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Pár slov úvodem
Léto je tady a děti i učitelé již netrpělivě odpočítávají poslední okamžiky právě končícího školního
roku. Před námi jsou dva měsíce prázdnin a spoustu z nás (a to nejen těch s dětmi ve školním věku) čeká
letní dovolená se všemi svými kouzly i nástrahami. Může to znít paradoxně, ale dovolená je opravdu
poměrně riziková záležitost – nebezpečí zranění, zdravotních komplikací i vzájemných hádek prudce stoupá.
Při bližším zamyšlení je to ale vcelku logické. O dovolené vypadneme ze svého stereotypu, trávíme společně
mnohem víc času (je tedy mnohem větší příležitost se nejen vzájemně užít, ale i si víc lézt na nervy), naše
ostražitost opadá a věnujeme se činnostem, které nepatří do našeho každodenního repertoáru. Je proto třeba
dbát zvýšené opatrnosti, abychom si dovolenou nejen užili, ale abychom ji i ve zdraví přežili. A protože
opakovaní je matka moudrosti (a zkušenost navíc praví, že některé věci je třeba opakovat stále dokola, aby se
vžily do našeho podvědomí a staly se automatickými), zopakujme si několik nejdůležitějších zásad.

 Během letních měsíců je třeba zvýšeně dbát na správný pitný režim. Každý člověk by měl vypít













nejméně 0,5 litru na každých (i započatých) 15 kg hmotnosti (pro člověka se 70 kilogramy je to tedy
přibližně 2,5 litru tekutin). Kávu, silný čaj, alkohol a přeslazené nápoje do tohoto množství
samozřejmě nelze počítat, protože odvodňují. Nejlepší je čistá pramenitá voda. Vhodné jsou rovněž
minerálky, protože při pocení kromě vody ztrácíme i cenné minerály.
Při pohybu na přímém slunci je nutno používat opalovací krém s dostatečným ochranným faktorem,
nosit pokrývku hlavy a vhodné jsou i sluneční brýle.
Při delších cestách autem je třeba dělat pravidelné zastávky, při kterých vystoupíme z auta, doplníme
tekutiny a dopřejeme si i trochu pohybu. Jinak velmi stoupá riziko únavy a velmi nebezpečného
mikrospánku.
Řidiči, buďte zvýšeně obezřetní, protože (nejen) děti, bývají během letních prázdnin méně ostražité,
více nepozorné a rozjívené. Snadno se tak může stát, že nečekaně vstoupí do vozovky.
Při jízdě na kole používejte ochrannou přilbu, vhodné je oblečení v dobře viditelných (nejlépe
reflexních) barvách, kolo je třeba mít vybaveno odrazkami a řádným osvětlením. Pokud jedete ve
skupinkách, jezděte za sebou, nikoli vedle sebe. A pamatujte, že ani před jízdou na kole nesmíte pít
alkoholické nápoje.
Pokud jdete pěšky a pohybujete se po silnici bez chodníku, choďte po levé straně (větší skupiny
chodí ale vpravo), abyste měli dobrý přehled o přijíždějících vozidlech. Za šera používejte osvětlení
nebo reflexní vestu, protože chodec v tmavém oblečení není opravdu vidět a riziko, že vás zachytí
projíždějící vozidlo, za soumraku stoupá.
Při plavání nepřeceňujte své síly, snížíte tím riziko tonutí. Neskákejte do vody, kterou neznáte a
která není dostatečně hluboká (jinak riskujete vážný úraz, který může skončit ochrnutím – riziko
úmrtí není rovněž zanedbatelné). Do vody neskákejte příliš rozehřátí, pomalu se „osmělte“ – při
prudkém ochlazení hrozí srdeční kolaps, v krajním případě zástava srdce z teplotního šoku.
Sbírejte jenom houby a lesní plody, které bezpečně poznáte. Záměna například muchomůrky zelené
za žampion nebo borůvky za vraní oko může být opravdu snadná.

 Pokud hodláte provozovat adrenalinové sporty nebo vysokohorskou turistiku, je třeba mít správnou







obuv a další vybavení, na některé aktivity je lepší zajistit si proškoleného instruktora. Noste u sebe i
mobilní telefon pro přivolání pomoci.
Před cestou do zahraničí se nezapomeňte pojistit – náklady na lékařské ošetření se totiž například u
dopravní nehody mohou vyšplhat do závratných částek. Dobré je být pojištěn i proti krádeži.
Plánujete-li během dovolené nějaké to milostné dobrodružství, pamatujte na správnou ochranu.
Použití kondomu by mělo být samozřejmostí při každé rizikovější aktivitě. Hormonální antikoncepce
sice zabrání nechtěnému těhotenství, před nákazou pohlavně přenosnou chorobou (a to platí i pro
orální sex) ale pochopitelně nechrání. A troufám si tvrdit, že o takový suvenýr z cest nikdo nestojí.
Náhodnému sexu se ale raději vyhýbejte.
Při cestách do exotických krajin dbejte zvýšené hygieny, a pokud je to možné, zajistěte si včas
očkování proti některým chorobám. Do kufru nezapomeňte přibalit základní léky.
Snažte se řešit věci v klidu a zbytečně se nehádejte. K ničemu to stejně nevede.

Krásné a pohodové léto, mnoho krásných zážitků během dovolené a co nejméně problémů všem přeje
jménem zastupitelstva
Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 25.6.2012
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
175.a) provedení auditu Ing. Janem Nozarem, auditorem, Na Výhledech 315, 334 52 Merklín, IČ
49737601
177. informaci starostky o konání otevírání obálek dne 10.7.2012 v 10 hodin na Obecním úřadě
v souvislosti se zadávacím řízením Stavební poradny s.r.o.České Budějovice na akci „Kanalizace obce
Vstiš – napojení na ČOV města Dobřany“
178. na základě kontroly cyklotras umístění směrovky u kulturního domu na viditelné místo
179. závěr jednání se spol. Swietelsky při reklamaci závad vzniklých při zasíťování st.parcel
ZO schvaluje:
173. prodej pozemku p.č. 1865/25 část a o výměře 23 m2 manželům Iloně a Josefu Kohoutovým za
cenu 70,- Kč/m2 včetně podpisu kupní smlouvy
174. rozpočtové opatření č. 3/2012
175.b) souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad na základě projednání závěrečného účtu Obce
Vstiš za rok 2011
176. podpis Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
stavby č. IV-12-0007960/VB/02 se společností ČEZ Distruce, a.s., se sídlem Děčín na akci „Vstiš,
lokalita 4RD, p.č.824/1 – kNN“ týkající se pozemků p.č. 827 d.1 (ZE - GP) a p.č. 834/1
180. žádost manželů Faflíkových o připojení z pozemku p.č. 806/9 na splaškovou kanalizaci vedenou
obecním pozemkem p.č. 806/29 v případě jejího zprovoznění
ZO ukládá:
181. zjistit na stavebním odboru MÚ Dobřany postup při umisťování
drobných hospodářských stavení
182. seznámení p. L. Bohmanna se stanoviskem obce k prodeji části pozemku
p.č. 66/1
183. seznámení p. A. Frömmelové se stanoviskem obce k její žádosti ohledně
duplicity vlastnictví a sousedských vztahů

Kultura, škola
Milí předškoláci, školáci a poškoláci,
Zvonek zvoní, škola končí
po schodech se běží,
Přeji Vám bezva prázdniny. Pro Matyáše a Nikolu poslední bezstarostné před nástupem do školy, pro
ostřílené školáky nic nového a pro Jirku Duchka rozloučení se „základkou“ a úspěšný vstup mezi
středoškoláky.
K prázdninám patří spousta dobrodružství a poznávání. Tak v tom letním chvatu si občas klidně dejte
„lehára“ třeba s knížkou.
Básnička na léto má už v názvu oslavu občasného lelkování. Tak se někde natáhněte a užívejte si.
Zdeněk Zajíc

Připravujeme na prázdniny:
Červenec
2. ročník přeborů Vstiše v plavání, skocích do vody a letos nově potápění za poklady.
Sejdeme se opět na Kotynce. Předběžný termín polovina července.
Včas rozhlásím a rozvěsím. Občas mrkněte na web obce.
Srpen
2. ročník Letního promítání.
Vaše nápady a tipy na filmy dávejte programovým ředitelům Petrovi Maškovi a Honzovi Petrovickému.
Předběžný termín polovina srpna.
Včas rozhlásím a rozvěsím. Občas mrkněte na web obce.
Doufám, že v srpnu budou již finišovat dokončující práce na novém dětském hřišti. Bude potřeba pravých i
levých rukou jak Vás mladých tak dospělých. Čekám na první zájemce. Práce bude dost pro všechny.
Zdeněk Zajíc

Někteří významní Češi narození v červenci a srpnu
Ota Pavel, vlastním jménem Otto Popper, (* 2. července 1930, Praha – 31. března
1973, Praha) byl český prozaik, novinář a sportovní reportér. Je autorem sportovních a
autobiografických próz s tématy z vlastního dětství. Narodil se v Praze jako třetí,
nejmladší syn židovského obchodního cestujícího Lea Poppera. Velice se zajímal o sport.
Za druhé světové války, po transportu jeho otce a obou starších bratrů Jiřího a Huga do
koncentračního tábora, žil sám s matkou, která nebyla židovského původu, v Buštěhradě
na Kladensku. Mladý Ota krátce pracoval i jako horník. Po skončení války se vrátili živí
jeho bratři i otec. Absolvoval obchodní a jazykovou školu, ale maturitu složil až v roce 1960 na Střední škole
pro pracující. Krátce trénoval hokejové družstvo mládeže ve Spartě Praha, ale především se věnoval
činnosti redaktora. V letech 1949–1956 působil jako sportovní redaktor v Československém rozhlase, mezi
lety 1956 a 1957 pak zastával stejnou pozici v časopise Stadion a poté několik let v armádním týdeníku
Československý voják. Ve Stadionu také vycházely jeho první literární pokusy, především fejetony ze
sportovního prostředí. Některé jeho prózy, především Zlatí úhoři (s Vladimírem Menšíkem) a Smrt krásných
srnců (s Karlem Heřmánkem), byly úspěšně zfilmovány.

Leoš Janáček

(3. července 1854 Hukvaldy – 12. srpna 1928 Ostrava) byl světově uznávaný český
hudební skladatel klasické hudby. Je ceněn především pro nezvyklou melodiku,
vycházející z lidové hudby moravských regionů, zejména Slovácka a Lašska. Ve světě je
znám hlavně díky svým operám, orchestrálně-vokálnímu dílu Glagolská mše, Sinfoniettě,
symfonické básni Taras Bulba a komorním skladbám, především smyčcovým kvartetům.
Na počátku své skladatelské dráhy byl inspirován moravskou lidovou písní, užíval jejích
nápěvů a studoval rytmiku a intonaci řeči, což posléze originálně převáděl do své hudby.
Studoval též ruskou lidovou hudbu. Lidové písni jeho rodné lašské lidové kultury se
věnoval též jako sběratel a folklorista. Podle vzoru Dvořákových „Slovanských tanců“
skložil podobný komplet, inspirovaný lidovou hudbou rodného kraje, s názvem „Lašské tance“. Po složení
nepříliš úspěšných oper Šárka a Počátek románu se mu dostalo prvního ocenění – opera Její pastorkyňa byla
v roce 1904 nadšeně přijata brněnským publikem. K pražské premiéře Její pastorkyně došlo však až v roce
1916, otevřela mu však dveře do celého světa.

Gregor Johann Mendel

(20. července 1822 Hynčice – 6. ledna 1884 Brno) byl
přírodovědec, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti. Působil jako
mnich a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně. Věnoval se křížení
hrachu a sledování potomstva. Na základě svých pokusů formuloval tři pravidla, která
později vešla ve známost jako Mendelovy zákony dědičnosti. Později byla jeho
experimentální data mnohokrát prověřována. Mendelův přínos pro biologii byl
rozpoznán až po jeho smrti, začátkem 20. století. Nešlo jen o to, že položil základy oboru genetiky a
definoval zákony dědičnosti, ale jako jeden z prvních použil ve své práci biostatistické metody.

Miloslav Švandrlík

(10. srpna 1932 Praha – 26. října 2009 Praha) byl český
spisovatel a humorista. Používal také pseudonym Roman Kefalín. Jeho nejúspěšnějším
dílem se stalo dílo Černí baroni aneb Válčili jsme za Čepičky, které znázorňovalo
ironizující a satirickou formou absurdity v tehdejší socialistické armádě. Vše co psal,
bylo humoristického až satirického charakteru. Spolupracoval i s celou řadou časopisů
(Dikobraz) a divadel. V těchto časopisech se často podílel na vtipech Jiřího Wintera
Neprakty. Napsal několik rozhlasových a televizních scénářů.

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. (16. srpen 1922, Chlumec nad Cidlinou - 26.
říjen 2004, Praha) byl světově uznávaný dětský psycholog, který se průkopnicky
věnoval studiu podmínek vývoje dětí v ústavech – v prostředí psychického strádání
neboli deprivace. Jednalo se o moderního reformátora péče o děti, který zdůrazňoval
nezastupitelnou úlohu rodiny. Prof. Matějček je autorem mnoha článků a knih o
výchově. Za svůj největší úspěch považoval to, že jeho knížka Psychická deprivace v
dětství vyšla nejen v USA, ale i v Sovětském svazu. V důchodu prof. Matějček
nastoupil do laboratoře vedené doc. Dytrychem. Zde zahájili několik dlouhodobých studií – děti z
rozvedených rodin, dětí narozených mimo manželství, dětí bez rodin, nechtěných dětí a dalších. Dokončoval
řadu svých knih. Na konci života prohlásil: „Rozumět znamená pomáhat“. Prof. Matějček významně přispěl
ke zdravému vývoji naší společnosti, k obohacení svého oboru a k výzkumu v oblasti, která byla z hlediska
badatelského u nás až na výjimky zanedbaná.
za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Zdravotnické okénko – první pomoc při pobodání hmyzem
V letních měsících nám všem hrozí pobodání od vos, včel, sršňů a jiného hmyzu. Jejich bodnutí je
nepříjemné a bolestivé. Ve většině případů je následkem bodnutí zarudnutí a menší svědivý, pálivý,
bolestivý otok a pupenec. Někdy ovšem může dojít k závažné život ohrožující alergické reakci,
zhoršení zdravotního stavu pacienta a vznik anafylaktického šoku. Bodnutí v těchto případech
může způsobit i smrt. Důležité je proto nejen umět dobře poskytnout první pomoc v této situaci, ale
zaměřit se zároveň na prevenci, tak aby k bodnutí vůbec nemuselo dojít.
Procházky v lese a v přírodě:
Nechodit v trávě bez obutí. Procházky vyžadují jistou opatrnost a obezřetnost. V zemi, ve starých kmenech,
pařezech a hromadách dřeva, ale i na půdě a střeše se mohou skrývat vosí i sršní hnízda. Důležité je s tímto
faktem preventivně počítat a hmyz nedráždit prudkými pohyby ani u dětí oblíbeným rýpáním klacíkem ve
vosím hnízdě. Pokud už k nehodě, která má za následek vyrojení vzteklých vos, dojde, doporučuje se rychlý
ústup. Chataři, kteří po roce jedou na dovolenou na chatu, mohou narazit na podobný problém. V těchto
situacích je dobré vosy, včely, sršně nedráždit a jejich likvidaci nebo přesun nechat na odbornících,
včelařích, případně Hasičském záchranném sboru.
Jídlo pití:
Při jídle a pití nápojů venku může dojít při nepozornosti ke spolknutí nebo vniknutí vosy nebo jiného hmyzu
do dutiny ústní, případně k pobodání, což může mít za následek otok hrtanu a dušení. Vosy často vnikají do
slazených nápojů i piva a často lezou dovnitř láhve, kde nemusí být dobře vidět. Proto hrozí jejich vypití.
Stejně rizikové je i pojídání ovoce, sladkostí (např. lízátek), na které vosa usedne. Dotyčného pak může
bodnout do dutiny ústní, na jazyku v krku, ale i v hrtanu a jícnu.
Jak tedy poskytnout první pomoc?
Nejprve je nutné odstranit žihadlo a následně chladit lokálně místo bodnutí a otok obkladem, ledem
nebo studenou vodou. Otoky jsou nejen viditelné na povrchu, ale mohou otéci i sliznice – například v dutině
ústní nebo ve vchodu do dýchacích cest. Pokud je dotyčný alergik, hrozí u něj rozvoj tzv. anafylaktického
šoku, což je velmi závažný stav (jeho nejčastějšími projevy jsou otok hrtanu, zhoršená průchodnost
dýchacích cest a následné dušení, záchvat podobný astmatickému, pokles krevního tlaku, křeče, bezvědomí,
někdy i zástava srdeční akce a dechu až úmrtí). V tomto případě a v případě bodnutí na krku či v dutině ústní
(i u lidí, kteří nejsou alergičtí), je třeba volat záchrannou službu. Při pobodání na krku a v ústech může totiž
dojít k masivnímu otoku a následnému zúžení hrtanu i u lidí, kteří nejsou alergici. Proto je třeba v těchto
situacích vždy volat záchranku na čísle 155. Před příjezdem sanity je třeba dopravit pacienta do klidu, stínu,
nepokládat jej, ale nechat ho sedět (lépe se mu tak dýchá). Otok dutiny ústní, krku a hrtanu lze zmírnit a
zpomalit cucáním ledu nebo zmrzliny.
Alergici by po bodnutí hmyzem do kterékoliv části těla měli v méně závažných případech požít
antihistaminikum – lék proti alergii, který zpravidla nosí (nebo by alespoň měli nosit) u sebe. Každý alergik
by měl pravidelně navštěvovat svého alergologa, který ho pro tyto situace vybaví léky jako je např.
Dithiaden, který může zmírnit otok, kožní reakci (jako je vyrážka) a jiné alergické projevy. Lidé, kteří mají
po bodnutí prudkou alergickou reakci a hrozní u nich anafylaktický šok, by měli být od lékaře vybaveni
adrenalinovým perem, kterým si po bodnutí vosou, včelou či sršněm aplikují do svalu potřebnou dávku
adrenalinu, který jim může zachránit život. I v tomto případě je ale nezbytné volat lékaře.
Pokud dotyčný není alergik a nejedná se o bodnutí na krku, stačí lokálně místo chladit a tím mírnit
otok. Na svědění a pálení zabírají masti s obsahem antihistaminik, např íklad Fenistil, volně prodejný v
lékárnách. Babské rady při bodnutí vosou doporučují ocet, cibuli nebo citron, při bodnutí včelou naopak
roztok mýdla nebo jedlé sody. Jsou to léty prověřené metody, kterými jistě není nutno opovrhovat. Je ale
třeba si uvědomit, že prevence je vždy mnohem lepší a účinnější. Proto dbejme zejména o prázdninách
zvýšené opatrnosti.
převzato a upraveno z internetu

Fotbalové zpravodajství
Fotbalový „A“ tým ze Vstiše vzorně reprezentoval
naši obec. Naše „Áčko“ skončilo v letošním
fotbalovém ročníku na velmi pěkném 4. místě se 34
body a skóre 48:34. I přes zranění některých
klíčových hráčů navíc předvádělo dobrý fotbal. Pro
nezájem mužstev na vyšších postaveních v soutěžní
tabulce o postup do vyšší soutěže bylo nakonec naše
mužstvo dosazeno do baráže o postup do okresního
přeboru. V losu na nás připadlo mužstvo Střížovic,
zachraňující se v okresním přeboru. První utkání
doma jsme hráli 1:1 (po poločase 1:0), kdy hosté
vyrovnali v 90. minutě. Druhé utkání ve Střížovicích
jsme prohráli dost nešťastně 2:0 (po poločase 0:0), kdy padly branky těsně před koncem utkání. Celkově
však hodnotíme tuto baráž jako dobrou zkušenost a opravdu vzornou reprezentaci naší obce.
Stará garda bohužel po jarní části soutěže skončila na
posledním místě se 3 body a skóre 14:39. Zde už nejde jen o to
zvítězit, ale hlavně si zahrát kopanou ve svém volném čase. Někdy
se daří hrát dobrý fotbal na podívání.
Na příští sezónu jsme přihlásili do soutěže přípravku. Děti to
budou
mít
určitě
těžké,
protože
prakticky
nemají
žádné
zápasové
zkušenosti. Pouze sehrály 4 přípravné zápasy
s Chlumčany a všechny prohrály, první 16:1 a čtvrtý, kdy
3 hráči marodili, už ale pouze 4:0. Kádr se rozrostl na 9
hráčů (Drugda Matyáš, Havlík Jakub, Klíma Jan,
Konečný Václav, Krejčová Kateřina, Maday Matěj,
Šampalík David, Šampalík Karel, Vadlejchová Jitka).
Jan Kraus

Malé ohlédnutí za divadlem
Jak jsme již informovali v předchozích číslech Vstišského Zpravodaje, pořádala naše obec v sobotu 16.
června zájezd do Prahy na představení „Třikrát život“ v Divadle ABC. Měli jsme zajištěno celkem 48 lístků
a objednán byl i autobus. Protože se ale přihlásilo pouze 14 zájemců,
byli jsme nuceni na poslední chvíli autobus zrušit, protože bychom ho
zkrátka nezaplatili. V důsledku toho se odhlásilo dalších 10 účastníků.
Nakonec jsme tedy zůstaly pouze čtyři „statečné“ a do Prahy jsme se
vydaly autem. Rozhodně ale nelitujeme.
Představení bylo opravdu pěkné a výkon
Simony Stašové se bez nadsázky dá nazvat
přímo excelentním. Zcela na jevišti zastínila
své ostatní kolegy. Divadlo bylo vyprodáno,
pouze naše tři řady zely prázdnotou. Je to
jistě velká škoda. Otázkou zůstává, proč
tomu tak bylo. Možná se nepovedlo zajistit termín, který by vyhovoval více lidem
(přece jen v červnu je už dost práce na zahradě i na poli), možná k tomu přispěly i
počáteční zmatky ohledně výběru přestavení, možná jsme datum nezveřejnili
s dostatečným předstihem. To je nyní už ale vcelku jedno. Doufáme ale, že tento

neúspěch nebude příčinou toho, že přestaneme podobné akce organizovat. Nechceme se nechat odradit a
pokud bude zájem, pokusíme se zase něco připravit. Snad se nám ale podaří o plánované akci informovat
dostatečně dopředu. Zatím víme jen tolik, že někdy na říjen nebo listopad (to už budou polní práce snad
ukončeny a bude možná víc času) plánujeme zájezd do Národního divadla (poukaz na vstupenky jsme totiž
získali společně s poukázkami do ABC) – při této příležitosti máme dohodnutou i prohlídku divadla. Jestli
pak budeme pořádat něco dalšího, ukáže čas a záležet bude zejména na tom, zda budou mít naši občané o
podobnou akci zájem. Myslím si ale, že společné zájezdy jsou velmi důležité a pomáhají zlepšovat a budovat
vzájemné vztahy v obci. Bylo by proto škoda zahodit takovou příležitost.
Eva Navrátilová

Plánované akce
Zveme Vás na Mistrovství světa v karetní
dne 28.7.2012 od 13 hodin v KD Vstiš.
Občerstvení zajištěno.
Startovné: 200,-Kč
Hodnotné ceny

hře Prší
Přihlášky: pan Bešta Josef
paní Šurková Vlasta

Tradiční BUBULES se uskuteční poslední srpnovou sobotu – tedy 25.8.2012 v odpoledních hodinách.
Podrobnosti budou včas zveřejněny na plakátech.
Během pouťové neděle 2.9.2012 se v kapli uskuteční fotografická výstava „Vstiš rozkvetlá“ (o
akci jsme již informovali v předchozích číslech Vstišského Zpravodaje). Své příspěvky odevzdejte do 15.
srpna na Obecním úřadě. Domluvená je i kvalifikovaná porota. Vítězné snímky budou oceněny.

Nabízíme
Na Obecním úřadě jsou k dispozici k nahlédnutí dva letecké snímky obce. Zájemci o snímky se mohou
nahlásit na úřadě. Velkorozměrový snímek (120x80 cm) je za cenu 8.300 Kč + DPH, snímek 84x56 cm stojí
4.500 Kč + DPH a ukázkový snímek velikosti A3 je za 250 Kč + DPH.

Jaké máme štěstí
Jak se v historických pramenech uvádí, Dobřany získaly jméno od kmene Dobřanů, jejichž název se
odvozoval od dobrého žití, dobré vody. V dnešní době se mají obyvatelé tohoto města také dobře. O jejich
sportovní i kulturní vyžití se nejen úřad dobře stará. I naši spoluobčané mohou tyto služby využívat. Kino
„Káčko“, Cinema Bowling, přírodní biotop Kotynka, novou tenisovou halu a mnoho dalších možností pro
sportovní i kulturní vyžití.
Letos
město
Dobřany
dokončilo
poslední etapu výstavby
koupaliště
týkající
se
vybavenosti
pro
návštěvníky.
K
již
existujícímu stávajícímu
zázemí (pokladna, toalety,
umývárny, převlékárny a
půjčovna) přibyla nově
vybavená budova pro
občerstvení a na ni
navazující terasy. Stožár, připomínající lodní stěžeň, s vlajkou v městských barvách, který oba zastřešené
prostory propojí (stávající hlavní vstup do areálu), dotvoří architektonickou podobu lodi. Celý komplex tak
bude jedním z urbanistických skvostů města Dobřany a stojí za to jej vidět. Nová, velmi moderně vybavená
budova občerstvení, je vybavena veškerým technickým zázemím pro přípravu nejrůznějších
gastronomických pochoutek a nápojů včetně specialit. Dalšími novinkami areálu přírodního koupaliště jsou:
 místo pro pingpongový stůl jako nová atrakce nabídky aktivit v areálu včetně osazení pingpongového
stolu, který bude zdarma pronajímán návštěvníkům areálu
 dvojnásobný počet stojanů na kola rozšířený o 28 stojanů - celkově tak koupaliště pojme ve stojanech
na kola 56 kol
 nově zpevněná fólie samotného koupacího prostoru a zpevněné okraje výlezů z koupacího prostoru
biotopu, zejména u skokanského můstku
 nové venkovní hodiny pro návštěvníky
 možnost zapůjčení slunečníků.
Město Dobřany jako vlastník a provozovatel koupaliště (prostřednictvím Technických služeb města
Dobřany, organizační složky) upravilo i provozní dobu a ceny vstupného a půjčovného. Provozní doba se
prodlužuje v měsících červenec a srpen do 21:00 hodin. Vstupné se nezdražuje, naopak víkendové
vstupné v celé sezoně se zlevňuje o 10 Kč na vstupenku. Zároveň se snižuje cena permanentky na 20
vstupů a o hodinu se prodlužuje (z původních 17:00 hodin na 16:00 hodin) doba, kdy je na koupališti
již jednotné vstupné pro dospělou osobu 30 Kč. Samozřejmě pro děti do šesti let zůstává vstup na
koupaliště zcela zdarma, děti od 7 do 15 let, senioři, invalidé a studenti mají celodenní vstupné po celou
sezonu za 30 Kč. Zůstala zachována i výhodná rodinná permanentka na 100 vstupů, v rámci které vyjde
vstup na přírodní biotop na pouhých 10 Kč. Vyjma beach-volejbalového hřiště bude zcela zdarma i pronájem
hřiště na petanque a pingpongového stolu.

Dne 23.5.2012 byla v Dobřanech otevřena nová
tenisová hala.
Otevírací doba:
pondělí až neděle: 8:00-22:00
Rezervace na telefonním čísle 606 165 417

Program Dobřanského Káčka
DATUM

NÁZEV AKCE

POPIS

27.06.2012

Hodný syn

(Finsko, drama, 87 min, do 15 let nevhodné, titulky)

29.06.2012

Doba ledová 4: Země v
pohybu 3D

(USA, animovaný, 94 min, přístupné, dabing)

29.06.2012

Pařmeni

(Austrálie/VB, komedie, 97 min, přístupné od 12 let, dabing)

30.06.2012

Doba ledová 4: Země v
pohybu 3D

(USA, animovaný, 94 min, přístupné, dabing)

30.06.2012

Něžnost

(Francie, romantický/komedie, 108 min, přístupné, titulky)

01.07.2012

Doba ledová 4: Země v
pohybu

(USA, animovaný, 94 min, přístupné, dabing, klasické představení)

10.07.2012

Tady hlídám já

(ČR, rodinná komedie, 110 min, přístupné)

10.07.2012

Líbáš jako ďábel

(ČR, komedie, 113 min, přístupné)

12.07.2012

Madagaskar 3

(USA, animovaný, 92 min, přístupné, dabing, klasické představení)

12.07.2012

Okresní přebor - Poslední
zápas Pepika Hnátka

(ČR, komedie, 104 min, přístupné od 12 let)

17.07.2012

Doba ledová 4: Země v
pohybu

(USA, animovaný, 94 min, přístupné, dabing, klasické představení)

17.07.2012

Iron Sky

(Austrálie/Finsko/Německo, akční/sci-fi/komedie, 93 min, do 12 let
nevhodné, titulky)

19.07.2012

Madagaskar 3

(USA, animovaný, 92 min, přístupné, dabing, klasické představení)

19.07.2012

Do Říma s láskou

(USA/Španělsko/itálie, komedie, 102 min, přístupné, titulky)

26.07.2012

Temný rytíř povstal

(USA, akční, 165 min, do 12 let nevhodné)

27.07.2012

Temný rytíř povstal

(USA, akční, 165 min, do 12 let nevhodné

Blahopřejeme
Během prázdnin oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
 Marie Beštová
 Josef Vokáč
 Anna Havlíčková
 Věra Faltýnová

Rozloučení
V červnu nás navždy opustila paní
 Irena Madayová

Blahopřejeme úspěšným
Blahopřejeme našim občanům panu Adamu Košanovi a panu Miroslavu Höflerovi k získání
cenných trofejí v motokrosu.

Život v obci obrazem
Na začátku června proběhla ve Vstiši okrsková soutěž mladých hasičů.

Dětské rybářské závody
na Kastelském rybníku.

Uzávěrka příštího čísla bude 20.8.2012.

