dopravní potíže ve městě,
se s 30 % umístila „důsledná kontrola policií“.
Lenka Tomanová, místostarostka

v inkriminované době pouze preventivní charakter a klade si za
cíl především upozornit řidiče vozidel na špatné parkování, příp.
na jiné porušení právních předpisů. K tomuto kroku bylo přistoupeno poté, co byl zjištěn zvýšený výskyt přestupků v dopravě
spadající v drtivé většině případů do oblasti nedovoleného zastavení a stání vozidel v různých lokalitách města. Tato skutečnost
v konečném důsledku způsobuje nejen ohrožení bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu a jeho účastníků v daných místech, ale taktéž i obtíže vznikající při průjezdu nákladních vozidel
či vozidel větších rozměrů, např. vozidel komunálních služeb při
svozu odpadu. Zároveň pak není možné garantovat ani bezproblémový průjezd vozidel integrovaného záchranného systému,
především rozměrnějších vozidel hasičů danými úseky, což nelze
než hodnotit jako rizikový faktor, jejž je třeba eliminovat. Současně je však na místě upozornit, že po uplynutí příslušné doby (po
30. 4. 2016) budou již uvedené přestupky řešeny s řidiči v souladu s platnou legislativou, tj. udělením příslušné sankce (pokuty)
v blokovém či správním řízení. V případě, že nedojde k objasnění přestupku, resp. k ustanovení řidiče vozidla v době spáchání
přestupku, lze uvedené případy nedovoleného zastavení a stání
vozidel řešit coby správní delikt provozovatele vozidla (objektivní
odpovědnost), kdy je postihován (sankcionován) právě provozovatel vozidla, s nímž byl přestupek spáchán.
Věříme, že občané města nejsou a nezůstanou lhostejní k porušování předpisů a využijí možnosti parkování na místech k tomu
určených, aktuálně nově v prostoru mezi nádražím ČD a sportovní halou, za což jim předem patří náš dík!
Ing. Milan Dvořák, DiS
předseda bezpečnostní komise města Dobřany

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat o opatření, které
bude v dohledné době přijato na území města Dobřany s cílem
zajistit dodržování právních předpisů upravujících provoz vozidel na pozemních komunikacích, zejména respektování pravidel
silničního provozu při parkování vozidel. V souvislosti s tímto
opatřením bude probíhat zvýšený dohled a kontrola ze strany
Městské policie Plzeň, v rámci které budou strážníci během měsíce dubna 2016 v případě zjištění přestupku umisťovat na daná
vozidla upozornění s označením příslušného protiprávního jednání, jehož se řidič vozidla dopustil. Uvedené upozornění bude mít
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KULTURA
Městská knihovna

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
www.dobrany.cz/mestska-knihovna/
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení
pro dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

Oddělení pro dospělé
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
Oddělení pro děti
pondělí			
úterý, čtvrtek			
středa
9:00 - 11:00

KNIHY PRO DĚTI
Zahradničení pro děti
Poznej rostliny a nauč se o ně
starat.
Tato knížka tě pomocí her
a zábavných textů naučí, jak
pečovat o rostliny, jak je pěstovat, množit, jak si založit
vlastní a malou zahrádku.
Uvidíš, že až ti všechno, co
zasadíš, vyroste a rozkvete, budeš z toho mít velkou
radost a budeš se dmout
hrdostí a pýchou nad tím, co
úžasného se ti povedlo!

POSPÍŠILOVÁ Zuzana:
Sportovní pohádky
Čtěte, sportujte a bavte se!
V pohádkách se většinou
nesportuje, a to je chyba,
kterou napravuje tato vtipná
a skvěle ilustrovaná knížka.
Tady platí – co pohádka, to
jeden sport a jeho tajemství.
Tajemství, o kterých nikdo
netuší! Přečtěte si, co se skrývá za vznikem tenisu, vodního
lyžování nebo třeba horolezec-
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12:00 - 17:00
12:00 - 15:00
12:00 - 18:00

tví a jak to chodí na golfovém
hřišti nebo na hokejovém stadionu.
PALACI R. J.:
(Ne)obyčejný kluk
Auggie
Pullman
nemohl
dosud chodit do běžné školy
jako ostatní děti. Teď se ale
chystá vstoupit do páté třídy Beecherovy školy. Pokud
jste se někdy ocitli v podobné
situaci, dokážete si představit,
jak mu asi je… A Auggie není
jen tak nějaké dítě, ale kluk
se skutečně neobyčejnou tváří, na kterou se podívat není
nijak jednoduchá záležitost.
Narodil se totiž kvůli vrozené
vadě se znetvořeným obličejem. Podaří se mu přesvědčit
nové spolužáky, že je navzdory svému vzhledu stejný jako
oni?
BERTELEG Erica: 100 přání
13 let, 100 přání a 1 kouzelný
příběh!
Co všechno se může stát,
když se jen tak procházíte po
Římě a zajdete do nenápadného knihkupectví, kde najdete prodavačku, která umí …
létat! Představte si, že byste vašim kamarádům mohli
splnit jakékoli přání … třeba
romantický polibek na Eiffelovce s klukem snů, výhru
ve volejbalu nebo karbanátkovou bitvu ve školní jídelně!
Kouzelná jízda, během níž třináctiletá Aurora lépe pozná
své kamarády i samu sebe,
a dokonce potká i lásku. Na

posledních stránkách už rozhodně není tím, kdo přihlíží
snům ostatních, ale stává se
hrdinkou toho svého.
Fascinující
příběh,
jehož
autorkou je dívka s velkým
talentem.
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
PAWLOWSKÁ Halina:
Rodinná kuchařka
Rodinné recepty, rodinné historky a rodinné fotky.
„Pořád kouká, co by snědla,
aby zhubla,“ řekl jednou můj
muž a měl skoro pravdu. Jídlo mne opravdu moc zajímá.
To je asi důvod, proč jsem se
naučila vařit. Nejsem žádný
vyhlášený šéfkuchař, ale nabízím vám recepty, které jsou
v naší rodině nejoblíbenější,
vše jsem vařila u sebe doma
nebo na chalupě a všechno,
co uvidíte na fotkách, mám
moc ráda.
Dobrou chuť!
HALPERN Adena:
Mladá můžeš být jen dvakrát
Laskavý román o tom, že věk
je jen číslo.
Ellie Jerome je sice 75 let, ale
v srdci je stále mladou dívkou,
která se nemůže smířit s tím,
že ji okolí bere jako stařenku.
Vždyť toho má tolik společného se svou devětadvacetiletou vnučkou Lucy! Rozhodně
mnohem více než s upjatou
dcerou, která terorizuje celou
rodinu svými rozmary a mindráky. Pří sfoukávání svíček na
narozeninovém dortu si Ellie
z celého srdce přeje být znovu
alespoň na jeden den mladá.
Jak se však říká, nikdy si nic
nepřejte, mohlo by se vám to
vyplnit… a třeba vám i změnit
život.
GEN Lisa: Pořád jsem to já
Alice Howlandová je hrdá
na to, co v životě dokázala.
Ačkoli jí bude teprve padesát, je uznávanou profesorkou kognitivní psychologie na
Harvardu a světově proslulou
odbornicí v oboru psycholingvistiky. Má tři dospělé děti
a úspěšného manžela, také
známého vědce. Zničehonic

se však u ní začne projevovat nezvyklá zapomnětlivost
a chvilkové ztráty orientace
a do jejího života vstoupí tragická diagnóza časné formy
Alzheimerovy choroby. Nevyhnutelné příznaky počínající
demence ji pomalu připravují
o osobnost a dříve tak nezávislá Alice se učí žít pro přítomnou chvíli.
Strhující příběh profesorky
psychologie, která kvůli nevyléčitelné nemoci postupně
ztrácí paměť a vzpomínky.
Přesto ale zjišťuje, že ji každý nový den přináší nečekané
naplnění i lásku.
V knize sledujeme s napětím
i dojetím život s časnou formou Alzheimerovy choroby.
HAY Louise L.:
Miluj své srdce
Pomocí této knihy si uvědomíte, že i poté, co prožijete
v životě ztrátu, lze opět plnohodnotně žít. Tato kniha:
•	vám pomůže více si uvědomovat a mít rádi sami sebe,
•	bude pomůckou, jak si
v sobě vytvořit jistou odolnost vůči dalším typům
ztrát a těžkým obdobím
v životě člověka,
•	vás naučí, jak se řádně
rozloučit se svým domácím mazlíčkem, opravdu se
vyrovnat se ztrátou zaměstnání, pochopit a přijmout
fakt, že jste onemocněli
smrtelnou nemocí, a provede vás spoustou dalších
těžkých životních situací.
Přináší zcela nové způsoby
myšlení, díky kterým v sobě
budete schopni nalézt hlubokou lásku a pocity radosti.

KULTURA

Obrazy a keramika

Jitky Kabátové a Soni Hlaváčkové
15. března – 29. dubna 2016
Dobřanská galerie
Otevřeno: pondělí–pátek
9.00–12.15 a 13.00–16.00

V Městské knihovně Dobřany proběhla v měsíci březnu tradiční
burza knih.

Po pilném snažení a splnění všech úkolů skřítek Knižník odměnil i v letošním roce všechny žáky prvních tříd titulem „čtenář”
a „čtenářka”.

Islám pohledem vojenského lékaře – přednáška přímého
účastníka vojenské zdravotnické mise v Iráku a Afghánistánu

ÈUFSÊEVCOB

LJOP,,0v4PLPMPWTL³ %PCÆBOZ PEIPEJO
Islám – kultura a náboženství, o kterém se ještě před několika lety
u nás nehovořilo a téměř nic nevědělo. Nyní o něm slyšíme
denně, ale víme už opravdu vše? Proč je pro nás islám nepochopitelný a je možné v Evropě vytvořit bezkonfliktní multikulturní
společnost?
Po skončení přednášky promítání českého filmu Tobruk.
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na zlepšení komfortu
nemocničního pobytu dlouhodobě hospitalizovaných dětských
pacientů.
MUDr. et (Th).Bc. Marcel Hájek, Ph.D., FICS.
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KULTURA

GRATULUJEME
Štěpánce Vyletové
k 2. místu
v celostátním kole XXI. ročníku
pěvecké soutěže
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2016.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

GRATULUJEME!!!

GRATULUJEME
Šárce Samcové a Kláře Maxové

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace

k 1. místu v krajském kole
Národní soutěže ZUŠ v komorní hře
s převahou dřevěných dechových nástrojů
a k postupu do ústředního kola!!!

v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(11. 3. 2016 Starý Plzenec – komorní hra s převahou
smyčcových nástrojů)

Porota udělila zvláštní cenu pro nejmladší
účastníky:
Duo příčných fléten
Š. Samcová, K. Maxová

GRATULUJEME!!!
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(12.-13. 3. 2016 Dobřany – komorní hra s převahou
dřevěných dechových nástrojů)
Šárka Samcová

příčná flétna

Klára Maxová

příčná flétna

M. Vozárová

1. místo, postup do celostátního kola

kategorie I. a)

Radka Štádlerová

zobcová flétna

J. Faltýnová

Eva Šimková

zobcová flétna

Martina Křížová

zobcová flétna

1. místo

kategorie III. b)

Erika Hessová

zobcová flétna

Veronika Dvořáková

zobcová flétna

Magdalena Plšková

zobcová flétna

Jana Krajčovičová

zobcová flétna

Marie Tomášková
housle		
Veronika Chamolová
housle
1. místo s postupem		kategorie I.

J. Faltýnová

Erika Hessová
housle		
Veronika Dvořáková
příčná flétna
Magdalena Cebová
cembalo		
1. místo s postupem		kategorie III.

J. Faltýnová
M. Vozárová
E. Šmejkalová

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
8.–10. dubna 2016 / Janáčkova konzervatoř
a Gymnázium Ostrava  
Pro Bohemia Ostrava 2016
– 14. ročník mezinárodní interpretační soutěže
9.–10. dubna 2016 / Všenory u Prahy
Improvizační dílna J. Stivína
– vystoupí žáci Improvizační dílny ZUŠ
9. dubna 2016 / ZUŠ B. Smetany Plzeň
Krajské kolo v komorní hře s převahou smyčcových
nástrojů
12. dubna 2016 / 17:00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert

J. Faltýnová

14. dubna 2016 / ZUŠ Ostrava – Moravská Ostrava
Mezinárodní akordeonová soutěž 2016
15. dubna 2016 / 8:30 a 10:00 / sál ZUŠ
Výchovné koncerty pro 3. a 4. třídy ZŠ Dobřany

1. místo		kategorie IV. b)
Klára Pokorná

zobcová flétna

Jan Bouřil

zobcová flétna

Bára Plajnerová

klavír, cembalo

19. dubna 2016 / 17:00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert

M. Vozárová
J. Vozár

2. místo		kategorie I. d)

21. dubna 2016 / 14:00 / Pečovatelský dům Loudů
Koncert pro Klub důchodců

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace

22. - 24. dubna 2016 / Konzervatoř Teplice
Teplické flautohry
7. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu

v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(3. 3. 2016 Přeštice – akordeon)
P. Vacek
Teresie Eisenhammerová
Radek Vajda
Antonín Šneberger
Klára Štychová
David Brant
Šimon Mertl
Ladislav Bouřil
Tereza Pokorná
Josef Šneberger

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.

místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo

s
s
s
s
s
s
s

postupem
postupem
postupem
postupem
postupem
postupem
postupem

kat.
kat.
kat.
kat.
kat.
kat.
kat.
kat.
kat.

0.
0.
0.
I.
III.
IV.
VII.
0.
II.

26. dubna 2016 / 18:00 / sál ZUŠ
Akordeonový podvečer
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany a ZUŠ B. Smetany
Plzeň
29. dubna 2016 / 19:00 / sál ZUŠ
Křest CD – 10 let Dé Domhnaigh
– vystoupí keltská hudební skupina Dé Domhnaigh při ZUŠ
J. S. Bacha Dobřany včetně bývalých členů
30. dubna 2016 / 14:00 / zámek Nižbor
„BELTINE“, keltský festival
– vystoupí keltská hudební skupina Dé Domhnaigh
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Poděkování
V měsíci březnu proběhlo v rámci projektu „Celé Česko čte
dětem“ čtení pohádek před spaním, které i u nás v MŠ Loudů přišly podpořit řady rodičů a prarodičů. Mimo jiné bychom
chtěli poděkovat panu starostovi Martinu Sobotkovi a paní místostarostce Lence Tomanové, že i přes plně nabitý program si
našli čas a celý týden seznamovali naše mladé čtenáře s tak
báječnou věcí, jako je kniha.
Tímto MŠ Loudů děkuje všem za ochotu a účast na této akci.
Štěpánka Derahová

19. března se konal již 4. ročník koncertu keltské hudební skupiny Dé Domhnaigh při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, který byl věnován poctě sv. Patrika. Tentokrát „Kelti“ vystoupili v restauraci Na
Růžku v Dobřanech.

Dne 19. 4. 2016 od 09.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hod.
a 20. 4. 2016 od 13.00 do 15.00 hod.
17. března vystoupili v koncertním sále ZUŠ J. S. Bacha Dobřany studenti plzeňské Konzervatoře pod vedením prof. Julie Brané. Do své rodné hudební školy se vrátila bývalá žákyně Šárka
Kučerová, která studuje na plzeňské Konzervatoři dva hlavní
obory, příčnou a zobcovou flétnu. Zleva: Š. Kučerová, B. Totušková, prof. A. Tichá, P. Bětáková a L. Libichová.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
na školní rok 2016/2017

Zápis se bude konat současně v obou budovách
Mateřské školy Dobřany
Loudů 850 a Stromořadí 922.
K předškolnímu vzdělávání budou děti přijímány
dle jednotných kritérií.
U zápisu obdrží zákonní zástupci potřebné tiskopisy
a informace k zahájení řízení přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání.
Nutno doložit rodný list dítěte.
Bc. Jana Kleisnerová, ředitelka Mateřské školy Dobřany

Vítězové okresního kola v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Zleva: E. Hessová, V. Chamolová, V. Dvořáková,
M. Tomášková a M. Cebová.
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Po zcela vyprodaném představení filmu Já Olga Hepnarová přišli
s diváky diskutovat zleva producent filmu Vojtěch Frič, režiséři
Petr Kazda a Tomáš Weinreb. Foto: Lucie Machartová
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Klub důchodců slavil 50. výročí
svého založení
V pátek 18. 3. 2016 ve 14 hod. se v Kulturním domě Psychiatrické nemocnice konala velká sláva. „Klub důchodců“, který
byl v Dobřanech založen před 50 lety, pořádal oslavu tohoto
výročí. Současné vedení klubu připravilo pohoštění pro všechny návštěvníky. Kulturní program zajistila ZUŠ J. S. Bacha
v Dobřanech – zahrál a zazpíval soubor „Vozembach“, který
všechny potěšil svým milým vystoupením. Z Domažlic přijela
shromáždění potěšit skupina tanečníků „Hanka“, kteří zatančili
lidové skladby z Čech a Moravy. Samozřejmě nesmělo chybět
vystoupení „Dobřanských bábinek“, které jsou většinou členky
klubu.
Vzpomínání bábinek:

„Jarohraní“
Tak se jmenovala akce, kterou na sobotu 12. března 2016 připravili nejen pro sebe, ale i pro širokou veřejnost pionýři z Dobřan. A o co šlo? O přípravu výzdoby na Velikonoce, kdy si děti
spolu s rodiči mohly vyrobit dekorační věnec, zápich 3D motýla, přání k Velikonocům a nazdobit svíčku obtisky s kytičkami. Tvoření se všem zúčastněným moc líbilo a hrdě si odnášeli
své výtvory. A těm, co nepřišli, i přestože akce měla propagaci
v Dobřanských listech, to může být možná líto, a tak přijdou
třeba na předvánoční vyrábění, nebo příští rok.
Foto na www.dobrany.pionyr.cz
Za Pionýra K. Mašátová, ved. PS

To jsme byly mladé holky, když si naši dědové
Klub důchodců založili
v Dobřanském kulturním domě.
Je tomu už padesát let, jak ten život utíká,
Klub důchodců je tu stále, pestrý program poskýtá.
Přicházíme proto popřát aspoň dalších padesát,
kytičku lidových písní přicházíme zazpívat.
Ať se práce klubu daří, ať i naši vnukové,
až z nich budou lidé staří,
baví se v něm vesele.
Po skončení kulturních vystoupení poděkovalo vedení Klubu důchodců všem, kteří se pečlivě starají o zdárnou činnost
klubu. Poděkování proto patří paní senátorce Dagmar Terelmešové, panu starostovi Martinu Sobotkovi, paní místostarostce
Lence Tomanové, Magdě a Janovi Vozárovým, předsedkyni paní
Jarmile Štěpařové a paní Marii Paroubkové, kteří společnými
silami připravili oslavu tohoto výročí.
Shromážděné občany z Dobřan, Šlovic, Vodního Újezda
a okolí pozdravila paní Terelmešová a předala paní předsedkyni Štěpařové pamětní list Senátu ČR, ve kterém je změněn
název na „Klub seniorů“. Dále pronesl pár milých slov pan starosta Sobotka, vystoupila i paní místostarostka Tomanová a za
MěÚ Dobřany předala spolu s panem starostou dárek pro Klub
– nový televizor do klubových prostor.
Ale to ještě není vše, do veselení a tancování doprovodila celý
sál „Malá muzika Nauše Pepíka“. Věřte, že všichni zapomněli na
bolavé klouby a unavené nožky a zvesela se bavili do večerních
hodin.
Zdeňka Blažková – taky jsem tam byla!
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Dětský maškarní námořnický karneval – únor 2016

Na základě zájmu dětí a rodičů o dětský maškarní bál v r. 2015
(jeden za rok je prý málo) připravila Pionýrská skupina Dobřany
ve spolupráci s MěKS na 21. únor 2016 v sále Kulturního domu
Psychiatrické nemocnice Dětský námořnický maškarní karneval. Stejně jako na ten lednový zvaly plakáty, info v DL, hlášení
v rozhlase, plakáty a upoutávky byly poslány do škol, zejména

do MŠ. Nevíme, zda na nižší účast měla vliv nemocnost, či se
informace nedostaly tam, kam měly, ale účast masek námořníků a pirátů byla proti lednu třetinová. A to včetně těch nejmenších dětí. Akce byla pořádána za finanční pomoci města a za
velké spolupráce s Městským kulturním střediskem. Hudební
doprovod opět zajistilo Duo Charvis, které se pohodlně vešlo na
podium, i když tam pozvalo děti tancovat. Karneval zahájila jako
jindy promenáda masek, aby diváci jako porota mohli hlasovat.
Vítězi se nakonec za snahu staly všechny masky, a tak drobné
odměny z tomboly vyšly na všechny přítomné děti. Jako vždy
došlo i na vystoupení samotných dětí s básničkou a písničkou.
S dětmi tancovali i rodiče a prarodiče, aby se děti na parketu
necítily tak samy. Opět vznikala řada fotek a videí potomků do
rodinných alb.
Za pomoc se zajištěním celé akce je třeba poděkovat MěKS,
zejména pí J. Umnerové, pracovníkům KD za zapůjčení a přípravu sálu a zajištění občerstvení, Duu Charvis za hudební
doprovod, našim členům včetně těch bývalých, kteří pomáhali
při prodeji vstupenek či v šatně a se vším, co bylo třeba. Poděkování patří i radnici za finanční příspěvek.
Další fotografie naleznete na www.dobrany.pionyr.cz ve fotogalerii.
Upoutávky na další akce najdete v Dobřanských listech,
např. na Čarodějný slet či příměstský tábor v Dobřanech. Jste
srdečně zváni.
Za PS Dobřany K. Mašátová

^

´
700.vyrocí
narození
arla IV.
Dobřany
13. května–30. září 2016 | v otevírací době IC | kostel sv. Víta

Karel IV. – Život Otce vlasti

Výstava Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského
Pracovní listy pro návštěvníky

14. května 2016 | start 9:00–11:00 | starý most

Po stopách Karla IV.
Putování pro celou rodinu

15. května 2016 | 15:00 | Káčko | 60 Kč

Noc na Karlštejně (1973, 87 min, režie: Zdeněk Podskalský)

Muzikálová �ilmová komedie s Vlastimilem Brodským v roli císaře Karla IV.

4. září 2016 | 18:00 | Káčko | 60 Kč

Slasti Otce vlasti (1969, 100 min, režie: Karel Steklý)

Jaromír Hanzlík jako mladičký kralevic Karel a Daniela Kolářová jeho
snoubenka, Blanka z Valois.

27. září 2016 | 18:00 | Káčko | 60 Kč
Pořadatelé:
Městské kulturní středisko Dobřany • ZŠ Dobřany • ZUŠ J. S. Bacha Dobřany • dobřanští skauti
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Noc na Karlštejně

Divadelní představení souboru při Církevním gymnáziu Plzeň
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Myslivecký kroužek v Bavorském lese
Při svém bádání jsme mohli potkat i skřítka, který nás provedl skrytým světem pod zemí. Rodiče si „dobili“ baterie v místní restauraci a děti ve speciální pravěké herně. Někteří z nás
odpočívali na lehátku a naslouchali uklidňujícím šumavským
zvukům.

Cílem sobotní výpravy s mysliveckým kroužkem byl nejstarší národní park Bavorský les v Německu. Jde o krásný kousek
skoro pravé divočiny jen pár kilometrů za českými hranicemi. Do
Ludwigstal jsme se vypravili vlakem. Cesta trvala cca 2 hodinky
a byla zpestřena mysliveckými testíky - několik úrovní formou
křížovek, spojovaček a doplňovaček. V Alžbětíně jsme přestoupili
na vlak Waldbahn, který nás dopravil do stanice Ludwigstal přímo u lesního parku. Vydali jsme se po upravené cestě kolem obor
s převalskými koňmi, pratury a procházeli kolem výběhů vlků
a rysů, vyšplhali na dřevěnou rozhlednu nabízející výhledy na
vrcholky stromů a panorama Velkého Javoru a vydali se na cestu
časem prostřednictvím krátkého filmu v jeskyni z doby kamenné.
V centrální části jeskyně jsme obdivovali obrazy divokých koní
a praturů, což, jak jsme se dozvěděli, jsou kopie obrazů ze slavné
jeskyně Chauvet v jižní Francii. Tyto jeskynní malby připomínají “soužití” lidí a divokých zvířat ve starší době kamenné. Pro
mnohé z nás byli pratuři neznámý pojem. Ale teď už víme, že se
jedná o předky domácího skotu. Patřili mezi nejdůležitější lovnou
zvěř pravěkých lovců, ale na počátku 17. století byly vyhubeni.
V Nizozemsku dokázali vyšlechtit plemeno, které je těmto praturům podobné, a ty jsme mohli právě v oboře vidět na vlastní oči.

Díky otevřenému prostoru v parku se mohlo stát, že některá zvířata ani nezahlédneme. Ale měli jsme obrovské štěstí
a při zpáteční cestě na vlak jsme viděli smečku vlků, a dokonce
všechny tři rysy. Foťáky a mobily cvakaly a snažily se zachytit
tento nevšední zážitek.
Děkujeme za skvělou organizaci panu Krákorovi a těšíme na
další příjemné zážitky.
Martina Ratajová

Než jsme vstoupili do domu v divočině, děti si pohrály na venkovním lesním hřišti s dřevěnými prvky a posvačily dobroty od
svých maminek. Dům v divočině slouží jako informační centrum a je to také muzeum, kde jsme interaktivní formou poznávali zdejší přírodu. Do života v Bavorském lese jsme se ponořili
v místním 3D kině. Spousta dětí měla 3D brýle na očích poprvé a bylo milé sledovat jejich reakce, např. při letu hmyzu☺.
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Rybáři
Ještě do poloviny března nebylo počasí nic moc. Většinou
vítr, ranní mrazíky, přeháňky, a dokonce dvakrát překvapil
sníh. To většinu rybářů k vodě nelákalo. Dle předpovědí se
mělo počasí ve druhé polovině zlepšit, a tak jsme naplánovali
pro rybářský kroužek na 17. 3. rybolov na řece pod starým
mostem. Děti se již těšily na chytání, při schůzkách v klubovně již byly netrpělivé a některé dost zlobily. Já byl u řeky již po
jedné a než děti dorazily, ulovil jsem dvě podoustve a kapříka.
Potom jsem pruty sbalil a věnoval se dětem. Ryby ale moc
nebraly, a jelikož jsme tam byli na děti čtyři, využil jsem čas
jinak. Všiml jsem si, že po ořezání topolů a vyřezání křovin
se odhalilo plno odpadků a břeh připomínal smetiště. Podle
rybářského řádu je rybář před zahájením lovu povinen uklidit
lovné místo. Pokud tak neučiní, je rybářská stráž oprávněna
odebrat mu při kontrole povolenku. Protože sem sám často
chodím lovit, posbíral jsem odpadky od mostu až na konec
topolů. Byl toho plný velký pytel plastů (petek, kelímků, igelitu) a plný velký kýbl skleněných lahví, plechovek a papírů.
Teď už je na ostatních rybářích, aby tento úsek udržovali
v čistotě.
Děti toho při první vycházce moc nenachytaly, ulovily jen
několik malých podouství, ouklejí nebo plotic. Zato bratr se mi
na výroční schůzi pochlubil, že den poté chytil kapra 40 cm,
kterého pustil. Za chvíli potom chytil kapra 51 cm.
Výroční členská schůze MO ČRS Dobřany se konala 19. 3.
Zahájil ji předseda MO Ing. Lohr a ve své velmi dobře připravené zprávě seznámil přítomné s činností výboru a děním v MO
v r. 2015. Následovaly zprávy revizní komise, hospodáře a účetního. Jako vzácného hosta jsme přivítali starostu Dobřan. Ten
pak v diskusi odpovídal na dotaz p. Hančíka o jednáních MÚ
a vodohospodářských orgánů s majitelem mlýna pod Tyršovou
ulicí. Zajímavá byla také zpráva o chystané rekonstrukci „houpací lávky“ čili „lanovky“. Pro členy bude nejzajímavější zpráva
hospodáře, z níž uvádím nejdůležitější body:
V r. 2015 měla naše MO celkem 417 členů, z toho 344 dospělých, 13 dorostenců 15-18 let a 50 dětí do 15 let. (Vysoký počet
dětí jako důsledek dobré práce vedoucích rybářského kroužku,
zejména Ing. Davida Šefla, vyzdvihl ve své zprávě předseda MO
a následně i starosta města.)

Celkově na obou našich revírech bylo uloveno našimi členy
1 107 ks ryb o váze 1 819 kg. Zaznamenáno bylo 3 261 docházek. V době konání schůze nebyly k dispozici údaje o úlovcích
členů cizích organizací na našich revírech.
Naši členové lovili celkem na 42 revírech, celkem bylo evidováno 6 000 docházek. To znamená, že téměř polovina docházek byla na cizích revírech. Dohromady naši členové nalovili
2 521 ks ryb o váze 4 231 kg.
Schůze se zúčastnilo pouhých 27 členů, ačkoliv každý dostal
pozvánku při výdeji povolenky, plakáty byly v obou vývěskách
a zváni byli i prostřednictvím Dobřanských listů.
Vladislav Šefl

MSTO DO68NY OTEVÍRÁ NOVOU P8RKOV84Í PLO4HU

ulk Sportovc

*areál nad sportovní halou3

5 fÚ
5 0Ú1

zabezpeených
parkovacích míst
K za msíc

Do revírů Radbuza 2 a rybníku Židovák bylo dohromady
vysazeno:
3 150 ks kapra K3

o hmotnosti 3 595 kg

300 ks lína

o hmotnosti 85 kg

1 500 ks štiky

Ø vel. 10 cm

Informace obdržíte na MÚ Dobanyb správ majetku msta *0k pkb dvee k 003

Judita Grunskáb maili grunska9dobranykczb teli f,, 0JÚ jy0
Vra Hessováb maili hessova9dobranykczb teli f,, 0JÚ jžž

Našimi členy bylo v r. 2015 odloveno na revíru
R2

Židovák

kapr

775 ks

hmotnost 1 365 kg

Ø 1,8 kg

štika

58 ks

hmotnost 91,5 kg

Ø 1,6 kg

candát

12 ks

hmotnost 20,5 kg

Ø 1,7 kg

sumec

3 ks

hmotnost 43 kg

Ø 14,3 kg

kapr

74 ks

hmotnost 136 kg

Ø 1,8 kg

štika

16 ks

hmotnost 40,9 kg

Ø 2,6 kg

6 ks

hmotnost 12,1 kg

Ø 2 kg

candát
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Zahrádkářské rady a zajímavosti
Duben je měsíc nestálý, počasí se často mění. Zahrádkář se
dívá na každou změnu počasí s nedůvěrou a obavami - nezmrznou mi moje choulostivé skalničky, které sotva vyrašily? Naštěstí příroda je mocná a většina našich rostlin se změnami jarního
počasí počítá. V okrasné zahradě rozkvétá celá řada cibulovin,
skalniček a prvních trvalek. Z cibulovin k dubnu neodmyslitelně patří hlavně narcisy, hyacinty a tulipány. Vedle nich na
záhonech i mísách kvetou především macešky, petrklíče a sedmikrásky. Z okrasných dřevin jsou snad nejoblíbenější zlatice
(Forsythia). Ačkoliv to nejsou naše domácí dřeviny, jejich žluté květy patří k jaru. Dřeviny, které během dubna odkvetou,
můžeme seříznout, protože do příštího jara budou mít čas nasadit na květy nové. Růže stříhejte, když kvetou zlatice. Začneme
tím, že nejprve odstraníme přestárlé a křížící se výhony. Korunka má mít 3-5 pravidelně rozestavěných základních výhonů. Řez
vedeme vždy mírně šikmo, jen 5 až 8 milimetrů nad očkem nebo
nad rozvětvením. Boční výhony řežeme nad očkem, které směřuje ven, tím dosáhneme rozvětvení do šířky. Výhony směřující
nahoru zakrátíme na 3 až 5 oček, slabší výhony na 2 očka. Půdu
kolem růží mělce kypříme, pohnojíme plným hnojivem se stopovými prvky - cererit, abychom posílili růst a předešli chloróze.
V druhé polovině měsíce je čas na výsadbu jiřinek, montbrécií,
mečíků a dalších teplomilných hlíznatých rostlin a cibulovin.
Hlízy jiřinek sázíme tak hluboko, aby zemina překrývala jejich
krček o 5 až 7 centimetrů. Po výsadbě je pravidelně zaléváme.
Silnější trsy hlíz můžeme rozdělit tak, aby na každém oddělku
zůstala dostatečně silná hlíza a část krčku s dobře vyvinutým
očkem. Lilie musíme vysadit začátkem dubna, aby v létě krásně vykvetly. Cibule sázíme do propustné mírně kyselé půdy asi
10 centimetrů hluboko. V případě, že na záhonu máme jílovitou
půdu, vylepšíme ji kompostem a na dno rýhy, do které budeme
sázet, dáme vrstvu hrubého písku jako drenáž. Na jaře během
růstu lilie přihnojujeme plnými hnojivy.
Jak pro zemědělce, tak i pro zahrádkáře platí tzv. agrotechnické lhůty, to znamená nejvhodnější doba pro výsevy, sázení a přesazování určitých druhů rostlin, květin, stromů, keřů i zeleniny.
V druhé polovině dubna už většinou končí období vysazování
ovocných stromů i okrasných keřů, je to však vždy přímo závislé
na počasí a také na jejich přípravě a ošetření, které spočívá například v seříznutí větví i kořenů, správném založení a pečlivém zalití, čímž si můžeme období výsadby o něco prodloužit. V tuto dobu
můžeme také s úspěchem vysazovat i jahody, přestože někteří
pěstitelé doporučují výsadbu jahod koncem léta. Na jaře vysázené
jahodníky sice nedají žádnou zvláštní úrodu, avšak do zimy zesílí,
úspěšně přezimují a v příštím roce již pěkně rodí. Abychom takového záhonu v prvním roce výsadby co nejlépe využili, můžeme
vysázet do řádek mezi jahody mezikulturu česneku nebo cibule
sazečky. Koncem dubna můžeme ještě přesazovat většinu trvalek,
které nám ještě letos pěkně pokvetou, a také skalničky, zakrslé
křoviny i některé jehličiny, jež jsou u zahradníků předpěstovány
v květináčích a které lze bez obav přesazovat po celý vegetační
rok. Na jaře kvetoucí cibulové rostliny, venku přes zimu vytrvalé
(narcisy, tulipány apod.), se však vysazují pouze na podzim, avšak
další cibuloviny nebo rostliny hlíznaté, jako mečíky, jiřiny nebo
begónie, se vysazují právě nyní. Za příznivého počasí můžeme
už také vysazovat některé odolnější letničky, jako Chabaudovy
karafiáty, astry, statici nebo vonné hrachory, je-li jejich sadba
již náležitě otužilá. Toto časnější vysazování je zvláště výhodné
proto, že rostliny lépe zakoření, rozrostou se a pak více a lépe
kvetou. Polovina dubna je vhodná i pro zakládání nových trávníků výsevem. Staré travnaté porosty je dobré poprvé posekat.

Železnými hráběmi shrabejte suchou trávu a zbytky listí z podzimu, případně odstraňte mech. Pokud je mechu v trávníku hodně,
svědčí to o nedostatku vápníku a vzduchu v půdě. Trávník tedy
provzdušníme hráběmi nebo vertikutátorem a pohnojte vápenným prachem. Od poloviny dubna můžete osít prázdná místa
v trávníku. Doporučuje se použít čerstvé, nikoliv loňské osivo,
protože trávy ztrácejí již druhým rokem klíčivost. Jestli jste dosud
ještě neproklestili jabloně a hrušně, učiňte tak nyní. Odstraňte
suché a poškozené větve a takzvané „vlky“, tedy vzhůru rostoucí
výhony. Rány po řezu natřete štěpařským voskem nebo stromovým balzámem. Starší stromy si po zimě zaslouží vhodné živiny
a přihnojení. Rozhození hnojiva na povrchu či u kmene nemá
účinky, hnojiva aplikujte v místech okopu koruny, kde strom
nejvíce přijímá živiny. Cererit nebo kompost motyčkou zapravte
do země zhruba 10 centimetrů hluboko. Na větve jabloní a slivoní
umístěte lapací desky proti pilatkám, aplikujte také postřiky proti
dalším škůdcům a plísním.
Nezapomeňte u broskvoní na postřik proti kadeřavosti. V zeleninové zahradě
do zkypřené půdy přidejte
kompost a do připravených
a prohřátých záhonů vyséváme ředkvičky, petržel, mrkev,
mangold, hrách, kopr. Řádky vyznačíme znamenákem.
Hloubku výsevu volíme podle velikosti semen. Čím větší semeno, tím větší hloubka výsevu. U malých semen, jako je
mrkev, stačí do 1 cm, větší semena, např. hrášek, asi 3 cm hluboko. V době klíčení semen jsou nároky na pravidelnou závlahu
nejvyšší. Ke konci měsíce vyséváme řepu salátovou, fazole, tykve
nebo okurky. Teplomilná zelenina by měla vyklíčit, až pomine
riziko přízemních mrazíků. Výsev je vhodné chránit před mrazy
netkanou bílou textilií. Další zeleninu – saláty, špenát, květák,
kedlubny, rajčata, papriky, okurky, kapustu, zelí, dýně, celer
– vysejte do skleníku nebo pařeniště, případně je předpěstujte
v domácím prostředí. Ale pozor, dbejte na to, aby klíčící semena
měla dostatek vláhy, nepříliš vysoké teploty a hlavně dostatek
světla. Pokud necháte naklíčit hlízy velmi raných a raných brambor, můžete uspíšit sklizeň o 14 – 21 dnů. Do vyhnojených záhonů vyhloubíte asi 10 cm hluboké brázdy a hlízy do nich vysazujte do sponu 60 x 40 cm, hlízy pak přihrňte zeminou. O termínu
sázení rozhoduje vhodný stav půdy a teploty nad 8°C.
Přejeme vám, ať vás zahrada těší, ať vám všechno krásně roste
a kvete, hodně sil a trpělivosti v nekonečném boji s plevelem.
Výbor ČZS

strana 17

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany
vyhlašují soutěž

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2016
1. Výtvarná soutěž

2. Literární soutěž

3. Fotografická soutěž

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

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

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

Pozn.: je možno vystavit i více objektů dle
kapacity výstavy a označit je jako nesoutěžní.

Mezi nebem a zemí
aneb Všechno lítá, co...
Věkové kategorie účastníků soutěže:

Vyhodnocení soutěže a výstava:

A – předškoláci (MŠ)
B – školáci 1. stupně ZŠ
C – školáci 2. stupně ZŠ
D – starší a dospělí

Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek 10. 6. 2016
v 15:00 hodin v budově školní jídelny ZŠ Dobřany,
Sokolovská 967. Všichni účastníci soutěží jsou na
vernisáž srdečně zváni (pozvánky nebudou rozesílány).
Výstava bude přístupná veřejnosti v sobotu 11. 6.
a v neděli 12. 6. od 10:00 do 16:00 hodin.

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

Uzávěrka soutěže: pátek 27. 5. 2016
Soutěžní práce je možno osobně předat v sekretariátu
Základní školy, příp. zaslat poštou (Základní škola Dobřany,
tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany – zásilku prosím označte
výrazem Dobřanské pohledy). Další informace: 377 972
480 (MěKS Dobřany), či 377 970 467 (ZŠ Dobřany).
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Právo zveřejnění:
S cílem propagace města Dobřany si vyhlašovatelé
vyhrazují právo zveřejňovat soutěžní práce s tím, že
odevzdané soutěžní výtvory přecházejí do majetku
vyhlašovatele (pokud se, zejména ve výtvarné soutěži,
nedohodne soutěžící s pořadateli jinak). Autorská práva
zůstávají zachována autorovi soutěžních prací.
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Šneci si připravují pozice do
klíčových bojů
Všechny naše kategorie odstartovaly jaro,
které zhodnotí celou sezónu. Mezi úspěchem
a neúspěchem je v této fázi hodně tenký led.
Pro hokejbal v Dobřanech je to však každý rok stejné. V konkurenci celé ČR se náš
hrdý klub z jihu Plzeňska neztratil v letech
minulých a o své velmi pracně vydobyté pozice se v konfrontaci
s daleko většími městy a hokejbalovými baštami porve i letos.
Mužské kategorii poskládané převážně z dorostenců už
chybí odehrát v 1. NÁRODNÍ HOKEJBALOVÉ LIZE (2. nejvyšší
soutěž v ČR) pouhá 3 kola, když po úspěšném výjezdu na jih
Čech do Jin. Hradce a Suchdolu n. L. budou hrát jen doma..,
st. dorost v extralize (nejvyšší soutěž v ČR) odehraje před play
off ještě pět utkání, starší žáci v mis. ČR (nejvyšší soutěž v ČR)
rovněž 3 zápasy, rezerva mužů doposud vede Krajskou ligu Západ a zde se hraje systémem čtyřikrát každý s každým a bez
play off. Tady se budeme snažit o první příčku. Karty jsou tedy
rozdány a teď už je to pouze na jednotlivých kategoriích, kam
až dokráčí….
Tréninky žáků a nejmladších Šnečků jsou každé úterý a čtvrtek od 16.15 h., máš-li chuť sportovat v bezva partě a prostředí, neváhej!!! Zejména ročníky 2005-6-7 rádi uvítáme. Muži
a dorost se připravují pondělky, středy a pátky. Čtvrtky využívá
B-tým mužů. Tady platí srazy na 17.30 h. Více informací – nábory, zápasy atd. najdeš na www.snackdobrany.websnadno.cz.
Václav Šlehofer – TJ Snack Dobřany

Aktuální tabulky TJ Snack Dobřany k 21. 3. 2016
1. NHBL - muži
1.

Rakovník

20

17

2

0

1

102:28

55

2.

Polička

20

13

1

2

4

80:38

43

3.

SK Jihlava

20

13

1

0

6

76:40

41

4.

Přelouč

20

12

1

2

5

77:44

40

5.

SHC Opava

19

12

1

2

4

63:35

40

6.

Olymp J. Hradec

21

13

0

1

7

90:66

40

7.

Snack Dobřany

20

11

2

0

7

83:49

37

8.

Rondo Teplice

19

10

2

2

5

68:33

36

9.

Plzeň-Litice

20

8

2

2

8

57:60

30

10.

Tatran Třemošná

20

8

2

1

9

57:67

29

11.

Chlumec n./C.

20

7

2

1

10

55:69

26

12.

Tygři M.Boleslav

20

8

1

0

11

49:73

26

13.

Kelti 2008

20

6

2

1

11

66:81

23

14.

Svítkov Stars

19

6

2

1

10

62:78

23

15.

HBK Bulldogs Brno

20

7

0

0

13

56:80

21

16.

Kovodemont Most

20

6

0

2

12

47:72

20

17.

Č. Třebová

20

5

1

2

12

53:68

19

18.

Nové Strašecí

20

4

2

1

13

50:89

17

19.

CSKA K. Vary

20

4

1

2

13

53:133

16

20.

Suchdol n./L.

20

4

0

3

13

44:85

15

Extraliga st. dorostu
1.

Snack Dobřany

16

15

0

0

1

121:14

45

2.

HBC Plzeň

16

12

1

0

3

122:26

38

3.

Blatná Datels

17

11

0

1

5

82:38

34

4.

Pedagog ČB

16

10

0

0

6

57:50

30

5.

Olymp J. Hradec

17

4

0

0

13

23:105

12

6.

Suchdol n./L.

15

3

0

0

12

26:96

9

7.

HBC Zliv

15

0

0

0

15

7:109

0

Mis. ČR – sk. Jih

Poslední přípravné utkání v Novém Strašecí

1.

Blatná Datels

18

14

1

2

1

80:26

46

2.

Snack Dobřany

17

10

2

0

5

62:48

34

3.

Suchdol n./L.

18

8

1

1

8

65:54

27

4.

HBC Prachatice

18

7

1

4

6

50:47

27

5.

Pedagog ČB

16

6

2

0

8

53:34

22

6.

Olymp J. Hradec

17

0

0

0

17

18:119

0

Krajská liga, sk. Západ

Oslava výhry v žákovském podání

1.

Snack Dobřany B

17

13

0

1

3

147:64

40

2.

Horní Bříza B

16

10

0

2

4

90:59

32

3.

Cannibals Č. Bříza

17

9

2

0

6

80:69

31

4.

Taurus Plzeň

17

9

1

0

7

86:88

29

5.

Plzeň-Litice

15

5

1

1

8

47:58

18

6.

Chvojkovice Brod

18

5

0

0

13

61:107

15

7.

Černíkovice

16

3

0

0

13

37:103

9
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Sourozenci Fejkovi dominovali
na tenisovém turnaji v Klatovech
V sobotu 12. března se v Klatovech konal tenisový turnaj
v kategorii minitenisu (děti ve věku 4 – 7 let). Na tenisový turnaj
se sjelo celkem 15 účastníků z Klatov, Plzně, Dobřan a Vejprnic.
Z Dobřan to byli tenisté Matěj a Štěpán Fejkovi, kteří nadstandardně úspěšně reprezentovali jak město Dobřany, tak i Tenisovou akademii Dobřany. Oba sourozenci postoupili ze skupin do
finálního pavouka, kde se i mezi sebou navzájem utkali v semifinále. Oba dva kluci pravděpodobně zastávali přísloví „na kurtě
neznám bratra“, a tak proti sobě vedli velký boj.☺ Vítězství se
dočkal starší bratr Matěj.
Na druhou stranu, Štěpánek Fejka byl sice nejmladším
účastníkem turnaje, ale i tak na turnaji zaslouženě vybojoval
3. místo. V průběhu turnaje vyhrál několik velmi vyrovnaných
zápasů. Jeho starší bratr Matěj s přehledem prošel ze skupiny až do finálního pavouka a následného vítězného konce. Za
úspěchem dětí není jen tréninkové nasazení v Tenisové akademii Dobřany, ale také velká podpora jejich rodičů. Turnaj měl
pohodovou atmosféru, všechny děti byly z turnaje nadšené a za
první tři místa si odnesly nejen diplomy, drobné ceny, ale především parádní poháry.
Mgr. Pavlína Šmatová,
šéftrenérka Tenisové akademie Dobřany

Zleva Matěj Fejka, Štěpán Fejka. Foto: J. Fejková
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Jarní turnaj v pétanque

V sobotu 19. března zahájil Pétanque club Dobřany svou
dvanáctou sezónu Jarním turnajem dvojic. Na hřiště ve sportovním areálu Džungle přišlo více než 25 natěšených příznivců tohoto sportu. Z Klatov dorazilo hned 5 soutěžních dvojic a početná skupina jejich fanoušků. Po rozlosování do čtyř
základních skupin začaly první letošní náhozy. V první skupině byli hlavní domácí favorité Vláďa Khás s Karlem Kopejskem a Josef Harant s Danou Bernklauovou. Tato skupina
byla velice vyrovnaná a všechny dvojice měly stejný počet
vítězství. O postupujících rozhodlo až skóre. Skupiny B, C
a D měly celkem jasné vítěze, bez ztráty bodu dál postoupili
Zdeněk Duban s Boži Kubovou, Zdeněk Hájek jun. se synem
Matějem a Jindra Hůrka s Jirkou Salvou z Klatov. Jak zrádné bývá semifinále, se přesvědčila právě nejzkušenější klatovská dvojice Hůrka se Salvou, kteří podlehli v bratrovražedném souboji nejmladším z Klatovských, Davidu Soukupovi
a Martinu Kubešovi 13:9. Další dvě klatovské dvojice podlehly
domácím Dubanovi s Kubovou a Harantovi s Bernklauovou.
Vítězství favoritů Kháse s Kopejskem proti začínajícím Hájkovi
jun. se synem Matějem bylo celkem jasné, ale hodně se na
něj nadřeli, nakonec vyhráli tím nejtěsnějším rozdílem 13:12.
Tím byla dána finálová skupina, kde hráli každý s každým.
I pro ostatní dvojice turnaj neskončil a hrály vyřazovacím
systémem KO až do konečného vítěze malého turnaje. Tím se
nakonec stali Hájek jun. se synem Matějem, kteří spolehlivě
převálcovali všechny své další soupeře. Finále Jarního turnaje
bylo velmi vyrovnané, po prvních dvou zápasech měli všichni
jedno vítězství a jednu prohru. Ani napodruhé nestačili Khás
s Kopejskem na Haranta s Bernklauovou, Klatovští Soukup
s Kubešem dostali od Dubana s Kubovou dokonce kanára.
A tak o konečném pořadí rozhodovaly poslední zápasy. Khás
s Kopejskem nedali Klatovským šanci a vyhráli 13:6. Museli
čekat na výsledek Duban – Kubová proti Harant – Bernklauová. Duban s Kubovou v průběhu zápasu vedli 7:0 a 10:6, ale
přesto zápas nedotáhli do vítězného konce a prohráli 13:11.
Tím měli Harant s Bernklauovou stejný výsledek jako Khás
s Kopejskem a o jejich vítězství rozhodl jejich vítězný zápas,
který vyhráli. Třetí místo obsadili Zdeněk Duban s Boži Kubovou a čtvrtí byli mladíci z Klatov. Další akcí Pétanque clubu
Dobřany bude Dobřanská trojka, turnaj trojic místních spolků, na které všechny spolky srdečně zveme.
Zdeněk Duban

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Mladší přípravka fotbalistů vyhrála
halový fotbalový turnaj v Tachově

V sobotu 19. 3. 2016 se mladší přípravka fotbalistů TJ Dobřany
zúčastnila halového fotbalového turnaje v Tachově ve složení
Pepa Fišer, Adam Bláha, Ondřej Felix, Štěpán Javorský a Filip
Paluch. Turnaj se odehrál na dvou hřištích ohraničených mantinely s herním systémem každý s každým 1x10 minut. Každý
tým odehrál celkem 11 zápasů. Z dvanácti zúčastněných týmů
si mladší přípravka fotbalistů TJ Dobřany vybojovala první
místo.
Radek Bláha
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23. dubna
PLÁNSKÁ 50
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,05 hod.) do
Plané u Tachova. Akci pořádá KČT TJ Sokol Planá na trasách
5–50 km. Start v ZŠ Na Valech u kostela od 7,00 hod. Vlak zpět:
v 15,12 hod. Vedoucí Luboš Kučera.
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23. dubna 2016
http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz
www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje
Z důvodu konání Půlmaratonu Plzeňského kraje bude probíhat 23. 4. 2016 od 11:15 do 13:00 hodin
omezení dopravy v Dobřanech, konkrétně ulicích Plzeňská, Školní, Nám. T.G.M., Mánesova, Pobřežní, Komenského.
Předem se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

PlKr_2015_cz023_pulmaraton_A4_funzone_dobrany.indd 1

1. 4. 2016 10:59:29

Turisté vás zvou
9. dubna
ODEMYKÁNÍ ČESKÉ STUDÁNKY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6, 41 hod. /z Plzně v 7,10 hod. os./ do České Kubice. Půjdeme
k Zelené chýši a k České studánce. Po ceremoniálu se vydáme lesní cestou do Pece pod Čerchovem a přes
Mlýneček do Chodova, kde je cíl. Délka vycházky 13 km. Stoupání 589, klesání 640 m. Vlak zpět: v 16,11 hod. Vedoucí Luboš
Kučera.
12. dubna
Z PAVLOVIC KOLEM ŘÍČKY TICHÁ DO PLANÉ U ML
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6,12 hod. (z Plzně v 7,00 hod.) do
Pavlovic. Přejdeme řeku Mži na její druhý břeh. Půjdeme k soutoku s říčkou Tichá. Kolem ní dojdeme přes Brod nad Tichou
do Plané u Mariánských Lázní. Délka vycházky 12 km. Odjezd
v 14,10 / 16,10 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
16. dubna
JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ PK V KDYNI
Odjedeme vlakem z Dobřan v 5,28 do Kdyně. Akci pořádá odbor
KČT Kdyně spolu s oblastním výborem PK ve Kdyni na trasách
10-30 km. Vlak zpět: v 15,51 a v 16,41 hod. Vedoucí Jindra
Šmatlák
19. dubna
Z BEROUNA NA KARLŠTEJN
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Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,41 hod. (z Plzně v 8,02 R. hod.)
do Berouna. Půjdeme směrem do Sv. Jana pod Skalou přes Propadlé vody, Bubovické vodopády, Dub Sedmi bratří a na Karlštejn. Přejdeme na žlutou tz. a seběhneme na nádraží na vlak.
Délka vycházky 15 km. Stoupání 584, klesání 591 m. Odjezd
v 14,28 z Berouna / 15,28 R, nebo v 15,28 z Berouna / 15,50
R, nebo osobním vlakem v 15,58 /16,25 z Berouna. Vedoucí
Jindra Šmatlák.

26. dubna
Z BRČÁLNÍKU DO ZELENÉ LHOTY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. na Brčálník. Půjdeme
přes Úhlavský luh, Hamry, Zadní Hamry k turistické křižovatce
U Mužíků a na Zelenou Lhotu na vlak. Délka vycházky 14 km.
Stoupání 275, klesání 456 m. Vedoucí Jindra Šmatlák.
30. dubna
Z PLZNĚ DO KÚŠTÍ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,41 hod. do Plzně. Pojedeme
MHD - tramvají č. 4 a vystoupíme na stanici Severka. Vydáme
se přes Sylván, Radčice, Malesice, Dolní Vlkýš a Kumberk do
Kůští. Délka vycházky 11 km. Odjezd MHD v 15,29 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
3. května
ZE ŠŤÁHLAV PŘES RADYNI DO ČERNIC
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 hod. (z Plzně v 8,06 hod.)
do Šťáhlav. Půjdeme přes zámek Kozel, projdeme se parkem
a přes zříceninu hradu Radyně dojdeme do Plzně Černic. Délka
vycházky 14 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
7. května
ZE ZDIC DO HUDLIC A NÁVŠTĚVA KERAMICKÉHO VELETRHU V BEROUNĚ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,07 hod./ do
Zdic. Půjdeme přes Černín na Vraní skálu a do Hudlic. Délka
vycházky 13 km. Odjezd: BUS z Hudlic-dolní zast. ve 13,55 hod.
do Berouna na veletrh. Domů pojedeme v 16,05 hod. Vedoucí
Luboš Kučera.
Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho města. Chodíme za každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve
vývěsní skříňce vedle KB.
Těší se na Vás vedoucí vycházek

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
DUBEN 2016
ST

6. 4.

14 - 17

PÁ

22. 4.

9 - 12

PO

11. 4.

14 - 17

ÚT

26. 4.

14 - 17

ČT

14. 4.

14 - 17

ČT

28. 4.

14 - 17

PO

18. 4.

14 - 17

Možnost objednat kominické pantofle (kůže, barex). Výrobu
klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na tel.: 773 478 883.

INZERCE

ŷDTŗǢħƻŷǊ^ŗ
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Společnost Loma Systems s.r.o., hledá pro sesterskou společnost QSA-GLOBAL
(www.qsa-global.com) – výrobce a celosvětového distributora produktů pro radiografii vhodného uchazeče na pozici:

TECHNIK / TECHNIČKA
Náplň práce:
• procesování zákaznických objednávek – přijímání, odesílání zdrojů ionizujícího
zařízení, údržba zařízení • vedení odpovídající evidence

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Kontakty:
tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz
e-mail: poradna@opplzen.cz
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se
na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv
a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit
své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
□ bydlení
□ rodina a mezilidské vztahy
□ občanskoprávní vztahy
□ majetkoprávní vztahy
□ pracovně-právní vztahy
□ systém sociálních dávek a pomoci
□ finanční problematika
□ ochrana spotřebitele
□ sociální a zdravotní pojištění
□ správní řízení (jednání s úřady)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

Uchazeči by měli splňovat:
• SŠ s maturitou • AJ výhodou • uživatelská úroveň práce s PC – MS Office
• znalost základů principů radiační ochrany výhodou – není podmínkou • zodpovědnost • vhodné pro absolventy nebo uchazeče bez předchozí zkušenosti
v oboru – pracovníky plně zaškolíme
Uchazečům o volné pracovní pozice nabízíme:
• práci v příjemném mladém kolektivu • prostředí nového závodu • zázemí stabilní zahraniční společnosti • závodní stravování s dotací • týden dovolené navíc
• příspěvek na dopravu • zaškolení v USA • příspěvek na jazykové kurzy • příspěvek na penzijní nebo životní připojištění • pružnou pracovní dobu • další benefity
Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová, HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: lenka.klauberova@loma.com
Informace na tel.: 377 183 813

U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
V současné době hledáme uchazeče na pozici:

CNC OPERÁTOR/KA
Požadavky:

• orientace v systému FANUC (HAAS, MoriSeiki), případně jiný CNC systém
• znalost používání základních měřidel • čtení výkresů, orientace ve výrobní
dokumentaci • zkušenosti v mezinárodní firmě vítány

Náplň práce:

• obsluha 3 osého vertikálního frézovacího centra • obsluha 5 osého obráběcího
centra (soustružení + frézování) • výroba přesných dílů z jakostních materiálů
a slitin • optimalizace pracovních postupů a činností • aktivní spolupráce při
řešení operativních úkolů

Uchazečům nabízíme:

• zázemí dynamické zahraniční společnosti • 2/3 směnný provoz • firemní školení • prostředí nového závodu • závodní stravování • příspěvek na dopravu
• penzijní připojištění • týden dovolené navíc • další benefity
Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová, HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: lenka.klauberova@loma.com
Informace na tel.: 377 183 813
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LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň
Nejvýznamnější výrobce keramických obkladů a dlažeb v ČR
hledá uchazeče na pozice:

TECHNICKÝ MANAŽER
Vaším úkolem bude organizace a řízení strojní a elektro údržby, řízení
útvaru opravy lisovacích nástrojů a řízení skladu.
Místem výkonu práce jsou Chlumčany
Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání technického směru • praxi ve výrobě, zkušenosti s řízením týmu • znalost anglického jazyka, německý jazyk výhodou
• uživatelskou znalost práce s PC, MS Office, SAP výhodou • řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:
• perspektivní zaměstnání u tradičního českého zaměstnavatele • možnost zúročení profesních znalostí a zkušeností • motivující finanční
ohodnocení • zajímavé zaměstnanecké benefity a řadu sociálních výhod
• přátelské prostředí, ochotu a chuť zapojit nové kolegy • příležitost
k profesnímu i osobnímu růstu
Nástup dle vzájemné dohody.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete svůj životopis společně s kontaktními na paní Jitku Velíškovou, jitka.veliskova@cz.lasselsberger.com. Vaše
případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 378 021 283.

REFERENT VÝSTUPNÍ KONTROLY
Vaším úkolem bude zajišťovat kontrolu jakosti keramických obkladů
a dlažeb.
Místem výkonu práce jsou Chlumčany / Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme:
• středoškolské vzdělání technického směru, keramický obor výhodou
• uživatelskou znalost práce s PC • řidičský průkaz skupiny B • organizační
a komunikativní schopnosti

(bývalá kasárna)

KOBERCE,
VYNILOVÉ, LAMINÁTOVÉ
A DŘEVĚNÉ PODLAHY,
DVEŘE A ZÁRUBĚ
N O V Ě OT E V Ř E N O
Otevírací doba :

Po-Pá 10.00-18.00
Email:

prodejna@podlahydobrany.cz

✆ +420 607 083 482
EJ – DAHLIA STUDIO

Nabízíme:
• perspektivní zaměstnání u tradičního českého zaměstnavatele • možnost zúročení profesních znalostí a zkušeností • motivující finanční
ohodnocení • zajímavé zaměstnanecké benefity a řadu sociálních výhod
• přátelské prostředí, pomoc a osobní přístup při zapracování • příležitost
k profesnímu i osobnímu růstu
Nástup dle vzájemné dohody.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete svůj životopis společně s kontaktními na paní Jitku Janskou, jitka.janska@cz.lasselsberger.com. Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 378 021 306, 724
285 989.
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Sokolovská 1007, Dobřany

Eva Jandová, tel. 728 731 872
bývalé zdr. středisko Dobřany, Nová 956
novinka od února 2016

masážní stroj Rolletic
▪ tvarování postavy
▪ zpevnění problematických partií
▪ řešení problémů celulitidy
▪ zmenšení objemu – úbytku v cm
▪ povzbuzení látkové výměny (funkce lymfatického systému)
▪ detoxikace organismu a jiné
zaváděcí cena – možnost zakoupení výhodného balíčku

INZERCE

Klinika ESET Praha
přijme psychiatra
s psychoterapeutickou kvalifikací
na úvazek 0,4–1,0. Možné i pro
absolventy se základním kmenem
a specializační přípravou
v oboru psychiatrie.
CV zasílejte na mail:
klinikaeset@volny.cz,
dotazy na tel.: 242 485 855.

Řádková inzerce
►Č
 IŠTĚNÍ KOBERCŮ – čistění sedaček a čalouněného
nábytku. Tel.: 775 285 102
►Z
 ahrádkáři! Koňský hnůj za odvoz. Dobřany.
Tel.: 774 106 588.
►P
 řijmeme pracovníky montáže a potisku. Montáž jednotlivých produktů, dohled nad výrobou, příprava stroje
a barev pro tisk. Manuální zručnost. Mzda až 23 700 Kč,
stravenky, čisté příjemné moderní prostředí. Dnešice.
Tel.: 773 558 555.
►K
 ADEŘNICTVÍ – pánské, dámské a dětské přestěhováno
z domu služeb do bývalého zdrav. střediska (zubní laboratoř). Bezbariérový přístup. Drlová Jana, Dědová Tereza,
tel. 721 627 623.

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: listy@dobrany.cz, facebook.com/DobranskeListy
Typografie: Kalous & Skřivan
Předsedkyně redakce: Jaroslava Umnerová
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 800 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353
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PLZEŇ

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
ZAHRADA

košík 10 ks

Muškáty převislé

Pelargonium peltatum
košík 10 ks, jedinečné barvy a kvalita

65 ,--

pero-drážka, rozměr 372 x 238 mm,
tlouštka: 65, 115, 175, 240, 300, 365,
400, 440 mm

69,Zahradnický
substrát 50 l

STAVEBNINY

Tepelně izolační cihly
GIMA PD – příčkovky, cihly

50 l

80 l

10 kg

80,--

198,--

Mulčovací
kůra 80 l

Trávníkové hnojivo
proti mechu 10 kg

10 kg, vystačí na cca 285 m2,
pro sytě zelený trávník

vyrobeno
v Německu

ks od

13,

50

při paletovém odběru

Značkové suché
maltové směsi 25 kg

CENOVĚ VÝHODNÉ
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY

beton B20, betonový potěr, samonivelační
potěr, zdící malty, jádrové omítky pro ruční
omítání, vápenný štuk, lepící a stěrkovací
tmely na fasádní systémy

ks od

42,-při paletovém odběru

Přívěsný vozík
Handy 20 včetně opěrného kolečka, rozměr tažné plochy:
206 x 110 x 30 cm, celková hmotnost 750 kg, kola R13,
stabilní V - oj, vnější kola s blatníky neomezující ložnou
plochu

10.990,-CERTIFIKOVÁNO DO
STABILNÍ KONSTRUKCE
VČETNĚ OPĚRNÉHO KOLEČKA S DRŽÁKEM

kola R 13

Plzeň - Borská pole, Folmanvská ul. • Po – Pá 700 – 2100 hod. , So – Ne 800 – 2100 hod.• www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 4. do 4. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
ČERVENÝ PAVOUK
7. 4. ve 20:00 hodin
Polsko/ČR/SR, thriller, 95 min, přístupný
od 15 let, titulky, režie: Marcin Koszałka

svého muže je zodpovědná výhradně ona. Janovi dojde, že už takto dál
nemůže, nechce, neumí.
Vstupné: 120 Kč

Krakov, 1967. Rodiče by rádi, aby se
z Karola stal lékař, on se ale zatím
věnuje skokům do vody a s kamennou
tváří pozoruje dění okolo sebe. V životě zcela prostém pozitivních emocí se
jeho pozornost zaměří na stopu masového vraha.
Vstupné: 100 Kč

21. 4. ve 20:00 hodin
(ČR, drama, 105 min, přístupný od 15 let,
režie: Tomáš Weinreb, Petr Kazda)

Příběh dívky, která ve svých dvaadvaceti letech úmyslně najela nákladním
vozem v centru Prahy do lidí na tramvajové zastávce a osm jich usmrtila. Ke
svému činu se hrdě hlásila, odmítla ho
litovat, považovala ho za svou pomstu
vůči společnosti a požadovala pro sebe
trest smrti. V roce 1975 byla oběšena
a stala se tak poslední popravenou
ženou u nás.
Vstupné: 110 Kč

SPOTLIGHT
8. 4. ve 20:00 hodin
10. 4. v 18:00 hodin

a vede bývalý nacistický lékař a současný evangelický kazatel (Michael
Nyqvist).
Vstupné: 110 Kč

BOJ
28. 4. ve 20:00 hodin
Dánsko, thriller, 115 min, přístupný od 12
let, titulky, režie: Tobias Lindholm

Vojenský důstojník Claus je se svou
jednotkou na zahraniční misi. Během
rutinní obhlídky se jednotka dostane
pod těžkou křížovou palbu a Claus je
donucen učinit rozhodnutí, které vyústí
v soudní dohru po návratu domů a trvalé
následky pro rodinu i vlastní svědomí.
Vstupné: 80 Kč

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

USA, drama, 129 min, přístupný od 12 let,
titulky, režie: Tom McCarthy

Skutečný příběh, ve kterém reportéři
amerického deníku The Boston Globe
odhalili masivní skandál zneužívání
nezletilých představiteli místní arcidiecéze. Případ neměl dopad pouze na
pár obviněných duchovních, ale otřásl
celou katolickou církví.
Oscar za nejlepší film roku
Vstupné: 120 Kč

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

22. 4. ve 20:00 hodin
24. 4. v 18:00 hodin

NIKDY NEJSME SAMI

ČR, komedie, 120 min, přístupný, režie:
Dušan Klein

ČR, drama, 105 min, přístupný, režie: Petr
Václav

Vstupné: 120 Kč

Do obce se nastěhuje pracovník vězeňské správy a jeho rodina. Spřátelí se
se svým sousedem, nezaměstnaným
hypochondrem, kterého živí jeho žena.
Unavená životem si všimne vyhazovače
z nočního klubu. Ten ale miluje striptérku. Ta však čeká na otce svého dítěte...
Vstupné: 100 Kč

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT

29. 4. ve 20:00 hodin

10. 4. v 15:00 hodin
(USA, animovaný, 109 min, přístupný,
dabing, režie: Byron Howard, Rich Moore)

Moderní metropole zvířat Zootropolis je
město jako žádné jiné. Je to velkolepé
velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa.
Vstupné: 120 Kč

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
14. 4. v 17:00 a 20:00 hodin
ČR, komedie, 120 min, přístupný, režie:
Dušan Klein

Největší starostí je pro Štěpána třináctiletý syn Štěpánek, kterého po smrti
Aničky-Zrzečky vychovává sám. Karas
a Kendy vidí, že to tak dál nejde. Rozhodnou se najít pro Štěpána tu pravou. Nejsou ale sami, kdo tenhle nápad dostal...
Vstupné: 120 Kč

KNIHA DŽUNGLÍ
23. 4. v 17:00 hodin (3D)
24. 4. v 15:00 hodin
USA, dobrodružný, 100 min, přístupný,
dabing, režie: Jon Favreau

Mauglí je člověčí mládě vychované
v džungli vlčí smečkou. Do džungle
však přichází hrozivý tygr Šér Chán,
jenž si nese jizvy způsobené člověkem.
Šér Chán chce zničit vše, co vnímá jako
ohrožení a Mauglí cítí, že již v džungli
není vítán.
Vstupné: 150 Kč (3D) / 120 Kč

PAT A MAT VE FILMU
9. 4. v 17:00 hodin
ČR, animovaný, 80 min, přístupný, režie:
Marek Beneš

ANI VE SNU!

Známí nešikové mají na půdě krabice
plné filmů a pod schody promítačku, na
které fanouškům rádi odpromítají své
příhody... Nebyli by to ale oni, kdyby se
nepotýkali s celou řadou nástrah.
Vstupné: 110 Kč

(ČR/SR/Bulharsko, romantický/sportovní,
79 min, přístupný, režie: Petr Oukropec)

1. 5. v 18:00 hodin

KOLONIE
23. 4. ve 20:00 hodin

TEORIE TYGRA

Německo/..., thriller, 110 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Florian Gallenberger

9. 4. ve 20:00 hodin
ČR/Slovensko, tragikomedie, 101 min, přístupný, režie: Radek Bajgar

Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má
dost. Jeho žena Olga (Eliška Balzerová)
se totiž řídí teorií malého dvorku a dlouhého biče a přesvědčením, že za štěstí

TARTAS 2016
15.–17. 4. 2016
Regionální festival dětských divadelních,
recitačních a loutkářských kolektivů.

Je rok 1973 a v čele Chile stojí levicový prezident Salvador Allende. Lenu
(Emma Watson) pátrání po příteli
(Daniel Brühl) zavede až k podivné náboženské kolonii Dignidad. Tu založil

Laura (Barbora Štikarová) je hbitá, mrštná a paličatá holka. Touží se dostat do
party parkouristů a spolu s nimi zdolávat překážky, které jí nastavuje městské
prostředí. Při tom ji zaskočí láska, kterou
pocítí k Lukymu (Toman Rychtera).
Vstupné: 110 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany
(pondělí - pátek 9.00 - 12.15 a 13.00 16.00) nebo v Káčku (pokladna je otevřena
vždy 1 hodinu před začátkem promítání).
Online rezervace a prodej: www.kacko.cz
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
NOVÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

kontakt: 377 972 544, ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
7:00 - 12:00 14:00 - 18:00
úterý
7:00 - 13:00
středa
7:00 - 12:00
od 13:00 1x za 2 týdny Vstiš
čtvrtek
7:00 - 12:00
od 13:00 Harmonie
7:00 - 12:00
pátek

MUDr. Radana Salvétová

SALVET GROUP s.r.o.
poradna pro sportovce, homeopatie
kontakt: 377 972 551, 606 370 308
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 - 12:00 15:00 - 18:00
úterý, středa
7:30 - 12:15
čtvrtek, pátek
7:30 - 12:00

Praktický lékař pro děti a dorost

prevence
13:30 - 15:00
15:00 - 18:00
11:00 - 14:30
10:00 - 12:00
10:00 - 13:00

Dnešice
pondělí
10:30 - 13:00
čtvrtek
12:30 - 15:00
Návštěvní služba po domluvě.

Nová 956, kontakt: 775 313 801
e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí
8:00 - 15:00
úterý, čtvrtek
8:00 - 18:00
středa
8:00 - 11:00

Mgr. Michaela Hrubešová

MUDr. Leona Hrbáčková
MUDr. Petr Bureš

MVDr. Tereza Sýkorová

Přeštická 896, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí, úterý
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
čtvrtek
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
pátek
9:00 - 12:00

Veterinární ordinace

Gynekologie

MVDr. Drahomíra Jeroušková

MUDr. Petr Krčál
Ordinační hodiny:
úterý (liché)
7:00 - 13:00
čtvrtek
7:00 - 13:00
pátek (lichý)
7:00 - 13:00

pro objednané

kontakt: 775 519 024
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 - 15:00
úterý
6:30 - 17:00
středa
6:30 - 14:00
8:00 - 13:00
čtvrtek

Interní ambulance

MUDr. Martin Straka

kontakt: 734 433 134
Ordinační hodiny:
pátek
8:00 - 16:00

kontakt: 377 224 305
Provozní doba:
pondělí - pátek
6:00 - 12:00

náběry
ordinace

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

kontakt: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:
volně pro objednané
středa
11:00 - 14:00 14:00 - 16:30
pátek
7:00 - 11:00 11:00 - 13:00

Dagmar Strejcová
kontakt: 727 900 748, optikastrejcova@seznam.cz
www.optikastrejcova.cz
Provozní doba:
středa
9:00 - 17:00
pátek
7:30 - 15:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Školní 33
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
Dobřany
pondělí a středa 12:00 - 14:00
úterý
7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
čtvrtek
7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
pátek
7:00 - 10:30
Chlumčany
pondělí a středa 7:00 - 11:00
pátek
11:00 - 13:00

Gynekologická poradna

MUDr. Viola Gottwaldová

na objednání
na objednání

Veterinární ordinace

kontakt: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 - 14:30
úterý
8:30 - 17:30
středa
7:00 - 13:00
6:30 - 12:30
čtvrtek
pátek
6:30 - 12:00

Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

MUDr. Jana Prošková

Oční optika

kontakt: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek
7:30 - 17:00
úterý, středa, pátek 7:30 - 13:00

Odběry krve

Diabetologie

Ordinační hodiny:
středa
6:30 - 7:30
8:00 - 13:30

Ambulance klinické logopedie

MUDr. Regina Janů

MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
kontakt: 723 079 072
Ordinační hodiny:
pro nemocné
pondělí
7:30 - 10:00
úterý
13:00 - 15:00
středa
7:30 - 11:00
čtvrtek
7:30 - 10:00
pátek
7:30 - 10:00

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

Třída 1. Máje 1300

Vančurova 101, kontakt: 602 466 209
úterý
13:00 - 16:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9:00 - 11:00
čtvrtek
16:00 - 18:00

Městský úřad Dobřany

Náměstí T.G.M. 1, kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí, středa
7:15 - 11:15 12:00 - 17:00
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
8:00 - 11:15 12:00 - 14:30
pátek
8:00 - 11:15 12:00 - 13:00

Správa bytů

kontakt: 739 280 800, e-mail: byty@dobrany.cz

Sběrný dvůr

kontakt: 721 529 770
Otevírací doba:
pondělí
středa
9:00 - 13:00
pátek, neděle
9:00 - 13:00

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie / Kostel sv. Víta / CA

Náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí - pátek
9:00 - 12:15 13:00 - 16:00

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

Sokolovská 1011, kontakt: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:30 13:00 - 16:00
pátek
9:00 - 12:30 13:00 - 15:00

Horké linky

Plyn – poruchy: 1239
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 800 120 112
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové číslo: 112
Zámečník – p. Kopejsko: 377 971 753

