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zdarma do všech domácností

Na Šlovický vrch se vrátila bojová technika, tentokrát v zájmu ochrany přírody

Více informací najdete na straně 17.

Vaše energie se úspěšně proměnila v peníze
na dětské hřiště ve Vodním Újezdě
V zářijovém čísle jsem informovala o zapojení města Dobřany do projektu „Chceme si hrát spolu“ Nadace ČEZ – energie
Pomáhej pohybem. Od prvního školního dne jsme měli možnost přes mobilní aplikaci EPP pro projekt sbírat body. A že jich
bylo zapotřebí hodně – celkem 400 tisíc (převedeno na finance
požadovaných 150 tisíc Kč). Povedlo se 22. září.
Děkuji všem, kteří věnovali vysportované body dětskému hřišti. Zvláštní dík patří Základní škole Dobřany, která zorganizovala na podporu projektu endorfin běh na Martinské stěně. Děti
tak mohly pomáhat dětem.
Lenka Tomanová, místostarostka města

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
stojíme na prahu podzimu, což je patrné nejen při pohledu
z okna, ale i z pohledu do Dobřanských listů... Ryze podzimní
akce, jako Pouť na Kamínku, vinobraní, drakiáda, Večer se
světýlky a také třeba blížící se Mezinárodní filmový festival
pro děti a mládež JUNIORFEST, jsou toho jasnou připomínkou. Čekají nás také dva historické okamžiky. Obnova katastrální digitalizace je hotová a povinností každého vlastníka
pozemku je podat opravné daňové přiznání. Tomuto rozsáhlému tématu se věnujeme uvnitř čísla a apeluji na Vás, čtenáře:
Je v zájmu každého z nás si ověřit zdigitalizované podklady!
A druhá velká věc se taktéž týká našeho města. V říjnových
Dobřanských listech najdete tři návrhy nového městského
loga. Nejedná se o finální podobu, nýbrž směr, kterým se
bude práce grafiků ubírat. Hlasovat můžete prostřednictvím
kuponu nebo na webu města Dobřany.
Pohodový podzim přeje
Jaroslava Umnerová

Šlovický vrch bude zařazený do
soustavy Natura 2000
(sob) Město Dobřany a Plzeňský kraj neúspěšně usilovaly
o to, aby Šlovický vrch nebyl vyhlášený takzvanou Evropsky
významnou lokalitou. Nešlo v žádném případě o to, že by město
chtělo v daném území aktivity, které by byly v rozporu s ochranou životního prostředí.
Střet byl o zbytečnou byrokracii a také o základní demokratické principy. Jakkoliv se to nezdá, samospráva bojuje o holé
přežití. Kroky Bruselu a Prahy v poslední době míří jednoznačně
proti tomu, aby si volení zastupitelé řídili své věci tak, jak jim
určili voliči.
Místo toho žijeme ve zlaté době šněrování, tvorby směrnic.
Hřiště pro svobodné rozhodování na základě zdravého rozumu
se stále zmenšuje. Jak jsem psal v minulém čísle, jen kvůli svévolnému uzurpátorství ústředních orgánů státní správy platíte
zbytečně mnoho za teplo. S Naturou 2000 je to podobné.
Náš apel v tomto smyslu slavil při jednání na Ministerstvu
životního prostředí úspěch. Hranice úředníci upravili přesně podle našich úředníků a do tvorby pravidel platných v této
rezervaci se zapojí město spolu s našimi osvědčenými odborníky, Ondřejem Peksou a Jiřím Koptíkem.

Poděkování za zářivý měsíc
Měsíc září byl letos z hlediska akcí a kultury velmi nabitý.
Osvědčili se obvyklí i noví pořadatelé akcí a bylo dosaženo
několika zajímavých novinek a rekordů. Tou první byla praktická ukázka firemního dobrovolnictví, kdy zaměstnanci místní
pobočky firmy LOMA obstarali zábavu na koupališti žactvu, aby
se lépe smířilo s koncem prázdnin.

Vydařily se i oba hudební festivaly, přestože v jejich případě došlo k radikálnímu narovnání dosud pro město nepříliš
přehledných a výhodných smluvních vztahů, což jednoznačně
potvrdilo i vyúčtování Radbuzafestu.
Zvláštní poděkování patří firmám, které letošní ročník zaplatily. Bylo to pro naše partnery složitější, neboť nečekaně a bez
varování své letité partnerství s festivalem odřekly odpadové firmy Asekol a Elektrowin.

Osm statečných a parkování
Děkuji osmi občanům, kteří se písemně vyjádřili k problematice parkování v sídlišti Pančava na základě výzvy v minulých
listech. Věřím, že se vyjádří další tři a vznikne základ pro solidní
diskuzi na dané téma. Cenová hladina se podle došlých názorů
pohybuje pro tento typ parkování mezi 200 – 300 Kč/měsíc.
Doneslo se mi, že někdo vnímá tuto iniciativu jako snahu začít
„tahat“ z motoristů peníze. Ne, jde o návrh občanů z dotazníků
k Programu rozvoje města. Mou snahou je pouze ověřit zájem
o toto dílčí řešení. Pokud nebude, nemá smysl se jím zabývat.
Zároveň děkuji zastupitelům za upozornění na problémy, které vyvolávají současné rekonstrukce v oblasti. Doufám, že se
nám s pomocí jejich upozornění podaří zmírnit dopady na motoristickou veřejnost.
Martin Sobotka, starosta města
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Kromě firem děkujeme i místním jezdeckým spolkům, neboť
letošní doprovodný program pro děti měl velmi příznivé ohlasy
i mezi dospělými.
Skvělou práci odvedli též pořadatelé všech dalších akcí, blahopřeji k rekordu zejména Pohádkovému lesu. Poděkovat se
sluší i policistům za to, jak perfektně a nenásilně drželi pod
kontrolou bezpečnost při všech akcích.
Martin Sobotka, starosta města

ZPRÁVY Z RADNICE

Systém sídelní
zeleně

Zastupitelstvo města Dobřany na zasedání 23. 9. 2015
schválilo pořízení územní studie „Dobřany – systém sídelní
zeleně“. Jedná se o odborný,
koncepční a strategický dokument ploch zeleně, díky kterému bude mít město kompletní
evidenci, hodnocení a návrh
obnovy těchto ploch. Zároveň bude mít i větší šanci na
úspěch v žádostech o evropské
finanční prostředky v operačním programu Životní prostředí, prioritní ose Ochrana
přírody.
Lenka Tomanová
místostarostka města

Situace na letišti
zatím nemusí
vyvolat paniku
Pověsti o tom, že na letišti
Líně hrozí po odchodu firmy
Planestation vznik uprchlického tábora, nejsou opodstatněné. Město je v úzkém kontaktu s vedením resortu obrany.
Ujištění ve věci budoucnosti
letiště, jeho ostrahy a dalších
věcí se mně dostalo přímo od
gesčního náměstka, ministra
Berana. Jsme v úzkém kontaktu a spolupráce je zatím
bezproblémová. Dokonce to
vypadá, že bychom se mohli
definitivně vypořádat s ožehavým problémem nepotřebného majetku armády na našem
území.
Martin Sobotka
starosta města

Nové logo města … vybraní finalisté!
(red) Ve spolupráci se zástupci vedení města jsme pro Vás připravili během letních prázdnin několik variant stylového směřování prvního loga města, potažmo navazujících možností, jak kolem něj
dále rozvíjet jednotný vizuální systém (JVS).
Výsledek ankety mezi občany jednoznačně určil směr zpracování návrhu nového loga, které
by v sobě mělo odrážet architektonické kvality centra města. Bylo zpracováno šest návrhů, ze
kterých, po debatě s architekty a zastupiteli, byly vybrány tyto tři varianty. Každá varianta reprezentuje různý styl či přístup ke ztvárnění městského loga.
1. V
 arianta postavená na hře s písmem vyzdvihuje pozitivní = „dobrý potenciál“ z názvu
a atmosféry města. Původní název města vychází z vysvětlení sousloví „ves Dobřanů
– lidí bydlících na dobré vodě a půdě“.
2. V
 arianta klasického uspořádání loga (tzn. obrazový symbol + písmo) vyzdvihuje jako
hlavní motiv krásu a ušlechtilost oválného půdorysu unikátního barokního skvostu
– kostela sv. Víta, na který máte právo být náležitým způsobem hrdí. Jemné prohnuté linie vytváří zapamatovatelný symbol, který lze dále abstrahovat a redukovat až
například na sestavu čtyř „hravých teček“, reprezentujících oblasti zájmu.
3. V
 arianta principiálně vychází z abstrahovaných elegantních barokních linií fasády
kostela sv. Víta, které jsou v různých měřítcích dynamicky zvětšeny. Kombinace dvou
jemných klasických barev (šedé a zlatavé), orámování a patkového písma tak působí
důstojným a ušlechtilým dojmem. Motiv linií lze dále proměňovat, např. ve vodu řeky
Radbuzy nebo siluetu krajiny s dominantou věže apod.
Dejte nám vědět, jak na Vás jednotlivé varianty působí, a pomozte nám tak vybrat nejlepšího
adepta!
Pokud Vás některá zaujala, vystřihněte ji a vhoďte do konce října do nádoby, která je připravena v Městské knihovně Dobřany v oddělení pro dospělé nebo v Městském kulturním středisku
Dobřany. Můžete i na druhé straně vyplnit identifikační údaje a tímto budete zahrnuti do slosování o první baliček nových propagačních materiálů města.
Hlasovat lze i anonymně na webových stránkách města Dobřany.
Děkujeme těm, kteří už se do tvorby nového vizuálu zapojili. Nyní jsme ve finále a o tom, jak se
bude město prezentovat od příštího roku navenek, můžete rozhodnout právě vy.
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ZPRÁVY Z RADNICE

MĚSTO DOBŘANY

Město Dobřany vyhlašuje dnem 01. 10. 2015

“GLOBÁLNÍ  DOTAČNÍ TITUL  MĚSTA  DOBŘANY“ pro rok 2016

pro poskytování neinvestičních dotací v oblastech kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu a turistiky,
vzdělávání, environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání, veřejně prospěšných společenských aktivit, zdravotnictví
a sociální péče, prevence užívání drog a kriminality.
V rámci Globálního dotačního titulu města Dobřany pro rok 2016 je dnem 01. 10. 2015 vyhlášena

VÝZVA č. 1 k podávání žádostí o dotace na celoroční provoz
na úhradu provozních výdajů v roce 2016.

Žádat o dotaci mohou fyzické nebo právnické osoby na základě předložené žádosti na předepsaném formuláři, např. spolek, podnikající
fyzická osoba, obchodní korporace (dále jen „žadatel“), preferováni budou žadatelé se sídlem (právnické osoby) nebo trvalým pobytem
(fyzické osoby) v Dobřanech, Šlovicích nebo Vodním Újezdě. Žadatel může v rámci jedné výzvy podat více žádostí.
Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 2.000 Kč, maximální výše je 100 tis. Kč. Dotace tvoří max. 80 % celkových nákladů.

Žádosti na předepsaném formuláři spolu s požadovanými přílohami je možné podávat v termínu od 02. 11. do 06. 11. 2015
do 13:00 hodin do podatelny Městského úřadu Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo, kancelář č. 2.
Pravidla Globálního dotačního titulu, Výzvu č. 1 s podrobnými informacemi a formulář žádosti spolu s přílohami je možno získat od
01. 10. 2015 na internetových stránkách města Dobřany www.dobrany.cz (sekce Globální dotační titul města Dobřany na liště vlevo),
v podatelně Městského úřadu Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo, nebo u Bc. Lucie Kučerkové, Městský úřad Dobřany, správa
dotací (tel: 377 195 853, e-mail: kucerkova@dobrany.cz). Správa dotací (Bc. Lucie Kučerková) je rovněž konzultačním místem, schůzku
pro konzultaci je nutné předem domluvit.

Upozornění: Výzva pro podávání žádostí o dotace na jednorázové projekty bude vyhlášena v prvním čtvrtletí roku 2016.
Bc. Martin Sobotka, starosta města Dobřany
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Taneční kurz
pro mírně pokročilé

1
ADRESA:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

TELEFON:

............................................................................................................

EMAIL: *

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

* Jedná se o nepovinný údaj.

ADRESA:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

TELEFON:

ADRESA:

............................................................................................................

............................................................................................................

EMAIL: *

TELEFON:

* Jedná se o nepovinný údaj.

EMAIL: *

* Jedná se o nepovinný údaj.
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• K
 ulturní dům Psychiatrické
nemocnice Dobřany
• 6 pátečních lekcí, začátek
23. 10. 2015 ve 20 hod.
• Taneční mistři Věra Šimečková a Tomáš Urban
Informace a přihlášky
u Lenky Tomanové:
email: tanecni.dobrany@gmail.com
tel.: 606 73 44 79

ZPRÁVY Z RADNICE / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřejeme
V červenci oslavila 93. narozeniny paní Vlasta Brunclíková,
v srpnu oslavil 92. narozeniny pan Vladimír Fink, v září oslavil
92. narozeniny pan Jan Ondrášek, 90. narozeniny paní Květuše
Pešková a paní Věra Kaderová a 95. narozeniny paní Františka
Peterová.
Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany přejeme do
dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

(sob) Obnova stadionu pod nádražím patří mezi hlavní přání
občanů v rámci Programu rozvoje města. Pokud se nezadrhne
stavební povolování, mělo by se s ním začít už příští rok. Na
snímku ukázka z již definitivní dokumentace, která dokládá,
že se zlepší podmínky pro školu a také pro nejúspěšnější dobřanský sport, hokejbal. Díky zvýšené tribuně se sníží i hluková
zátěž pro sousedy areálu. Tráva bude zavlažována, tudíž přispěje v parných létech i ke snížení prašnosti. Projekt je ukázkou
zapojení veřejnosti, od počátku byl konzultovaný se všemi, kdo
budou do budoucna sportoviště využívat. V první etapě za cca
30 milionů nebude realizováno oproti obrázku zastřešení hřiště
a úprava parkoviště nad halou.

Vlasta Brunclíková

Vladimír Fink

Františka Peterová

Květuše Pešková

Věra Kaderová

Jan Ondrášek

Lesopark Martinská stěna má svůj letáček (k dispozici v Infocentru na náměstí), web a profil FB – priroda.dobrany.cz.

Školní jídelna Dobřany pořádá

DEN SE ŠKOLNÍ JÍDELNOU
ve středu 7. 10. 2015
od 16:00 hodin  
Prezentace hlavních dodavatelů,
ochutnávky pokrmů
a nápojů našeho jídelníčku.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V letošním roce uplynulo 100 let od narození našeho otce, dobřanského rodáka,
pana Antonína Hornáka

Patřil již nejméně ke čtvrté generaci rodu
Hornáků žijících v Dobřanech. Narodil
se 19. října 1915 v malém domku č. 217
v Široké ulici. Existovala ještě RakouskoUherská monarchie a Evropa měla za sebou
první rok I. světové války. Jeho otec Václav,
ročník 1885, byl odveden na ruskou frontu,
raněn do ramene a v září 1915 byl zajat.
Domů se vrátil až v roce 1920. Matka Marie
se celou dobu starala sama se dvěma dětmi
o malé hospodářství. Pocházela z české rodiny z Vlachova Březí,
Václav sloužil v nedalekých Prachaticích na vojně a po sňatku v
roce 1911 si ji přivedl do Dobřan.
Jelikož byl Václav německé národnosti, chodil náš otec i
jeho čtyři sestry do německé školy. Vyučil se klempířem u firmy Franz Schleiss, Dobřany – tovaryšskou zkoušku vykonal
s výtečným prospěchem. Ještě jako učedník se v roce 1931
zúčastnil výstavby věže na Křížovém vrchu. Jeho velkým koníčkem byl řecko-římský zápas a z různých soutěží si vždy přivezl
nějakou medaili.
Ve třicátých letech těžko sháněl práci, někdy se uchytil u sedláků, nějaký čas pracoval také na kaolince na oprámu. V říjnu
1937 narukoval na základní vojenskou službu k 35. pěšímu
pluku do Klatov. Rok nato byla podepsána Mnichovská dohoda
a Dobřany se staly součástí Velkoněmecké říše. Po vzniku protektorátu v březnu 1939 byla čs. armáda rozpuštěna a vojáci
propuštěni do civilu. Otec už se ale do Dobřan nevrátil. Měl v
Chlumčanech vážnou známost, Barušku Míškovou, se kterou
se 22. července 1939 oženil. Nějaký čas bydleli v Chlumčanech
v nájmu, kde se jim také v říjnu 1940 narodila dcera Helena.
Poté se jim naskytla možnost bydlet na Račanech v rodinném
domku Barbořiny sestry. Zde se v roce 1941 narodila dcera
Marie a v roce 1944 syn Antonín. Otec celou válku dojížděl na
kole do dobřanské léčebny, kde našel uplatnění jako šikovný
řemeslník. Mnoho práce nastalo po náletu na Dobřany v roce
1943.
Skončila válka a otec byl povolán na tzv. vojenské cvičení, kdy
musel dosloužit zbývající dobu z nedokončené základní vojenské služby z roku 1939. V Dobřanech proběhl odsun německého obyvatelstva a rodině byl přidělen k odkoupení domek se
dvěma místnostmi bez příslušenství, se dvorkem. Po zaplacení
tedy konečně bydleli ve svém a otec se hned pustil do různých
úprav. Obě dcery začaly chodit do školy a v roce 1948 se narodila dcera Vlasta. Jelikož nebylo snadné uživit rodinu, otec se
rozhodl, že půjde pracovat na šachtu. Celých dvacet let jezdil
tedy na kole na důl Dobré Štěstí.
Po odchodu do důchodu se stále vracel ke své klempířině, lidé
ho často vyhledávali pro jeho ochotu a šikovnost. Žádná práce
mu nebyla za těžko, zúčastnil se různých brigád.
Správa Zpč. uhelných dolů Zbůch provozovala pionýrský
tábor v Pivoni, kde se také mohli po prázdninách rekreovat horničtí důchodci. V rámci těchto pobytů se otec s dalšími důchodci podílel na opravách a údržbě tohoto zařízení. Nám dětem
pomáhal při svěpomocné výstavbě družstevních bytů, mladí na
stavbách ho měli rádi a vážili si ho.
Byl dlouholetým členem rybářského spolku, fandil dobřanskému fotbalovému Baníku, jehož branku dlouhá léta hájil syn
Tonda. Každoročně se v Plzni zúčastňoval výročního setkání
Pětatřicátníků. O svém životě nám hodně vyprávěl, nikdy si na
nic nestěžoval, jen kdyby ty klouby tolik nebolely....... Důsledky
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práce na šachtě se na konec projevily nutností absolvovat již v
důchodu operaci páteře.
V roce 1993 zemřela naše matka, s otcem prožili 54 let. Jejich
společný život byl úplně jiný než život, jaký žijeme my dnes, a
nám zbývá jen na ně vzpomínat s láskou a vděčností.
Antonín Hornák zemřel 20. srpna 1999 ve věku nedožitých
84 let.
Věříme, že po přečtení tohoto příběhu se najde ještě dost lidí,
kteří si na něho pamatují a věnují mu vzpomínku.
Děkujeme.
Děti s rodinami

Vzpomínáme
Čas mírní bolest, ale nedá
zapomenout.
3. října uplynulo 5 let
ode dne, co od nás navždy
odešel pan

Jaroslav Havel.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a dcery
s rodinami.

Dne 2. října uplynuly
2 roky od chvíle bolestného
rozloučení s naším
drahým, panem

Josefem Maškem.
Vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Rád jsem žil, rád sportoval.
Zlý osud mi všechno vzal.
Jak zlomený květ jsem padl,
že nemohl jsem volat sbohem
a odešel jsem…
Smutno je, Petříku, smutno všem,
zůstala ke hrobu cestička jen.

17. října vzpomeneme
5. smutné výročí, kdy nám
navždy odešel náš milovaný
a nenahraditelný syn, bratr
a vnuk, pan
Petr Žitník,
kterému by 21. října 2015
bylo 27 let.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují rodina Žitnikova,
Trdličkova, Bittnerova, Havránkova, Špillerova a Kulíškova.

ROZHOVOR S ANTONÍNEM HORNÁKEM

Běh časem
Určitě jste ho již potkali. Se sportovními brýlemi, čepicí s kšiltem a hlavně v běžeckých botách probíhal čas od času okolo našeho domu.
Rád se zastaví na řeč a učaroval nám. Jeho pozvání na půlmaratonskou trasu okolo Dobřan jsem odmítnul, ale moje žena byla z toho
nápadu unešená. Natolik, že jsme 15. února letošního roku vyběhli a k mému překvapení i doběhli. Jestli mě někdo z Dobřan inspiruje
k běhu, pak je to on. Děkuju, Tondo. Rozhovor vedl Jakub Urbanec.
Máš přehled o tom, kolik
toho uběhneš za měsíc/rok
a kolik jsi naběhal závodů?  
Za rok je to asi 1500 kilometrů tréninku plus závody.
Za 16 let je to okolo 24 tisíc
kilometrů.

Můžeš se představit čtenářům Dobřanských listů?
Antonín Hornák, narozen
1944, Hradčany. Sportovec,
od 9 do 40 let brankář Baníku Dobřany, zámečník v depu
Plzeň, lokální patriot.
Tvoji
synové
sportují
(a jak!). Co Tě v mládí vedlo ke sportu? Jak to udělat,
aby i dnes děti chtěly sportovat?
Proč sportují? No, šel jsem
jim příkladem. Já chytal fotbal, házenou a zápasil jsem.
Na dobytčáku jsme jako malí
začínali, hráli jsme od rána do
večera fotbal. Když měl náhodou někdo nový míč, tak to
byl svátek. Na dobytčáku byl
základ dobřanského fotbalu.
Mí kluci vzpírali, jezdili na
kole. Začali jsme běhat, prvních několik půlmaratonů
jsme běželi všichni tři a pak
už mě to nepustilo.
Dnes pod naším barákem
děti nesportují, ale spíš dělají
randál a kouří. Asi by se rodiče měli víc starat, děti usměrnit a jít jim příkladem.
Kdy ses začal věnovat dálkovým běhům?
Chytal jsem za Lužany, bylo
mi 55 let. Přesně v roce 1999
v březnu jsem běžel svůj první půlmaraton. Od té doby
běhám a úplně mě to sportovně naplňuje. Žádný rozhodčí
tě nerozhodí, kolik uběhneš,
tolik ti naměří. Nikdo tě nenakopne a nevynadá, že jsi pustil gól.

Máš osobní vzory?
Pan Roušal, náš trenér.
V osmnácti mě vytáhl z dorostu do áčka. Pro mě to byla
jednička, poctivej, pořád na
hřišti. Dobřanskej patriot. Ale
mohl bych jmenovat většinu
starších fotbalistů, kteří hráli
s Roušalem divizi. Byli o deset
let starší a já jim vykal, dokud
mi neřekli, abych jim tykal.
Dohnal by tě dnes některý
tvůj spolužák?
Absolutně žádnej ;-) Máme
každých pět let sraz po vojně
a skutečně asi nikdo.
Který závod je v Čechách
nejhezčí? Který rád běháš?
Podle atmosféry … na maratonech je moc lidí a to se mi
přestává líbit. Ale Běchovice,
tam je krásná nálada. Pardubice se mi líbily. Ale co se týče
nadšení, tak to byl Maraton
mieru v Košicích - nejstarší
maraton v Evropě. Tam je asi
nejlepší atmosféra.
V Německu jsem porazil
domácí, byl jsem první nad
60 let, snědl jsem tam hrozně
moc bílejch klobásek a starostka Arzberg-Marktredwitz
mi předala osobně diplom.
V Ústí jsem se zdravil
s malýma romskýma dětma,
byli nadšení a křičeli „ujo,
ujo!” a bubnovali na kýble
a poklice. Žebrácká pětadvacítka je nádherná, organizace
perfektní a hrozně dobře se
o nás starali. V Praze jsem
letos v září naběhal pro nadaci Terezy Maxové 26 kilometrů
pro děti v dětských domovech
a z toho jsem měl moc dobrý
pocit.

Máš nějakou veselou historku ze závodů (jen ty, které se dají publikovat ;-)?
Když jsem běžel poprvé ve
Stromovce, tak mě nějakej
děda nechtěl pustit a furt do
mě strkal. Ale pak jsme se
skamarádili.
Na co myslíš, když trénuješ?
No, asi na nic. Možná kam
poběžím,
kolik
doběhnu.
Potkávám další běžce, zastavíme se na kus řeči. Běhání
mezi mladými lidmi mě nabíjí,
je to osvěžující.
Jaké máš doporučení pro
nové běžce?
Zkuste to. Nezáleží na čase
nebo umístění. Musíte si to
užít. Třeba tak, jako já, protože si to užívám. Když vidím
kolem otrávený lidi, tak si
myslím, že by jim pomohlo,
aby se proběhli, prošli nebo
alespoň zašli na pivo.
Máš nějaký běžecký sen?
Abych vydržel alespoň do
osmdesátky ;-)
Sleduješ běžecké dění?
Pořád, sleduju to neustále.
Lukáš Konečný, paní Zátopková, Dvořák, Špotáková,

Kratochvílová se mi podepsali
na startovní čísla. Dostali mě
postižení na Mistrovství České republiky handbiků v silničním kritériu.
Trénuješ podle sebe?
Mám knihu pana Škorpila,
ale podle ní jsem úplně vytuhl. Běhám podle nálady, to je
pro mě lepší.
Máš běžeckou neřest?
Nepřecpávám se, moc nejím. Ale neřest? Místo abych
běžel, tak jsem šel. Krizi jsem
prostě prošel, možná mám
špatnej běžeckej styl, jsem
ohnutej. Ale svádím to na
stáří.
V číslech:
Antonín Hornák má registrováno přibližně dva tisíce
závodních kilometrů:
●
●
●
●

13x maraton
41x půlmaraton
22x10km
… celkem 95 závodů

V Ústí nad Labem, v sobotu 12. září 2015, byl Tonda
nejstarším účastníkem mezinárodního půlmaratonu. Rozhodně však nedoběhl poslední ;-)

Se syny na Pražském půlmaratonu, rok 2002, Kampa
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PAMĚŤ DOMOVA

Pan Vítězslav Schwarz
(1929 v Mantově – 2015 v Plzni)
Díl 8.
(v předchozím dílu o životě po válce a srovnání režimů ...)
Máte nějakou dobrou vzpomínku na dobu války?
Když jsem se učil, tak to jsem
na tom už byl dobře. To už jsem
nemusel dělat doma. Dělal
jsem s Francouzem. (pozn.:
váleční zajatci byli nasazeni
na práce v Říši, kde chyběli
odvedenci do války) To jsme si
dobře rozuměli, byl to dobrej
chlap. Mistr byl taky dobrej a
dobrej šéf. Ten vždycky, když
jsme byli u sedláka ve Vodním
Újezdě, tak jsme dostali svačinu. To byl krajíc, mlíko, máslo
– hrouda, to jsme si namazali
a tehdy šéf říkal: „Klucí, jezte, jezte, tady toho mají dost.“
A ukrojil další kusy. Potom
jsme dělali, já a Francouz, v
Červeným Újezdě. Tam to byl
nějakej … Malý se jmenoval
... A my tam přijedeme s tím
Francouzem a tam byl kočí
a oni najednou, jak se nějak
viděli, hned k sobě a: „Vodkaď
vy ste?“ ... a začali francouzsky oba. Já jsem se na to
po chvíli zeptal. A Francouz
říkal: „Já jsem byl předtím,
než jsem přišel do Dobřan, v
Maškrově, na velkostatku, a
on tam taky byl nasazenej ...
a on se za ten rok, co tam byl
mezi námi, Francouzi, naučil
plynně francouzsky …“
A ten Francouz uměl česky?
Ten uměl spíš německy. Ten
říkal německy všechno. Myslím, že se moh´ taky učit drobet česky ...
Byli tu po válce nějací lidé,
kteří nesouhlasili s komunismem a dávali to nějak
najevo?
Tady nic nebylo. Když nechtěl
do JZD, tak ho vystěhovali a
hotovo. Někam do pohraničí.
Přitom, copak měli, nějakou
tu kravku, jo, malý hospodářstvíčko, malý děti … No a
že nechtěl jít do JZD, tak ho
vystěhovali a vzali mu to.
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Ale tady potom byl státní
statek …
To bylo až dýl, víš. Když nevěděli kudy kam. Jak se to stalo? Nu, snadno. Někteří šli do
JZD a nic neměli a neuměli,
a když se tam dostali, tak šli
zabírat … (pozn.: německé
majetky) A mysleli si, že Němcí na tom budou dělat, budou
na ně vydělávat. Jenomže pak
Němce odsunuli a sami na to
nestačili.
A jak na tom byli živnostníci, ti, co měli nějaké menší obchůdky? Těm to také
sebrali?
Jo, to se taky všechno zavřelo, nedostali příděly materiálu, nic … oni toho museli
nechat ... Jak to bylo v tom
Košickým vládním programu,
10. dubna nebo kdy to bylo,
1944, … ne, 1945. Prohlásili,
že se bude znárodňovat jenom
klíčovej průmysl, velkej, … a
do padesáti (zaměstnanců) že
bude dál soukromý, a pak jim
to stejně sebrali. I to, prakticky, i když to dělal sám doma
na koleni, třeba švec, tak
nedostal příděl, kůži, a musel
toho nechat a jít dělat radši
na šachtu. Tam měl mzdu a
uhlí bylo na příděl, tak měl
bez problémů topení.
Akorát takoví ty mrzáci,
postižení, … tak ty nějak
nechali … Jak on se jmenoval? Krejčí, Honza, vedle Besedy, vedle toho vysokýho baráku, tak ten trochu krejčoval
doma. Ale při tom chodil ráno
nakrmit koně a pak odpoledne a večer. No a mezitím doma
krejčoval načerno, nebo jestli
něco platil, já nevím. Byl to
dobrej krejčí jinak, ale nesměl
do hospody. Jakmile …, ale
jakmile zamlaskal a zamrkal
… už bylo zle …: „Copa, Honzíku, copa chceš?“ „Já mám
nějakou žízeň, já budu muset
skočit pro cigarety a na pivo.“
„Honzo, seď, dej sem džbánek,

já ti pro něj skočim.“ Musel
jsem u něj sedět. Když jsem u
něj seděl, tak jsem to měl do
tejdne hotový. Jinak on měl
takovej velkej kufr, tam to
dal a řekl: „Jak budu mít čas
...“ A šup to dolů do kufru ...
dva měsíce, tři měsíce … Ale
já jsem to měl vždycky hned,
poněvadž už jsem ho znal.
Mně to bylo jedno, mám tam
sedět, nebo sedět venku. Když
se soboty nedělaly, my jsme je
tehdy nadělávali, tak mně to
bylo jedno. Sobotu neděli jsem
seděl u něho, pro ty cigarety,
pro ten džbánek piva jsem mu
skočil, napili jsme se oba, já
se napil taky, … já sem teda
nekouřil ...
Jak to bylo s měnovou reformou?
První byla hned po válce, to se
to řeklo a bylo hotovo, to bylo
jasný, po válce, že bude měna,
protože po každý válce byla
měna ... Ale ve třiapadesátým roce v pátek večer Tonda
Zápotocký ve večerních zprávách, v noci v rádiu, vykřikoval, že je to propaganda, že to
není pravda, že to je západní
čmuchanda, žádná měna že
nebude, a v sobotu, druhej
den večer, byla vyhlášená
... Říkali, že prý kvůli tomu
házeli peníze z balonu (pozn.:
imperialisté), že se pouštěly
peníze. Ale to nebyly peníze,
to byly letáčky, z jedný strany
to byla desetikoruna a z druhé strany to byl leták „Hladová československá koruna“,
tak to nebyly peníze. Žádný
peníze to v životě nebyly.
Ještě se chceme zeptat,
pane Schwarzi, jak se vám
stal ten úraz. (Pozn.: pan
Schwarz má amputované obě
ruce před předloktím.)
Od vysokýho napětí. Od vysokonapěťovýho rozvaděče. Při
údržbě. Už je to přes padesát
let.

To bylo na šachtě?
Na šachtě, tady na Elišce sem
dělal. (pozn: důl Máj Chlumčany – u závor)
Pan Rudolf Eisenhammer nám
říkal, abychom se vás zeptali, jak jste po úraze všechno
zvládal, jak jste opravoval
televize, zahradničil …?
To jsem ještě moh´. Dneska
už mám závratě, musím dát
pozor, když vstanu, tak se
musím podržet … jinak jsem
rýpal zahradu, všechno. Pak
se mi stala nějaká závrať párkrát ... tak jsem toho nechal.
Televize tehdy byly elektronkový, … to až po úraze mi musel
někdo pomoct … Jen jsem mu
řekl s tou lampou (pozn.: slangově elektronka): „Sáhni sem,
vytáhni tu lampu ...“ Zase ji
tam strčil …, a když bylo něco
vadného, tak to já jsem si přizpůsobil pájku, já jsem si tam
dal novodurovou trubku, na tu
pájku, abych ji mohl držet, a
tak jsem letoval sám, řek´ sem:
„Tady máte kleštičky, vemte ho
za ten konec, a bylo to.“ Zpátky mi tam ty drátky, konečky,
zahnul, aby mi nevypad´ …
Já tu pájku tady možná ještě
mám ... (pozn.: a opravdu ji pan
Schwarz měl – celou brašnu s
opravářským „vercajkem“)
Jeho syn pan Vlastimil Schwarz
dodává: „Tatínek krasopisně
psal a dokázal se i ve vysokém
věku oholit žiletkou. Samozřejmě
potřeboval pomoc rodiny, některé - pro jiné běžné - každodenní
činnosti zkrátka nemohl zvládat.
Jeho vnitřní vitalita ho udržela v
relativně dobré fyzické kondici až
do věku 84 let a v naprosto ojedinělé psychické kondici až do smrti. Skonal letos ve věku 86 let.

(Konec)
Zpracoval ve školním roce
2011/12 projektový tým ve
složení: Jakub Fořt, Kateřina
Mafková a Dominika Hrádková
pod vedením a s editací Mgr.
Jaroslava Šedivého

KULTURA

HVĚZDA
One Woman Show Evy Holubové
Režie: Patrik Hartl
Délka představení: 100 minut
(bez přestávky)
Původní česká ONE WOMAN
SHOW věnovaná Evě Holubové. Komedie o fiktivní seriálové herečce se odehrává během
nejdivočejšího týdne jejího
života. HVĚZDA s humorem
odkrývá zákulisí českého
showbyznysu a s nadhledem
líčí osobní problémy neznámé
herečky, která po pětatřiceti
letech u oblastního divadla
nečekaně zazáří v televizním
seriálu.

19. listopadu 2015 od 19:00 hodin v Káčku

Ohlédnutí za letošní Dobřanskou 50
a Pohádkovým lesem
Předposlední zářijová sobota se vydařila! Jak na počasí, tak
i na naši akci – tradiční Dobřanskou 50 a Pohádkový les. Máme
radost, že jsme našim malým i velkým turistům mohli nabídnout
trasu vedoucí novým lesoparkem Martinská stěna. Zážitků měl
určitě každý dost a pozitivních ještě více, i podle ohlasů, které
jsme v cíli vyslechli. Celkový počet přihlášených účastníků byl
1098 osob! Pohádkovým lesem se vydalo 458 dětí v doprovodu
399 dospělých. „Pěšáků“ na trasách od 7 do 40 km se přihlásilo
a do cíle došlo 147 a na kolech brázdilo trasy celkem 94 účastníků. Samotné „50“ se zúčastnilo 80 Dobřaňáků. Posuďte sami,
jestli je to mnoho, nebo málo, ale nás i toto číslo potěšilo. Pro
zajímavost: Nejmladší účastník pěších pochodů (mimo Pohádkový les) byl pětiletý a nejstarší přiznal ročník narození 1931.
I z toho je vidět, že tuto aktivitu lze provozovat v každém věku.
Děkujeme za možnost uspořádat start a cíl na dvoře Modré
hvězdy a také ostatním za podporu a přispění. Dík patří též
všem pořadatelům v čele s naším předsedou p. Kučerou, účinkujícím skautům a MěKS Dobřany.
Za dobřanské turisty Ing. Jaroslava Marková

Předprodej a rezervace vstupenek v turistickém informačním
centru na náměstí v Dobřanech nebo na www.kacko.cz.

Vstupné: 390 Kč

6.–11. 11. 2015

JUNIORFEST

• KINEMATOVLAK SE VRACÍ NA DOBŘANSKÉ NÁDRAŽÍ (6.–10. 11.)
• POHÁDKOVÉ LUŠTĚNÍ S DOBŘANSKÝMI SKAUTY (7. 11.)
• DEN S ČESKOU TELEVIZÍ NA DOBŘANSKÉM NÁMĚSTÍ (10. 11.)
• OSLAVA NAROZENIN VEČERNÍČKA ZA PŘÍTOMNOSTI
NEJPOPULÁRNĚJŠÍCH POSTAVIČEK (10. 11.)
• DOPOLEDNÍ A ODPOLEDNÍ FILMOVÉ PROJEKCE
PRO ŠKOLY A CELÉ RODINY (VČETNĚ PŘEDPREMIÉR)
• SETKÁNÍ SE ZNÁMÝMI OSOBNOSTMI

Horšovský Týn / Plzeň /
www.juniorfest.cz

Dobřany

JUNIORFEST

/ Přeštice / Domažlice
MFF JUNIORFEST

Poděkování

Ráda bych poděkovala všem skautům, skautkám, děvčatům z MŠ Loudů a ostatním nadšencům, kteří pro vás ztvárnili
pohádkové postavičky na Pohádkovém lese. Moc díky, bez vás
by to nešlo.
Šíša
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KULTURA

5. POUŤ NA KAMÍNKU
v sobotu 10. 10. 2015
Program:

13.00 – 15.30 Dětská pouť na Kamínku

(různá herní a soutěžní stanoviště pro malé a menší děti kolem kaple)

16.00 Kulturní vystoupení v přírodním
amfiteátru pod pískovcovou stěnou
v provedení Základní umělecké školy J. S. Bacha
a Divadelního spolku Rozmarýn
Akce je finančně podpořena městem Dobřany.
Jednotlivé aktivity organizačně zajišťují místní spolky, sdružení, instituce ...
(ilustrativní fotografie ze 4. pouti na Kamínku)
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Nízkoprahové KLUBY PRO DĚTI
A MLÁDEŽ Diakonie Západ
představují svoje služby skrze
autentické příběhy mladých lidí,
kteří v nich nacházejí podporu
a pomoc při řešení svých každodenních i náročných životních
situací.
Vystavené fotografie, zachycují
obsah jejich tašek či kapes
a tak zjednodušeně, přesto
výstižně demonstrují s jakými
tématy a životními příběhy
přicházejí k pracovníkům
Klubů. Prohlédněte si pozorně
předměty na fotografiích.
A co máte ve své tašce vy?

klientů nízkoprahových klubů, ta je k vidění až do konce října
v Dobřanské galerii. To ovšem nebyly jediné fotografie, které si
mohli návštěvníci prohlédnout. V kavárně, která byla v prostorách Klubu otevřena speciálně pro tento den, byla přichystána
minivýstava fotografií zachycujících Dobřany převážně v období 2. světové války. Tato výstava je součástí projektu Dobřany
město příběhů, který podpořila Poštovní spořitelna prostřednictvím nadace VIA.
Na akci se podílely kromě Klubu Echo pro děti a mládež také
další sociální služby Diakonie Západ – Plus pro lidi v krizové
situaci, Archa pro rodiny s dětmi, Jubilata pro osoby potřebující péči, Poradna pro občany v nesnázích a organizace Člověk
v Tísni.
A kde se uvidíme příště? Třeba 10. 10. na Pouti na Kamínku
nebo přímo v Klubu Echo.
Informace o Klubu Echo a jeho zřizovateli – Diakonii Západ
naleznete na webových stránkách www.diakoniezapad.cz nebo
na facebookovém profilu KLUB ECHO, Dobřany. Pro osobní
kontakt se můžete obracet na telefonní číslo 734 640 492 nebo
e-mail echo.zapad@diakonie.cz. Klub Echo je v letošním roce
spolufinancován z Individuálního projektu „Podpora sociálních
služeb v Plzeňském kraji“ a z rozpočtu města Dobřany.
Za Klub Echo pro děti a mládež
Bc. Barbora Vladyková

Staročeský catering ve spolupráci s Městským kulturním
a informačním střediskem Dobřany pořádá

5. DOBŘANSKÉ

VINOBRANÍ
Zaostřeno na život
Již druhý ročník akce
Zaostřeno na život se
uskutečnil
ve
čtvrtek
24. září v rámci celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů. Letos nám bylo
nakloněno i počasí, takže si
návštěvníci mohli kromě slunečních paprsků vychutnat
divadelní, hudební i taneční
vystoupení či pestrý doprovodný program, například
v podobě fotokoutku, výtvarné dílny nebo preventivích
aktivit. Na pódiu se divákům
představilo divadlo Jitule
a Dádule, keltská hudební
skupina Dé Domhanaigh,
Nikolka Javorská tančící disco dance, street dance crew Martina
a Toníka, dívčí taneční skupina třídy 7. B a Lukáš hrající na
klávesy. Zlatým hřebem dne byl koncert skupiny These Days.
Na akci Zaostřeno na život samozřejmě nechyběla ani stejnojmená výstava netradičních fotografií přibližujících životy

v sobotu 10. října 2015 od 14:00 hodin
na náměstí T.G.M. v Dobřanech

• 16:00 – moravská cimbálová muzika KAPURA
• ochutnávka vín i letošního burčáku od velkých i malých vinařů,
sýry, klobásky
• občerstvení zajištěno

ˇ
Předprodej a rezervace vstupenek na www.kacko.cz.
Vstupné: 200 Kč předprodej / 250 Kč na místě
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TÉMA MĚSÍCE
Vážení čtenáři,
dovolte mi přimluvit se za to, abyste se věnovali přečtení článku Dobřany budou mít digitální mapu, který zdánlivě pojednává
o nudném, spíše technickém tématu.
Digitalizuje se leccos kolem nás a většinou se nás to až tak
moc nedotkne, starší generace si rovnou řekne, to se nás netýká,
to nás nezajímá. Sám jsem donedávna netušil, že nějaké mapy
mohou provětrat peněženku úplně každému, kdo v Dobřanech
vlastní píď země.
Pokud vlastníte více pozemků (a hlavně ty ve zjednodušených
evidencích), využijte dnů, kdy budou na radnici sedět hostující
úředníci z katastru, budete mít šanci zabránit případné křivdě.
My všichni ostatní drobní majitelé nemovitostí budeme muset
s největší pravděpodobností podávat v lednu nové daňové přiznání ke svým nemovitostem. Digitalizace totiž určí nové výměry
parcel a pokud o tom neinformujeme finanční úřad, hrozí nám
postih. Sazby daně jsou u nás sice nízké, takže by případná
pokuta mohla být i vyšší, než kolik platíme na dani samotné.
Proto jsem již navštívil Finanční zařízení v Plzni, aby nám
pomohli. Přál bych si, aby sem úředníci z berňáku přijeli a úřadovali alespoň týden (raději 2) na radnici. Zatím to vypadá nadějně,
jen to nezakřiknout. Bude to honička, nejde s tím začít před 4. 1.
a konec musí být do 29. 1.
A ještě jedna skupina by se měla mít na pozoru. Vy, kdo máte
nemovitosti v hypoteční zástavě, si raději přečtěte všechna malá
písmenka ve svých smlouvách. Pokud tam stojí něco o tom, že
jakákoliv změna v zastavovaném majetku se musí hlásit, raději
kontaktujte banku. Byla by škoda se kvůli posunu výměry o pár
plošných decimetrů dostat do potíží!
Asi si řeknete, že nám tu digitalizaci byl čert dlužen. Jednou
stejně přijít musela, stav evidence nemovitostí v Dobřanech je
jeden z nejhorších v ČR, poměry prokouknou. Pro vlastence je
příjemné, že už nebudeme závislí na německy psaných mapách.
Pokud jste dočetli až sem, věřím, že nic nezmeškáte.
Přesto Vám v této šlamastyce přeji mnoho trpělivosti a štěstí!
S úctou!
Martin Sobotka, starosta města

Dobřany a Vodní Újezd budou mít
novou, digitální mapu
Katastrální úřad dokončil zpracování nové, digitální katastrální mapy pro katastrální území Dobřany. Jedná se o přepracování katastrální mapy vedené v analogové podobě (na folii)
do digitální (počítačové) vektorové podoby. V rámci této „digitalizace“ bude zároveň provedeno doplnění parcel vedených ve
zjednodušené evidenci do katastrální mapy. S novou digitální katastrální mapou bude daleko jednodušší a přehlednější
práce, např. vyhledávání všech parcel v nahlížení do katastru
nemovitostí.
S digitální mapou se mohou vlastníci, před jejím zavedením
do katastru nemovitostí, seznámit v rámci „Vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí“ ve dnech
4. až 18. listopadu 2015, vždy v pracovní dny: v pondělí 9.00
– 18.00 hodin, úterý a čtvrtek 9.00 - 14.30 hodin, středa 9.00
- 17.00 hodin, pátek 9.00 - 13.00 hodin v zasedací místnosti
v přízemí městského úřadu. Ve dnech 4., 5., 6., 16. a 18. listopadu 2015 budou přítomni pracovníci Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, kteří mohou vysvětlit podrobnosti, nebo
bude možno vznést u nich námitky k novému operátu. V ostatních dnech budou požadované údaje poskytovat zaměstnanci
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ze správy majetku Města Dobřany, kancelář č. 11 v prvním patře budovy radnice. V případě zájmu obdrží vlastníci na místě
srovnávací sestavení parcel, tedy porovnání stavu svého vlastnictví před obnovou a po obnově katastrálního operátu a budou
seznámeni se zobrazením hranic svých pozemků do digitální
katastrální mapy. V některých případech dojde díky přesnějšímu způsobu výpočtu ke zpřesnění výměr parcel, k přečíslování
parcel (zejména v případě, že tyto parcely byly dosud vedeny ve
zjednodušené evidenci - jedná se např. o pole, lesy). Po vyhlášení platnosti obnoveného operátu, které je plánováno na polovinu prosince 2015, může dojít ke změně daně z nemovitosti, především u pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci,
nebo u parcel, kde dojde ke změně výměry. Podání daňového
přiznání u parcel katastru nemovitostí  podává vždy vlastník! Na změny, k nimž došlo při obnově operátu tento rok, je
povinen vlastník podat úplné nebo dílčí přiznání k dani z nemovitosti do konce ledna 2016. Pokud tak vlastník neučiní, hrozí
mu sankce ze strany Finančního úřadu.
Informace z katastru nemovitostí jsou veřejně a zdarma přístupné na internetu na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/,
a to nepřetržitě. Na této adrese rovněž mohou vlastníci ihned po
zahájení vyložení operátu získat informace o zpracované nové
digitální mapě.
Nová, digitální katastrální mapa je připravena i pro k.ú. Vodní
Újezd. Vyložení nové mapy k veřejnému nahlédnutí bude probíhat od 26. října do 11. listopadu 2015, vždy v pracovních dnech.
Vlastníci získají informace přímo od pracovníků Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj dne 26.10. 2015 v 10:00 - 12:00
a 13:00 - 17:00 hod. v objektu knihovny ve Vodním Újezdě.
Do 11. 11. 2015 budou údaje poskytovat zaměstnanci ze správy
majetku Města Dobřany - kancelář č. 11 v prvním patře budovy
radnice, ale pro odborné informace se vlastníci musí obrátit na
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, nebo na Katastrální pracoviště Plzeň-jih. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových
stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na
adrese:http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

Povinnosti vlastníků pozemků
po obnově katastrálního operátu
ve vztahu k dani z nemovitých věcí

Obnova katastrálního operátu, jinak řečeno digitalizace, představuje přepracování stávající katastrální mapy do digitální
podoby. V důsledku toho často dochází ke změně ve výměře parcel a u pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci dojde
díky digitalizaci k vyznačení jejich reálných hranic v terénu.
Co to pro vlastníka digitalizované parcely bude znamenat?
Pokud vlastník pozemku vedené ve zjednodušené evidenci
pozemek pronajímal, daň z nemovitých věcí platil nájemce či
pachtýř. Jakmile jsou hranice pozemku po digitalizaci vyznačeny, musí daň z nemovitých věcí platit vlastník, přestože nájemní
smlouva nadále trvá.
Po obnově katastrálního operátu dochází často ke změně
výměry i u pozemků, které vlastník pozemku přiznává již řadu
let. Většinou se jedná o změnu v několika málo metrech výměry, která nemá výrazný vliv na výši daňové povinnosti. Přesto je vlastník pozemku povinen (dle § 13a odst. 1 zákona č.

TÉMA MĚSÍCE
338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí) podat v lednu daňové
přiznání k dani z nemovitých věcí na rok následující po roce,
v němž k obnově katastrálního operátu došlo.
Proč musí vlastník pozemku podat daňové přiznání, když
digitalizaci provádí katastrální úřad bez součinnosti vlastníka?
Přestože obnova katastrálního operátu probíhá nezávisle na
vlastníkovi pozemku, je vlastník povinen podat daňové přiznání, neboť se jedná o změnu okolnosti rozhodné pro vyměření
daně z nemovitých věcí. Podle zákona o dani z nemovitých věcí
musí i v takovém případě vlastník pozemku tuto povinnost splnit, protože správné vymezení předmětu daně v souladu s daty
katastru nemovitostí je nezbytné pro stanovení daně z nemovitých věcí na příslušné zdaňovací období. Správce daně vyměřuje daň podle údajů, které poplatník uvedl do svého daňového
přiznání, přičemž tyto údaje musí být totožné s údaji uvedenými v katastru nemovitostí.
Co se stane, pokud vlastník digitalizované parcely daňové
přiznání nepodá?
Pokud povinnost podat daňové přiznání vlastník nesplní, vzniká podle ustanovení § 250 daňového řádu důvod pro uložení
pokuty, jejíž výše se odvíjí od výše stanovené daně a počtu dnů
prodlení.

Kam a jakým způsobem daňové přiznání podat?
Daňové přiznání je nutné podat místně příslušnému správci
daně. Pokud má například poplatník trvalé bydliště v Dobřanech, je jeho správcem daně z nemovitých věcí Finanční úřad
pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště Plzeň-jih, Františkánská
18, Plzeň.
Přiznání je možné podat
a) písemně (osobně nebo poštou)
b) elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem
c) elektronicky prostřednictvím datové schránky
d)	elektronicky s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky
e)	elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu,
pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci
daně, potvrzeno (tzv. e-tiskopis z aplikace EPO) nebo opakováno
Poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo
mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou
povinni podat daňové přiznání způsobem uvedeným pod body
b), c) nebo d).
				
		
Ing. Michaela Hošťálková, v. r.
tisková mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘANY

KNIHY PRO DĚTI
KASTNEROVÁ Alena:
O nevyřáděném dědečkovi
Byl jednou jeden obyčejný
dědeček, který si poklidně žil
ve své chaloupce a kterému
nic nescházelo do doby, než
ho hodná snacha přestěhovala do městského paneláku.
V tom okamžiku se z něj stal
dědeček neobyčejný, který
celé městečko obrátil vzhůru
nohama. Začal se totiž cítit
tak nějak nevyřáděný. A tak
se rozhodl dělat všechno to,
co tak rád dělával jako malý
kluk. Akorát že každá jeho
akce nabrala trochu nečekaný spád…

FARNDON John:
Co se stane, když…
…spláchnete záchod
…ťuknete na displej tabletu
…si objednáte pizzu
Kniha vám nabídne bližší
pohled na to, co a jak musí
pracovat při mnoha činnostech, které tak často
považujeme za samozřejmé.
Seznamte se s technologiemi,
které se tak rychle mění.
KOSTKA Petr:
Proč se říká…?
- začít od Adama
- šalamounské rozhodnutí
- nevěřící Tomáš
- a další biblická úsloví
Určitě čas od času zaslechnete, jak někdo říká „to je tedy
jobovka“ nebo „to je šalamounské rozhodnutí“. Možná
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přesně nevíte, co tato přirovnání znamenají a odkud se
vzala. Srozumitelnou odpověď
napsanou tak, aby jí porozuměly děti, najdete v této knize. Seznamte se s nimi a až
zaslechnete někoho říkat
„začneme od Adama“, budete už vždycky vědět, co tím
myslí….

PLATT Mary a Richard:
Ne splachuj!
Nahlédněte pod poklop vědy
o čurání a kakání.
Zacpěte si nos a pusťte se
do čtení: stoky odkrývají svá
páchnoucí tajemství! Buďte
svědky vynalézavého využívání čurání a kakání: od paliva
a farmaření ke kouzlům, líčení a lékařství. Prohlédněte si
dinosauří výkaly a pozorujte,
jak astronauti recyklují moč.

intriky spřádá dvůr krále
Matyáše a dvůr císaře Rudolfa? Proč je ve vězení mučena
těhotná znojemská poběhlice? V poutavém vyprávění nahlédneme pod pláštík
bouřlivých
dějů
z období
vzájemné nevraživosti dvou
habsburských bratrů a poodhalíme tajemství, o kterých
historie zatím mlčela.
REILLY Matthew:
Střežená zóna
Číňané objevili dračí vejce
miliony let ukrytá pod zemí.
Tajně začnou budovat hypermoderní dračí zoo a těsně před otevřením sezvou
zahraniční vědce i novináře.
Ti mají ohromující úspěch
zvěstovat celému světu. Skupinka cizinců však zjistí, že
dračí safari není tak bezpečné, jak to čínská vláda chce
prezentovat. Pak se rozpoutá
peklo…

současné, tolik diskutované
řecké krize pohledem Češky
žijící v Řecku, doplněné věcným pohledem odborníka na
ekonomickou situaci. Kniha
pomáhá pochopit rozdíly mezi
kulturními, sociálními, ale
i politickými rozdíly našich
zemí a nutí čtenáře nejen
přemýšlet nad tím, zda-li
jsou obecně přijímané stereotypy opravdu skutečností, ale
také uvažovat nad výhodami,
jež přináší fungování systému
naší republiky, o kterém tak
rádi a často pochybujeme…

Luštíme

ZzzszZzáZzzňzkZZ
zzyz

(Správnou odpověď dostaneš, když
vyškrtneš všechna písmena Z, z.)

EeseEEteeeaereeoEE
seeteae

(Správnou odpověď dostaneš, když
vyškrtneš všechna písmena E, e.)

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
ŠULEŘ Petr:
Zločinci a kavalíři
Kdo postupně vraždí všechny
členy gangu, který na Moravě
distribuuje padělané mince?
Jak se prolíná svět vznešené aristokracie s temným
podsvětím zločinců a vrahů
z počátku 17. století? Jaké

KELEOVÁ–VASILKOVÁ Táňa:
Květiny pro Lauru
Mladí manželé Laura a Ivan
si vychutnávají své štěstí …
až do chvíle, kdy jim zemře
jediný syn, sedmiletý Tomášek. Jejich životy a vztah jsou
podrobeny té nejtěžší zkoušce. Dokážou ji zvládnout?
Budou umět přijmout bolest,
kterou jim život nadělil? Jak
se vyvine jejich další osud?
SMETANOVÁ Pavla:
Řecká ruleta
Příběhy lidí v nejisté době.
Poutavé a poučné čtení o pravých i virtuálních příčinách

AAA k a o a a s a t AA e a l a a
anaíaaAamayAaša
(Správnou odpověď dostaneš, když
vyškrtneš všechna písmena A, a.)

NNNrnNonHnnNlnnn
ínkNNny
(Správnou odpověď dostaneš, když
vyškrtneš všechna písmena N, n.)

MMmkmmnMmimMM
hmmaMM

(Správnou odpověď dostaneš, když
vyškrtneš všechna písmena M, m.)

BbABBblbbbfBBrbb
bbébdb

(Správnou odpověď dostaneš, když
vyškrtneš všechna písmena B, b.)

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Endorfinběh

Suché a horké léto neumožnilo tento projekt dokončit do
úplného detailu. V podzimních měsících ještě přijde na řadu
dokončit výsadbu listnatých stromů, které budou na zahradě
zajišťovat dostatek stínu v létě a navozovat příjemné přírodní
prostředí.
Jana Kleisnerová, Mateřská škola Dobřany

Název běžeckého závodu, který probíhá již několikátým rokem
tradičně na Kamínku, vznikl díky “hormonu štěstí”, který se vylučuje do těla při sportovní činnosti a působí blahodárně na lidský organismus. Mít radost z pohybu, vybojovat medaili, zajistit
si postup do okresního kola v přespolním běhu v Chlumčanech,
být součástí třídy soutěžící o kolektivní cenu, to jsou hlavní cíle,
které chce ZŠ Dobřany naplnit při pořádání této akce. V letošním ročníku, pořádaném v polovině září, jsme přidali ještě jeden
významný cíl. Podpořili jsme výzvu města Dobřany – dětské hřiště ve Vodním Újezdu. Tento projekt je podpořen Nadací ČEZ, jež
shromažďuje body získané pohybovou aktivitou a převádí je na
finanční částku, kterou pak investuje do vybraného projektu.
Díky obětavým žákům, kteří závod běželi s mobilním telefonem
v ruce a využili tak možností stažené charitativní aplikace, jsme
zajisté přispěli nemalým množstvím bodů. Doufáme, že i díky
snaze žáků 4. – 9. tříd a jejich učitelů si naši malí kamarádi ve
Vodním Újezdu budou mít kde hrát.
Mgr. Vladislav Kouřil, zástupce ředitele ZŠ Dobřany

MŠ Stromořadí
Po rekonstrukci budovy Mateřské školy v ul. Stromořadí přišla na řadu venkovní část objektu. Plánovaná revitalizace školní
zahrady a rekonstrukce zahradních budov se realizovala v letních měsících. Po tuto dobu byl objekt uzavřen a prázdninový
provoz zajišťovala budova MŠ v ul. Loudů. Byly odstraněny herní prvky, které byly ve špatném technickém stavu, obě nefunkční brouzdaliště, chodníky a přerostlé parkové keře.
Zahrada získala jiný ráz. Stala se celostní a svou přehledností zajišťuje bezpečný dohled nad dětmi. Mezi pískovišti vzniklo
dopravní hřiště s moderním tartanovým povrchem pro jízdu na
koloběžkách a odrážedlech, tím si děti osvojují prvotní poznatky
z dopravní výchovy. Nevyhovující herní prvky byly nahrazeny
houpadly, kolotočem a různými průlezkami tak, aby u dětí rozvíjely pohybovou a fyzickou zdatnost.
Pískoviště zakrývají nové pergoly a nově vznikl prostor pro
společná setkání – ohniště. Mlhoviště bude pro osvěžení dětí
využíváno v horkých letních dnech. Vznikly také dvě nové venkovní terasy u spodních tříd, které zakrývají dřevěné pergoly.
Tyto prostory jsou využívány jako tzv. venkovní třídy pro vzdělávací činnosti a různé jiné aktivity dětí za příznivého teplého
počasí. Nový kabát dostaly obě zahradní budovy, ve kterých se
nachází hygienické zázemí pro děti, sklady pro hračky a zahradní nářadí.

Dne 30. září 2015 proběhlo ocenění nejúspěšnějších žáků v celostátních kolech uměleckých soutěží hejtmanem Plzeňského kraje,
panem Václavem Šlajsem.
Za ZUŠ J. S. Bacha Dobřany dostali ocenění Jana Šístková - zpěv,
Filip Brada - zpěv, Vozembach, vedení Vozembachu a paní učitelka zpěvu. Ve výtvarné kategorii Marie Anna Klinkovská, také
z Dobřan.
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SDRUŽENÍ RODIČŮ a ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘANY
srdečně zvou rodiče žáků na 2. cyklus besed

Kavárna po škole
6. 10. 2015
Hyperaktivní dítě
Povíme si, jak se hyperaktivita projevuje a jaký je rozdíl mezi
hyperaktivním a zlobivým dítětem. Vysvětlíme si, co hyperaktivní děti
potřebují, co jim pomůže a proč to tak je. Podíváme se také na to, jaké
problémy s sebou hyperaktivita přináší pro dítě i pro jeho okolí. A
vysvětlíme si, co se děje s hyperaktivitou v dospělosti.
Lektoři: manželé Mgr. Jan Betlach a Mgr. Tereza Betlachová

Lidový soubor Vozembach při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany vystoupil
v rámci Dožínek Plzeňského kraje a Pivních slavností v Přešticích
(5. 9. 2015). Zapojil se kromě vlastního vystoupení také do slavnostního zdobení vozů, průvodu městem a předávání dožínkového věnce hospodáři. Dalším vystoupením soubor podpořil Den
otevřených dveří v denním stacionáři Diakonie Českobratrské
církve evangelické v Soběkurech.

Další témata:
1. 12. 2015 Moderní trendy ve školním stravování
9. 2. 2016

Dítě v neúplné rodině

5. 4. 2016

Šikana II.

7. 6. 2016

CLIL II.

vždy od 17.00 do 19.00 hodin
učebna hudební výchovy na 2. stupni ZŠ (tř. 1. máje 618)
vstup zdarma do počtu volných míst
malé občerstvení zajištěno
Poznámka: rodiče, kteří projevili zájem o téma bezpečnost
dětí na internetu, odkazujeme na projekt Kraje pro
bezpečný internet (www.kpbi.cz), kde jsou pro žáky a
studenty připraveny e-learningové kurzy a vědomostní kvízy

Také druhý soubor ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech nezahálel
a v měsíci září vystoupil na 10. ročníku Radoušových her na
Radyni (19. 9. 2015) a v rámci dne otevřených dveří klubu ECHO
pro děti a mládež na dobřanském náměstí (24. 9. 2015).

ZUŠ J. S. Bacha zve na koncert souboru

GRUPPO FOLK ALLEGRA SICILIANA
20. října 2015 od 17:00, sál ZUŠ
Alfredo Russo – flétna zufolo
Angelo Marino – akordeon
Alessio Malaponte – tamburina

Na programu:
klasická, populární a sicilská lidová hudba
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Na Šlovičký vrch se vrátila bojová technika, tentokrát v zájmu
ochrany přírody
První zářijový týden byl
jedním z milníků v oživování Šlovičáku. Proběhla zde
další důležitá fáze projektu
z Operačního programu životního prostředí „Obnova raně
sukcesních biotopů jakožto
stanovišť ohrožených druhů
rostlin a živočichů v bývalém
vojenském cvičišti Šlovický
vrch“.
Jelikož velká část bývalého tankodromu po ukončení
aktivit armády silně zarostla
trnkami, hlohy a dalšími dřevinami, zmizela spousta travnatých ploch, osluněných skalek a dalších stanovišť, která
byla domovem ohrožených
světlomilných rostlin a živočichů. V loňském roce se
díky projektu z OPŽP povedlo
část trnkovišť ručně vykácet
a začít tak postupnou obnovu
otevřených biotopů. Protože

Okáč bojínkový

je však trnka velmi agresivní a odolná, došlo na většině
vykácených ploch k jejímu
zmlazení z pařízků i kořenů.
Proto letos všechny tyto plochy byly ještě jednou vyřezány křovinořezy nebo speciální frézou. Někde se uplatnil
i bagr, který čistil území od
zbytků panelů a jiných železobetonových struktur a připravoval tak nové cesty pro
tanky i offroady, jež jsou při
udržování bezlesí nepostradatelným pomocníkem.
A o víkendu přišel vrchol
– na někdejší vojenské cvičiště se vrátila bojová technika!
Šest bojových vozidel pěchoty (BVP) se zde prohánělo od
pátku do neděle a dalo terénu pořádně zabrat. Nešlo
však o nějakou samoúčelnou
kratochvíli. Pojezdy těžkou
vojenskou technikou jsou jed-

ním z nejúčinnějších nástrojů péče o mimořádně cennou
přírodu bývalých vojenských
cvičišť. Narušováním povrchu
a vegetace totiž napodobují
to, co v dnešní krajině chybí – pohyb velkých býložravců, a to nejen těch divokých
(pratur, zubr, kůň apod.), ale
i domácího dobytka, který se
dřív pásl všude včetně lesa.
Takto ovlivňované prostředí,
připomínající trochu africkou
savanu, je velmi pestré a plné
života, což ostře kontrastuje s moderními stinnými
monokulturními lesy a jednotvárnými poli a loukami.
Vyčištěné a rozježděné plochy
osidluje pestrá bylinná vegetace a s ní i živočichové, kteří
jsou na ní závislí. Prohlubně
na cestách se zaplňují vodou
a stávají se domovem mnoha
vodních organismů včetně

listonohů, žábronožek a vzácných obojživelníků.
Jak ochrana přírody za
pomoci tanku vypadá, se přišli přesvědčit účastníci sobotní exkurze spojené se sousedskou vycházkou. Zvláště ti, co
v závěru neodolali pokušení
povozit se na BVPéčku, zjistili, že péče o přírodu může
být i slušným adrenalinovým
zážitkem. Jelikož se území
velmi líbí i samotným jezdcům, věříme, že se pásáky na
Šlovický vrch příští rok vrátí.
Šlovičáku zdar!
Ondřej Peksa, Jiří Koptík
Více informací a fotografií
najdete na facebooku:
https://www.facebook.com/
Slovicak
https://www.facebook.com/
DobranskeListy

Modrásek jehlicový
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Polánecký vojenský výcvik mladých ochránců přírody

Letos během teplého a slunečného léta (ve dnech 27. června
až 11. července) strávilo 39 dětí táborový výcvik na polánecké
vojenské základně.
Během tohoto táborového soustředění, které bylo z celého
roku zkráceno na 12 výcvikových dní, prošly povolané děti
náročným výcvikem. Každý den symbolizoval jeden měsíc roku
a cvičení odpovídalo událostem v těchto měsících. Výcvik započal měsícem červnem a končil květnem.
Při příjezdu dostal každý „bažant“ vojenský baret. V průběhu výcviku pak zažil přijímací řízení vojínů, letní cvičení, Vánoce, čertovskou nadílku, novoroční ohňostroj, diskotéku, zimní olympiádu, Velikonoce a hlídání májky. Vojenský tábor byl
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rozdělen do 4 čet, každý vojín mohl povýšit po splnění jedné
z osmi zkoušek a získat odznak na svůj baret. Ke zkouškám se
vojáci museli naučit morseovku, uzlování, poznatky o zvířatech
a rostlinách, tábornické dovednosti a další. Také často navštívené místní polánecké koupaliště posílilo „kondičku“ vojáků.
„Nejhorším“ zážitkem asi byla stezka odvahy, kdy více křičely
děti než strašidla. Ale odvahu projevila celá základna. ☺
Závěrečná zkouška, při níž vojáci odhalili záškodníky, zneškodnili jejich bombu a zachránili celou základnu, potvrdila,
že výcvik splnil očekávání velitelů. Za získaný žold si vojáci na
konci pobytu nakoupili v poláneckém armyshopu.
Děkujeme městu Dobřany za podporu tábora z Grantu města
Dobřany a již teď se těšíme na tábor Polánka 2016. Rovněž zveme dobřanské děti na schůzky oddílu mladých ochránců přírody Strážci, které se konají každý pátek od 15.00 do 16.00 hodin
v klubovně na Ostrově (blízko 1. stupně ZŠ), a na další oddílové
akce. Oddíl je registrován pod Českým svazem ochránců přírody. Informace také na www.strazci-dobrany.cz.
Petr Mištera
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Rybáři
V druhé polovině srpna jsem po dešti
nachytal asi 100 žížal a chtěl jít na úhoře.
Jenže v té době mi krásně brali kapři, cejnkové a podoustve na bramborový knedlík, a tak
jsem šel na noc se žížalami až 26. 8. Při cestě
mi vypadla na silnici z kapsy baterka a rozpadla se na tři kusy. Poskládal jsem ji a převázal drátem. Ještě
za světla jsem propásl první pěkný záběr, pak jsem chytil úhoře
60 cm. Když se začalo stmívat, s hrůzou jsem zjistil, že mi dochází baterie. A ryby přitom tak krásně braly. Chytil jsem ještě tři
malé úhoře – samozřejmě měli háček až bůhví kde, takže jsem
musel vlasec uříznout a navazovat nové háčky. Při skomírajícím
světle baterky to byl kumšt. Samozřejmě, většinou když jsem
dotahoval uzel, přišel záběr na druhý prut. Ještě jsem chytil dva
tlouště, sumečka a dalšího úhoře 65 cm. Když jsem chtěl druhý
den večer zase vyrazit, zjistil jsem, že mi všechny žížaly chcíply.
A bylo po úhořích, od 1. září jsou hájeni.
Září a říjen je nejlepší doba na lov dravců. Druhého září jsem
chtěl jít na ryby, ale vyjel jsem až odpoledne a před pátou jsem
potřeboval být zase doma. Půjdu si nachytat nějaké rybičky.
Za hodinu jsem jich měl 10, víc mi jich ve vaničce nevydrží,
a tak jsem se chtěl vrátit. Když jsem ale jel okolo „betonu“, řekl
jsem si, že mám ještě hodinu čas. Rozbalil jsem tedy štikovák,
nastražil rybičku a nahodil k vrbičce. Právě přišel známý se
dvěma kloučky. Než jsme se nadáli, jeden z nich sebral kámen
jako pěst a mrsknul s ním do vody. Povídám: „To nic, tady lidi
koupají psy, ty ryby jsou na to zvyklé. A hele – teď to vzala!
Možná uvidíte rybu.“ Splávek se potopil, viděl jsem, jak popojíždí a pohybuje se nahoru a dolů. „Ta bude asi malá, raději
hned zaseknu, aby nespolkla háček hluboko.“ Po záseku se ale
prut ohnul a podle zavíření vody jsem viděl, že to není žádné
štíhle. Několikrát zamířila pod vrbu, ale pak vyjela na mělčinu
a zůstala stát. Hodil jsem si prut přes levý loket, vytáhl z tašky
podběrák, rozložil ho a slezl k vodě. Když jsem přitočil a napnul
vlasec, štika znovu vyrazila. Ještě dva tři nápory a ukázala se
na hladině. Pomalu a opatrně jsem ji navedl na podběrák. Za
chvíli už kloučci obdivovali na břehu pěknou štiku 73 cm a její
zubatou tlamu.
Při kontrolách jsem se dle výkazů úlovků přesvědčil, že rybáři
v srpnu a začátkem září nachytali docela dost kaprů. Je vidět,
že dorostli menší kapříci vysazovaní v minulých letech. Také já
jsem chytil několik mírových kaprů, zejména mě potěšil cejn
1,70 kg.

Po prázdninách se 10. 9. opět sešel na úvodní schůzce v klubovně Budulínka dětský rybářský kroužek. Přišlo 16 dětí,
z toho 11 bylo nových. Většina z nich říkala, že již chytaly ryby
s dědou nebo s tátou a že umí nahazovat. Ke konci jsme je hned
vyzkoušeli, jisté zkušenosti bylo vidět, ale musí ještě hodně trénovat. Další schůzka 17. 9. již byla sezvána na starý most a šlo
se chytat. Dorazilo 18 dětí a pak ještě dva, dohromady tedy 20,
a my jsme na ně byli tři. Naštěstí přišli ještě dva tatínkové, ale i
tak to byl šrumec, nestíhali jsme navazovat háčky a rozmotávat
vlasce. Ryb se moc neulovilo, asi pět podouství a cejnek. Není
divu, při tom dupotu a lomozu. Navíc se po půlhodině zvedl silný vichr, takže případné záběry nebylo vidět. O nevšední zážitek
se postarala mladá nutrie, která stále proplouvala kolem břehů
a loudila rohlíky. Povedlo se jí zamotat se Davídkovi do udice
a háček se jí patrně zasekl do nohy. Táhla, až se prut ohýbal do
oblouku. Davídek nakonec v obavě, aby jemný prut nezlomila,
uchopil vlasec do ruky a začal ji přitahovat. Naštěstí nevydržel
háček, narovnal se a nutrie se osvobodila. Byl jsem rád. Na břeh
bych ji rozhodně nedovolil vytáhnout, raději bych uřízl vlasec.
I když byla ještě malá, její řezáky již budily patřičný respekt.
Nové webové stránky dobřanských rybářů a rybářského kroužku mládeže najdete na adrese: rybaridobrany.webnode.cz.
Vladislav Šefl

Tradiční cyklovýlet na Šumavu
V sobotu 5. 9. 2015 se uskutečnil pravidelný cyklovýlet ze Špičáku do Dobřan. Na nádraží se nás sešlo sice jen sedm, ale nic
nebránilo tomu, abychom v této menší sestavě vyrazili vlakem
na Špičák. Počasí vyloženě přálo cyklistice a pěší turistice. Jelo
s námi i několik vyznavačů pěší turistiky, kteří měli svoji naplánovanou vycházku okolím Švihova. My vystoupili až na Špičáku
a lanovkou vyjeli na nejvyšší bod, kde je rozhledna. Po zhlédnutí šumavských vrcholů jsme sjeli na Černé jezero a odtud pak
okolo Bílé strže /největší šumavský vodopád/ pokračovali do
Hamrů, kde se stéká sladká a kyselá řeka Úhlava. Pokračovali
jsme dále při této řece až do Přeštic a Dolní Lukavice, stále po
upravených cyklostezkách. Někdy lesem, někdy po asfaltu, ale
stále za krásného počasí. Největší problém ale nastal asi 4 km
před cílem. Zabloudili jsme totiž v Háji u Šavlice. Jedno špatné
odbočení a problém byl na světě. Asi po hodinovém tápání jsme
ale správnou cestu našli a vpořádku dorazili do Dobřan. Tentokrát bez úrazu i bez defektu. Díky všem účastníkům /8 cyklistů
z Dobřan/ a zvláštní dík Pepovi Polívkovi za fotodokumentaci.
Josef Hájek
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Zahrádkářské rady a zajímavosti
Říjen je měsíc barevných listů, zkracujících se dní. Listy stromů a keřů začínají opadávat. V říjnu se může ještě „babí léto“
projevit, avšak začínají převažovat dny s ranním přímrazkem,
mlhami a vlhčím průběhem počasí. Dny se výrazně zkracují
a slunečního svitu ubývá. Pomalu dokončujeme sklizeň pozdních odrůd ovoce, vysazujeme nové ovocné stromy a keře.
Půdu pod keři a stromky drobného ovoce je vhodné mělce
okopat, zbavit plevele a podle potřeby přihnojit fosforem a draslíkem. Ovoce uskladněné ve sklepě kontrolujeme, konzumujeme a zpracováváme, napadené plody neprodleně vyhazujeme,
abychom zabránili šíření infekce, také sklep větráme.
Pokračujeme a dokončíme sklizeň vlašských i lískových
ořechů. U broskvoní, meruněk i ostatních ovocných druhů je
vhodné po opadu listů provést dezinfekci stromů postřikem přípravkem s obsahem mědi proti houbovým chorobám.
V zeleninové zahradě dokončujeme sklizeň kořenové a košťálové zeleniny. Na záhonku ponecháme pouze růžičkovou kapustu, kadeřávek, cibuli sečku. Zryjeme záhony, ze kterých jsme
sklidili zeleninu. Místo, kde budeme v příštím roce pěstovat
plodovou a košťálovou zeleninu, vyhnojíme chlévským hnojem.
Při rytí zapravíme i minerální hnojiva s výjimkou dusíkatých,
kterými se hnojí až na jaře. Koncem měsíce, lépe až začátkem
listopadu, vysazujeme česnek, nejvhodnější doba výsadby je
těsně před zamrznutím půdy.
Uklízíme rostlinné zbytky, které dáme na kompost, vylijeme
vodu ze sudů, na bezmrazé místo uložíme závlahové hadice,
netkané textilie uchováváme tak, aby k nim neměly přístup
myši. Rovněž ze skleníku odstraníme rostlinné zbytky a zaryjeme do půdy chlévský hnůj.
V okrasné zahradě dokvétají poslední zahradní keře, záhony
zdobí chryzantémy.
Vysazujeme okrasné dřeviny, stálezelené listnáče a jehličnany
je možné vysazovat do konce měsíce, opadavé listnáče můžeme
vysazovat až do listopadu. Okrasným stromům odstraníme
nemocné, zlomené a suché větve. Důkladně zavlažujeme stálezelené dřeviny. Vysazujeme keřové i stromkové růže, u keřových
sázíme tak hluboko, aby místo očkování bylo dostatečně zakryté zeminou. Mladé výhony pnoucích růží vyvazujeme ke konstrukci, staré výhony, na nichž byly květy, zakrátíme na 5 cm od
hlavního stonku. Vřesy a vřesovce nakryjeme jehličnatou hrabankou. Dokončíme výsadbu cibulovin, sázíme narcisy a cibulové kosatce. Trvalky přihnojíme kompostem. Vyjmeme z půdy
cibule a hlízy mečíků, dosen a jiřinek, necháme je doschnout
na dobře větraném místě, očistíme a uložíme. Odstraníme ze
záhonů odkvetlé letničky a neosázené záhony zryjeme. Zazimujeme i otužilé pokojové květiny, jako oleandry, palmy. U rostlin
omezíme zálivku a přestaneme hnojit. Máme poslední možnost
vysadit dvouletky. Macešky, sedmikrásky, pomněnky, prvosenky, hvozdíky vysazujeme na vyhnojené záhony nebo do nádob.
Jezírko vyčistíme a napneme přes něj síť, aby do něj nepadalo
listí. Naposledy posečeme trávník, aby před zimou ještě obrostl.
V říjnu je podle tradiční čínské medicíny potřeba posilovat
žaludek. Žít zdravěji nám pomáhají byliny. Celkové uvolnění a uklidnění navozuje heřmánek. Tiší žaludeční nevolnost,
pomáhá od bolesti, uvolňuje křeče a zklidňuje nervy.
Výbor ČZS
Recept na dobrý závin
3,5 hrnku hl. mouky, 2 vejce, 6 lžic vody, špetka soli, 25 dkg
tuku
Zpracovat těsto, nechat odpočinout v chladničce a pak klasicky
jablka, skořici, cukr, zabalit a upéct.
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Cena Města Dobřan 2015
je minulostí
Jak jsme informovali v minulém čísle Dobřanských listů,
uskutečnily se 12. září Hobby drezurní závody v areálu Stáje
Jan Košťál. Zúčastnilo se jich přes 50 startujících z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Vyvrcholením těchto závodů byla soutěž
obtížnosti L3, která nesla název „Cena Města Dobřan“. Vítězem
této soutěže se stala dvojice Petra Krebsová na koni Miguell,
reprezentující JK Vochov. Při slavnostním dekorování převzala
Petra z rukou starosty Města Dobřany pana Martina Sobotky
zlatou šerpu a hodnotnou cenu.

Miguell – Petra Krebsová
Zástupci Jezdecké společnosti Dobřany se v soutěžích, kterých
se uskutečnilo celkem 6, vůbec neztratili. V jedné soutěži obsadili hned 3 bodovaná místa, a to Nataša Drábečková s plnokrevnou klisnou Emeute obsadila 2. místo, třetí byla Tereza Sladká
s klisnou Story a na čtvrtém místě skončil jeden z mála zúčastněných mužů, p. Antonín Šlezinger s koněm jménem Ladon.
Upozorňujeme, že se v těchto soutěžích dekoruje vždy 5 dvojic.
Jedna z přestávek byla vyplněna mistrovskou jízdou na hudbu,
kterou předvedla dvojnásobná mistryně ČR v drezuře, sl. Tereza
Čechurová na koni Elfen Prinz. Tato jízda zaujala vesměs všechny přítomné a byla dokladem toho, jak je krása, souhra a elegance vykoupena velkou dřinou, trpělivostí a sebeovládáním.

Elfen Prinz – Tereza Čechurová
Po oficiálních závodech nastalo uvolnění a přišel čas na tradiční soutěž – Volná sestava na hudbu v kostýmech. A tak bylo
možné vidět „motorkáře“ v podání sl. Zuzany Zapletalíkové na
koni Sulejman (RJO Slavoj Plzeň), Avatara, kterého představo-

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
vala sl. Hana Bukovská s klisnou Dáša (JS Dobřany). Avšak srdce všech včetně poroty, ve které zasedal i pan starosta, si získala
domácí dvojice, sl. Eliška Payerová na klisně La Scala. Hned, jak
se tato dvojice objevila, bylo všem přítomným jasné, že nás navštívil Harry Potter ze Školy čar a kouzel v Bradavicích. Nebelviru
ostudu neudělal, se svojí bezovou hůlkou okouzlil diváky i porotu tak, že obsadil 1. místo v této oblíbené soutěži.

na stupních vítězů. Dokázal si udržet formu hlavně na mistrovství republiky v Brně, kde vybojoval mohutným finišem druhé místo. Celkově v českomoravském poháru bere druhé místo a v českém poháru před posledním závodem v Bílině si drží
první místo.
Matěj Fejfar v kategorii 15-16 let po slibném začátku sezony
si doslova skočil pro stopku na zbytek sezony. Nepříjemný pád
se mu stal na českomoravském poháru v Litoměřicích.

La Scala – Eliška Payerová – jako Harry Potter
Tímto vydařeným dnem plným krásných sportovních zážitků
se JS Dobřany rozloučila s podzimní jezdeckou sezonou a bude
se připravovat na zimní, která se z větší části odehraje v dobřanské jízdárně.
Za JS Dobřany Věra Košťálová

TJ Dobřany - cyklistika

Sezona dobřanských bikerů se nezadržitelně chýlí ke konci,
proto je tady malé shrnutí jejich počínání. Na začátku sezony
oddíl pořádal dva závody v jednom víkendu. První byl závod
v dual slalomu na nově vzniklé dráze, za kterou jsme sklidili
mnoho chvály, a druhý byl závod ve fourcrossu. Oba závody byly
také prvními pohárovými závody pětidílného seriálu. Organizátoři si pochvalovali jak účast závodníků, tak i diváků. Závodníků přijelo na Šlovický vrch téměř 60 z celé republiky a mezi nimi
i dva domácí jezdci. Michal Brožík v kategorii hobby po vyhrané
kvalifikaci skončil nakonec na výborném druhém místě. Tomáš
Brožík v kategorii open skončil na pátém místě. Po domácím
závodě se jezdci plně začali věnovat svým disciplínám.
V bikrosu náš oddíl reprezentuje Jarda Fejfar v kategorii cruiser 30+, který si vedl velmi dobře, v podstatě každý závod stál

Od bikrosu přejdeme k dualu a fourcrossu, kterému se věnují
Michal a Tomáš Brožíkovi. Michal se zúčastnil závodu v Dobřanech a v Litoměřicích, kde předvedl svoje kvality technického
jezdce a vybojoval druhá místa. Celkově mu tak patří v seriálu
pěkné 5. místo.
Tomáš Brožík měl letošní sezonu velmi slušnou, hlavně díky
tomu, že se mu vyhýbaly úrazy, mohl tak objet závody ve sjezdu,
dualu i fourcrossu. V dualu mu patří celkové 5. místo. Nejlépe
se mu dařilo v Jablonci n. Nisou, kde vybojoval 3. místo. Tomáš
se zúčastnil i 4x Pro Tour, což je seriál světové úrovně. Závody se jely v Německu, Anglii, Polsku, Belgii, Itálii a v Čechách,
v Jablonci n. Nisou. Tyto závody byly zároveň kvalifikací na
mistrovství světa, bohužel se nepovedly podle představ, a tak
mu MS uniklo. Nejlepší výsledek však zaznamenal v Jablonci
nad Nisou, kde před davem 10 tis. lidí vybojoval 12. místo. Celkově mu patří v seriálu 4x Pro Tour 23. pozice.

Oddíl fourcossu rád přijme mezi sebe nové uchazeče o tento
atraktivní sport. Pokud by měl někdo zájem si vyzkoušet jízdu
na naší dráze, půjčíme i vše potřebné. V areálu na Šlovickém
vrchu nás můžete potkat v úterý a čtvrtek odpoledne. Kontakt:
brozik.t@seznam.cz
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Fotbal TJ Dobřany
Vážení a milí čtenáři, především fandové a fanynky dobřanského fotbalu. Prázdniny utekly jako voda, máme tu opět podzimní část zápasů, tentokrát za Krajský přebor (tým dorostu,
starších žáků) a Okresní přebor Plzeň-jih (tým mužů, starší +
mladší přípravky a mladších žáků), nezapomeňme samozřejmě
i na starou gardu. Vzhledem k plánované rekonstrukci objektu
fotbalové budovy, tribuny a hřiště byl kompletní rozpis zápasů pozměněn. Všechny zápasy se odehrají na domácím hřišti
a jarní část venku, tedy na hřišti soupeřů, kromě 4. kola týmu
mužů, kteří se utkali se soupeřem v Chotěšově. Rozpis zápasů
viz tabulka na konci příspěvku.
Okresní přebor - mladší přípravka

nému týmu byl navíc předán putovní pohár 1. ročníku Memoriálu Václava Lecjakse. Ředitelem turnaje byl Jakub Kraus a hlavním pořadatelem Jan Roubíček. Na průběh dohlížely vedoucí
týmu žáků, Gabriela Mráčková a Dominika Bošková, lékařský
dohled zajistila MUDr. Jitka Šebestová.
Krajská soutěž  - ŽÁCI
Pro tým je podzimní sezona nová. S postupem do Krajského
přeboru se utká se silnými soupeři, viz níže tabulka výsledků.
Po odchodu silných opor do dorostu je pro tým samozřejmě
těžké spojit síly a sehrát se s mladšími posilami z přípravky
a z mladších žáků. Zlepšení je však vidět s každým dalším odehraným zápasem. Pevně všichni věříme, že úspěchy a výhry se
brzy dostaví. Velkou oporou jsou trenéři, kteří se snaží každý trénink vylepšit a předat hráčům co nejvíce teorie i praxe
využitelné v zápasech. Prozatím je tým bez bodů, po čtyřech
kolech je však vidět výrazné zlepšení (obdrželi pokaždé méně
branek). I když žádná neskončila v síti soupeře, neznamená to,
že nehraje a nebojuje. Naopak, všichni byli výborní a měli mnoho šancí, jen to štěstíčko ještě chybělo.
Krajská soutěž – Dorost
Po čtyřech odehraných kolech v krajské soutěži se dobřanský
dorost těší ze zisku devíti bodů a se skóre 22:7 zatím drží třetí
příčku. Hned v úvodním kole narazily Dobřany na tým Lhoty,
který dokázaly přehrát vysoko 12:0. V následujícím utkání proti
Holýšovu ale nedokázaly udržet soupeřovo tempo a podlehly 2:5.
Z této prohry si ale vzali dorostenci ponaučení a další dvě kola,
proti Stříbru a proti Chlumčanům, dokázali vyhrát 2:1 a 6:1.
Turnaj minižáků – 19. 9. 2015 / Přeštice
V sobotu 19. září se přípravka zúčastnila turnaje konaného
v Přešticích. Hrála ve skupině A postupně s týmy SK Klatovy
1898, SK Senco Doubravka a Štěnovice. Skončila na 4. místě
skupiny A. Posledním zápasem byl boj o 7. místo s týmem SK
Starý Plzenec, který zdolala až penaltovým rozstřelem.
Pořadí finále:
1. SK ZČE Plzeň, 2. SK Klatovy 1898, 3. Přeštice, 4. SK Senco
Doubravka, 5. Štěnovice, 6. TJ Start Luby, 7. TJ Dobřany, 8.
SK Starý Plzenec

Vzpomínka na konání 1. ročníku Memoriálu Václava Lecjakse
Dne 27. 6. 2015 proběhl fotbalový turnaj na počest funkcionáře a fotbalového trenéra Václava Lecjakse za účasti Grantového dotačního titulu města Dobřany. Pozvání přijala především
rodina, které patří poděkování za první výkop a zahájení turnaje. Zúčastnilo se celkem 8 týmů, včetně dobřanského. Hrálo se
na dvě poloviny hřiště, v počtu 7+1 hráč. Družstva, která obsadila 1.-3.místo, obdržela diplom, pohár, medaile a věcné ceny.
Družstva na 4.-8.místě obdržela diplom a věcné ceny. Pohár
a diplom obdrželi také nejlepší střelec a nejlepší brankář. Vítěz-
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Velkým překvapením pro všechny byl příjezd bývalého kapitána
Viktorie Plzeň Pavla Horvátha a hráče Jana Kopice. S úsměvem
rozdali mnoho podpisů a společných fotek.

SPORT

BRADA CUP 2015
(volejbalový turnaj smíšených družstev)

Rozpisy, výsledky a aktuální informace k soutěžím můžete najít
na webových stránkách:
●w
 ww.fotbal.cz v sekci soutěže v okrese -> Plzeň-jih ->
přebor mladší přípravka „A“
● www.fotbal.cz v sekci soutěže v okrese -> Plzeň-jih ->
přebor mladší žáci
● www.fotbal.cz v sekci soutěže -> Plzeňský kraj -> KSŽ
soutěž žáků)
● www.fotbal.cz v sekci soutěže -> Plzeňský kraj -> KSD C
soutěž dorostu C)
● www.fotbal.cz v sekci soutěže v okrese -> Plzeň-jih ->
přebor mužů

Okresní
Okresní
(Krajská
(Krajská
Okresní

Rozpis zápasů - podzim 2015
Okresní přebor - Muži

Krajská soutěž - Dorost

Krajská soutěž - St. žáci

OP PJ - Ml. žáci

OP PJ - St. přípravka

Okresní přebor - Ml. přípravka

so 10. 10. / 16:00

D-Chlumčany

so 17. 10. / 15:30

D-Klášter

so 24. 10. / 14:30

D-Kasejovice

so 31. 10. / 14:00

D-Letiny

so 7. 11. / 14:00

D-Vstiš

so 14. 11. / 13:30

D-Dvorec

ne 11.10. / 10:00

D-Střížovice

ne 25. 10. / 10:00

D-Spoje

ne 1. 11. / 10:00

D-Ch. Újezd

so 10. 10. / 13:30

D-Nýřany

so 17. 10. / 13:00

D-Mrákov

so 24. 10. / 12:00

D-Kaznějov

so 31.10. / 11:30

D-Sušice

st 14. 10. / 17:00

D-Chotěšov

st 21. 10. / 16:00

D-Stod

pá 9.10. / 16:30

D-Stod

pá 16. 10. / 16:30

D-Chotěšov

pá 23. 10. / 16:30

D-Vstiš

pá 30. 10. / 16:30

D-Merklín

pá 9.10. / 16:30

D-Stod

pá 16. 10. / 16:30

D-Chotěšov

pá 23. 10. / 16:30

D-Vstiš

pá 30. 10. / 16:30

D-Merklín

Dominika Bošková (redakčně kráceno)

V sobotu 5. září 2015 se ve
sportovním areálu Džungle
konal již devátý ročník Brada
cupu. Z původně přihlášených
deseti družstev dorazilo družstev devět, ta byla rozlosována do
dvou skupin po čtyřech a pěti.
Po krátkém nástupu odstartovala úvodní utkání. Počasí nám
letos opět přálo a zápasy běžely
jak na ,,běžícím pásu“. Obě
skupiny byly poměrně vyrovnané a k vidění bylo mnoho zajímavých soubojů. Na konečné
pořadí ve skupinách se čekalo až do posledních utkání. Domácí
tým obsadil ve skupině A druhé místo a ve čtvrtfinálovém klání
jej čekal třetí tým ze skupiny B, tým MEZR. Čtvrtfinále se však
domácím nepodařilo dle představ. Po matném výkonu nakonec
prohráli 2:0 a z boje o přední příčky se tak poroučeli nečekaně brzy. „Nedokázali jsme eliminovat soupeřovu největší zbraň
v podobě extraligového bijce Borka Fokta, který složil vše, na co
sáhl“, komentoval čerstvě po utkání jeden z domácích hráčů.
Den se pomalu nachyloval a po dramatických semifinálových
klání se za doprovodu zapadajícího slunce nad řekou Radbuzou
schylovalo k finále. V něm se střetly týmy AMOLETA a favorit
turnaje COPAJAWYM. Druhý jmenovaný předpoklady bezezbytku naplnil a finále opanoval výsledkem 2:0. ,,Je těžké je
porazit v kompletní sestavě. Jedná se o několikaletého vítěze MIZZUNO AVL Plzeňského kraje. Komplexní tým, který můžete
porazit, ale ne porážet“, komentoval utkání jeden z poražených
finalistů z týmu AMOLETA. Po vyhlášení výsledků se většina
účastníků odebrala na hodnocení na dobřanské náměstí, kde
právě vrcholil Radbuza fest.
K naší spokojenosti jsme na turnaj zaznamenali pouze kladné
ohlasy a všem zúčastněným se v Dobřanech moc líbilo. Touto
cestou děkujeme městu Dobřany, které nás i letos podpořilo
formou Grantového dotačního titulu.
Za TJ Dobřany - oddíl volejbalu
Marek Lohr
Celkové pořadí turnaje:
1. COPAJÁWYM
4. MEZR
2. AMOLETA
5. DOBŘANY
3. HOP
6. JAROŠOV

7. KOKOSY
8. KROPÁČ
9. HOLÝŠOV

Vítězné družstvo COPAJAWYM
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Letní tenisové kempy

Tenisová akademie Dobřany v průběhu letošního léta pořádala již 3. rokem letní tenisové kempy v areálu Tenisové haly Dobřany. Oproti předešlým rokům jsme letos organizovali tenisové
tábory v pěti termínech, a to třikrát v červenci a dvakrát v srpnu. Všechny termíny byly zcela zaplněné tenisovými účastníky.
Každý tábor probíhal po dobu pěti týdnů od pondělí do pátku.
Tenisový kemp byl zaměřený převážně na výuku a zdokonalení se v tenise v dopoledních hodinách, a to každý den od 9:00
- 12:00, kde děti ve věku od 4 - 14 let (rozděleny do dvou věkových kategorií 4 - 7 let, 8 - 14 let) měly možnost zapracovat na
tenisově technických dovednostech a zlepšit tak své dosavadní tenisové schopnosti. Po obědě každodenně probíhala výuka
angličtiny od 13:00 - 14:00, která se zaměřovala zcela na konverzační metody, aby děti měly možnost lépe si vyzkoušet hovořit v anglickém jazyce. Nově jsme zavedli prezentace o profesi-
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onálních tenisových hráčích. Naši účastníci tenisového tábora
tak dostali možnost si malý projekt dopředu připravit a svým
tenisovým spoluhráčům z kempu prezentaci o profesionálním
tenistovi nebo tenistce přednést. Cílem prezentace bylo dozvědět se něco více o dění v profesionálním tenise.
Po angličtině a prezentacích byly na programu různé odpolední aktivity, často metodicky zaměřené na tenis, které se však
den ode dne lišily - teamové soutěže, hravá manipulace rakety
s tenisovým míčkem, fotbal, velmi oblíbená vybíjená, skákání
na trampolíně, plážové aktivity na biotopu, výtvarná výchova
nebo výlet na koně, jenž u dětí sklidil velký úspěch.
Tenisový kemp byl zakončený závěrečným turnajem, kde měly
děti možnost si vyzkoušet své soutěžní schopnosti v tenisových
zápasech. Vedoucím tenisového tábora byla Pavlína Šmatová,
vedoucí trenérka T.A. Dobřany, v dopoledních hodinách asistoval
ve výuce tenisu trenér Radek Šmucler. V odpoledních hodinách
asistovali jako odborný dozor pro děti Vladimír Tomášek, Jaroslava Šmatová, a Karolína Šnajdrová. Pro příští rok v letním období
znovu plánujeme konání pěti termínů tenisových kempů.
Mgr. Pavlína Šmatová, B.A.
foto: Vladimír Tomášek

TOURNOI D´AMIS aneb TURNAJ PŘÁTEL
V sobotu 26. září se na
hřištích Pétanque clubu
Dobřany konal poslední
letošní turnaj v pétanque dvojic. Turnaje se
zúčastnili členové klubu,
jejich rodinní příslušníci
a přátelé.
Dvojice byly losovány
a tvořily je muž a žena.
Pro větší počet účastníků se muselo hrát i na nových hřištích. Zápasy začaly boji
ve čtyřech skupinách. Ve třech těchto skupinách byl vítěz celkem jednoznačný. Jen v první skupině byly zápasy vyrovnané
a o postupujícím do finálové skupiny rozhodl až vzájemný zápas
Pavla Štulce s Ivanou Korandovou, kteří porazili Honzu Nepanického s Boži Kubovou.
Vítězové skupin pak
hráli každý s každým
o 1.-4. místo. Ostatní
se utkali vždy s dvojicí,
která obsadila stejné
místo v druhé skupině. Tím bylo stanoveno
pořadí na dalších místech. Finálová skupina
přinesla opravdu krásné a napínavé zápasy. Na konec o vítězi rozhodl vzájemný zápas
Oty Sloupa s MUDr. Jitkou Šebestovou, kteří porazili Pavla
Štulce s Ivanou Korandovou, ti pak skončili druzí. I o pořadí
na 3.-4. místě rozhodl vzájemný zápas. V něm Jindra Bechyně
s Monikou Baumrukovou udolali Pavla Kůrku s Miluší Štulcovou. Součástí turnaje byl i malý turnaj pro pétanquové juniory. V něm s přehledem zvítězil Matěj Hájek. Kromě občerstvení a sladkostí, které dodaly členky klubu, a pečených kolen
z restaurace Flora Plzeň si každý hráč vybral cenu dle vlastního
přání v pořadí, v jakém se umístil.
Zdeněk Duban

SPORT

Přehled tréninků oddílů TJ Dobřany
oddíl

kontaktní osoba

kontaktní údaje

den, čas a místo konání tréninků

badmintonu

Ing. Josef Malý

605 966 701, ing.maly@seznam.cz

úterý, pátek 17:00-19:00 / sportovní hala pod nádražím

florbalu

Mgr. Vladislav Kouřil

vladislav.kouril@seznam.cz

mladší žáci: středa 15:30-16:45 / sportovní hala pod nádražím
starší žáci: středa 16:45-18:00 / sportovní hala pod nádražím
přípravka: pondělí 14:30-16:00 / tělocvična 2. st. ZŠ Dobřany

fourcrossu

Tomáš Brožík

777 039 382

úterý, čtvrtek po dohodě / fourcrossový areál na Šlovickém vrchu

hokejbalu

Petr Úbl

723 015 843

žáci: úterý, čtvrtek 16:00 / hokejbalové hřiště pod nádražím

Václav Šlehofer

724 675 319, snackdobrany@seznam.cz

dorost: pondělí, středa, pátek 17:30 / hokejbalové hřiště pod nádražím

Zdeněk Eichler

602 494 952, eichler.zdenek@seznam.cz

mladší + starší přípravka: úterý, čtvrtek 17:00 / fotbalový stadion, Lipová ulice

kopané

Miroslav Homr

774 110 416, homrmiroslav@seznam.cz

kuželkářský

Otto Sloup

606 849 364

středa 16:00 / kuželna ve sportovním areálu „Džungle“

nohejbalu

Karel Uldrich

604 712 215

pondělí 16:30 / sportovní areál „Džungle“

pétanque

Zdeněk Duban

603 549 409, zdenekduban@seznam.cz

středa, neděle 17:00-18:00 (duben-září), 16:00-17:00 (říjen-listopad) / sportovní areál „Džungle“

silového trojboje

Ing. Petr Krákora

723 237 679, silovytrojbojdobrany@seznam.cz

po dohodě / posilovna ve sportovním areálu „Džungle“

stolního tenisu

Mgr. Luděk Reitšpies

732 954 046, L.Reitspies@seznam.cz

úterý 17:00-19:00, pátek 17:30-19:00 / herna stolního tenisu, Tyršova 728

volejbalu

Kamil Eckhardt

776 711 255

čtvrtek 17:00-18:30 / sportovní areál „Džungle“, v zimě sportovní hala pod nádražím

TJ Snack Dobřany - hokejbal
Sezóna začala všem Šnekům a my jsme
letos přihlásili A-muže, B-muže, starší dorost,
starší žáky a přípravku. Myslím, že toho rozhodně není málo a práce je tu stále až nad
hlavu. Ambice letos přehnané nemáme.
Úkolem č.1 bude stabilizovat zejména kádr
mužů a dál pro něj vychovávat nové naděje.
Realizační týmy:
trenér brankářů v klubu: Jan Marek
muži A-1: Národní hokejbalová liga
trenéři: Václav Šlehofer a Michal Pokorný, trenér brankářů: Jan
Marek, vedoucí: Jaroslav Kočka
Mužský tým odstartoval druhou nejvyšší soutěž o dvaceti týmech velmi dobře, když úvodní tři kola neztratil ani bod
a vede zatím celý tabulkový peloton.. Postupně jsme porazili
Karlovy Vary, Nové Strašecí a Mladou Boleslav. K těmto výsledkům nám nepochybně pomohla kvalitní letní příprava a zvláště
pak turnaj, který jsme v Dobřanech o poslední srpnové sobotě uspořádali a který byl podpořen z GRANTOVÉHO DOTAČNÍHO TITULU města Dobřany. Za účasti týmů z Mostu, Českých Budějovic, Stříbra a největšího taháku - reprezentace ČR
Masters - zvítězili v pozdních večerních hodinách domácí Šneci,
když ve finále porazili právě „nejstarší“ hokejbalovou reprezentaci ČR až po nájezdech. Parádní hokejbalová podívaná v domácím prostředí nám tak dala základy k úspěšnému vstupu do
začátku soutěže. Pochopitelně budeme chtít na tento úspěšný
rozjezd navázat tak, aby v týmu vládla pohoda a mohli dostávat
šanci další nadějní mladíci z dobřanské líhně.
muži B-1: Krajská hokejbalová liga - Západ
trenéři: Daniel Kovářík, Jaroslav Kočka a Václav Šlehofer
Po letech jsme znovu otevřeli téma B-muži a rozhodli se tento záložní tým mužů přihlásit. Oproti minulosti však chceme,
aby tato mužská rezerva sloužila prvnímu týmu v naší klubové
hierarchii. To v praxi znamená, že zde budou nastupovat kluci,
kteří se tolik neprosadí v A-týmu nebo dorostu, či jsou po zranění, nebo se jedná o kluky, kteří nemohou pravidelně trénovat,

a v neposlední řadě i o hráče, kteří jsou dalšími mladými nadějemi v našem klubu. Myšlenka je taková, že klubové vazby se ještě
více propojí. Zkrátka béčko nebude samostatný subjekt, nýbrž
další mančaft v „šnečí rodině“. V úvodu soutěže byl i tento tým
úspěšný a ze dvou zápasů získal plný počet bodů, když venkovní
výhru v Horní Bříze 5:3 dokázala šnečí mužská rezerva potvrdit
doma vítězstvím s Českou Břízou 4:0. I přes velmi dobrý start
v této soutěži nebude cílem zohledňovat pouze výsledek….
starší dorost – Extraliga, skupina - Jih
trenéři: Václav Šlehofer a Jan Matoušek, kondiční: Bohuslav
Havránek
I tady nám vyšel úvod soutěže a odnesl to J. Hradec vysokou
porážkou. Šneci nastříleli 11branek a soupeři nedovolili ani jednou skórovat. Je to však začátek soutěže a čekají nás ještě těžké
zápasy s Blatnou, Plzní, Zliví, Českými Budějovicemi a Suchdolem nad Lužnicí. Výhodou je, že k venkovním zápasům budeme vyjíždět autobusovou dopravou. Poděkování tak opět míří
k naší TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ na čele s jejím předsedou
p. Luďkem Reistpiesem, která nám „autobus“ umožnila. Je to
pro hráče a realizační tým obrovské a nepředstavitelné plus.
Zbývá dodat, že první tři týmy z této skupiny postoupí do finálových PLAY-OFF bojů o titul mistra ČR, ale to už předbíhám…
starší žáci – mistrovství ČR, sk. jih
trenér: Petr Úbl, vedoucí: Ladislav Gawenda a Luboš Duchek
Je to už nejspíš otřepaná fráze, ale i tato kategorie odstartovala velmi dobře, když v úvodu soutěže zvítězila v Blatné 5:2
a doma porazili malí Šnečci J. Hradec 10:1. Sezóna je ale dlouhá a zápasy mezi žáky bývají často s velkými kontrasty. Tomu
se budeme chtít po celý soutěžní rok vyhnout.
přípravka - mistrovství ČR, sk. západ
trenér: Úbl, vedoucí: Gawenda a Duchek
Mezi úplně nejmenšími se budou hrát jednou měsíčně turnaje, kde se nebude zohledňovat výsledek.
První setkání s nejmenšími uspořádá v září Plzeň a Šneci na
hale nebudou pod vedením Petra Úbla chybět. K této specifické
kategorii patří ještě jedna zmínka o akci, která se uskutečnila
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v posledním srpnovém týdnu a nesla název Příměstský hokejbalový tábor 2015. Po celý týden se kluci formou sportovního
tábora zdokonalovali nejen v hokejbalových dovednostech, ale
především v atletice, ve zlepšování fyzické kondice a v posilování. I díky výborné spolupráci s dobřanskou školní jídelnou si
kluci užili skvělý týden, který, alespoň doufáme, je dostatečně
nastartoval do nové hokejbalové sezóny. Celá akce proběhla pod
vedením trenéra Petra Úbla za asistence loňských vicemistrů
ČR v mladším dorostu, Ondřeje Šlehofera a Jana Matouška.

Turisté vás zvou
3 října
ZE ZELENÉ LHOTY PŘES PRENET A ZPĚT
– HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do
Zelené Lhoty. Povede nás lesní cesta nad kolejištěm směrem k Denkovu Dvoru. Půjdeme
lesem, směr Pod Prenetem. Přejdeme na žlutou tz. směr Křížový
vrch, kterou opustíme a sejdeme na železniční stanici Zelená
Lhota. Snad porostou. Odjezd vlakem v 15,19 a 16,10 os. Délka
vycházky 10 km.
Vedoucí Luboš Kučera.
6. října
Z KAŘEZU NA ROZHLEDNU TŘENICKÁ HORA A JINUDY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,15 hod.) do
Kařezu. Půjdeme po žluté tz. kolem Dvorského rybníka a Pětidomí. Přejdeme na zelenou tz., která nás dovede na Třenětickou
horu, kde je rozhledna. Zpět po zelené tz. půjdeme přes Cerhovice, Újezd a hájovnu Doubravku. Při pravoúhlém odbočení
zelené tz. pokračujeme přímo neznačenou lesní cestou do Kařezu a žlutá tz. nás dovede na nádraží. Délka vycházky 14 km.
Stoupání a klesání 368 m. Odjezdy vlaků 14,55, 16,16 hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák

Závěrem bychom chtěli oslovit chlapce ročníků narození
2003,4,5. Pokud se chceš stát také úspěšným dobřanským hokejbalistou, chceš poznat i jiné soupeře, jiná města v ČR a sportovat
na republikové úrovni, PŘIJĎ MEZI NÁS, ŠNEKY. Tréninkové
jednotky probíhají pravidelně v areálu pod nádražím každé úterý
a čtvrtek od 16 h. Bližší informace na www.snackdobrany.websnadno.cz v sekci trenéři, vedení oddílu, kontakty.
Václav Šlehofer – TJ Snack Dobřany

10. října         
Z PŘÍKOSIC PŘES SKOŘICI DO MIROŠOVA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,08 hod.)
přes Nezvěstice do Přikosic. Půjdeme na Pančavu, lesní cestou
do Skořice. Vystoupáme na lesní kopec Záborč a sejdeme do
Mirošova na vlak. Krajina nám poskytne řadu výhledů na Rokycansko. Délka vycházky 13 km. Stoupání 212, klesání 284 m.
Odjezd vlakem v 15,09, 17,09 hod.
Vedoucí Luboš Kučera.
13. října
DOUBRAVECKÝ SKANZEN A ZPĚT

http://www.lidove-stavby.cz/

Radující se M. Kodýtek po vstřelené brance.
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Odjedeme vlakem z Dobřan v 6,12 hod. (z Plzně v 7,00 hod SV)
do Lipové. Povede nás NS (žlutá tz.) do Doubravy, kde můžeme
zhlédnout skanzen. Dále půjdeme po neznačené silnici do osady
Mýtina a dále do lesa Mýtina, kde je křižovatka cest. Přejdeme
na žlutou tz., která vede ke Kyseleckému hamru a Kyseleckému
pramenu, kde se setkáme s NS Stebnický potok, po které dojdeme do Lipové na vlak. Délka vycházky 10 km. Také můžeme

INZERCE
z Mýtiny navštívit po červené tz. město Neualbenreuth (NSR)
a prodloužíme vycházku o 4 km. Odjezd v 15,29 hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
17. října        
PODZIM POD ZELENOU HOROU - MEMORIÁL J. SEDLÁČKA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,08 hod. os.)
do Nepomuku. Akci pořádá odbor KČT Nepomuk na trasách 15
- 50 km, cyklotrasy 35 - 85 km. Start a cíl: Sokolovna od 9 hod.
Vlaky zpět v 15,10 os., 17,10 os.
Vedoucí Karel Bohmann.
20. října
Z BOROV DO PŘEŠTIC PŘES LOUPENSKO
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,29 hod. do Borov. Půjdeme po
neznačené cestě do Nezdic, kde přejdeme na zelenou tz. která
nás zavede na křižovatku Pískovce. Dále půjdeme po červené
tz. přes Loupensko na zříceninu hradu Skála do Radkovic, Příchovic a Přeštic. Délka vycházky 16 km. Odjezd vlakem v 15,14,
nebo v 16,28, hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
24. října        
KOLEM RADNICKÉHO POTOKA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,41 hod. (z Plzně v 7,15 hod.) do
Radnic. Akci pořádá KČT odbor J. Danzera Plzeň na trasách 10
- 30 km. Start na nádraží ČD a cíl v restauraci Na Trucovně do
16,00 hod. Odjezd vlakem v 14,51, nebo v 16,51 hod.
Vedoucí Karel Bohmann.
27. října
Z PLZNĚ KOŠUTKY PŘES CHOTÍKOV DO ČEMÍN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. do Plzně a MHD č. 4 na
Lochotín. Půjdeme od nemocnice PRIVAMED kolem jezírka, kde
potkáme modrou tz., která nás dovede pod Krkavec. Po červené tz. dojdeme do Chotíkova – Kůští. Po prohlídce botanické
zahrady ve 12,55, nebo 13,25 hod. odjedeme autobusem do Plzně. Délka vycházky 13 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
28. října
28 KM NA ROZHLEDNU CHLUM
Odjedete z Dobřan v 7,28 hod. do Plzně. Akci pořádá OKČT
Bolevec na trasách 4, 11 km. Start na konečné tramvaje v 9,00
– 9,30 hod. Cíl - rozhledna Chlum. Vycházka bez vedoucího.
31. října
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA NA ŠLOVICKÝ VRCH
Sraz u kruháku ve 13,00 hod. Půjdeme kolem nádraží na Šlovický vrch. Sestoupíme k dálnici, půjdeme do Lhoty a podél
řeky do Dobřan. Délka vycházky 12 km.
Vedoucí Luboš Kučera.

ŷDTŗǢħƻŷǊ^ŗ
ƻĵʉrŝʰŸʳƼʳǣʳ

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)

3. listopadu
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Sraz turistů ve 13,00 hod. u kruhového objezdu. Půjdeme na
náměstí k památníku osvobození a projdeme se Naučnou stezkou Martinská stěna. Délka vycházky 6 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
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.

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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PLZEŇ – Borská pole
ŠIROKÝ VÝBĚR KAMEN, KRBŮ I TOPIVA!
NOVÝ KATALOG
KAMNA 2015

5 kW

2.950,Kamna Kerpen
výkon 5 kW, výhřevnost
až 124 m³, rozměry:
v 885 x š 285 x h 320 mm

až 6 kW

najdete na
www.bauhaus.cz
a také v našich
centrech

až 12 kW

8.490,Krbová vložka F101
výkon až 12 kW, výhřevnost až 250 m³,
rozměry: v 520 x š 695 x h 364 mm

až 8,3 kW

TAKÉ
NA UHLÍ

13.490,Krbová kamna Kelt
výkon až 6 kW, výhřevnost až 160 m3,
rozměry: v 710 x š 670 x h 400 mm

24.990,Kachlová krbová kamna
Messina
výkon až 8,3 kW, výhřevnost
až 160 m3, rozměry: v 1100 x š 750 x h 486 mm

PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU !
ŠIROKÝ VÝBĚR TOPIVA ZA TRVALE
NEJLEPŠÍ CENY V NAŠEM CENTRU !!!
Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská)İåååějÛ¨jÛÐěê
Tato nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
15-06 Dobrany 190x250 CMYK.indd 1
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Cukrárna U Broučků
v Dobřanech
přijme vyučenou cukrářku
s praxí.
Nástup možný ihned.

Tel. 604 136 412
Řádková inzerce

s.r.o.

Italské speciality

�ilovat znamená



umět si vychutnávat život

► Prodám kuchyňský stůl 60x75, kuchyňský stůl 60x105-lamino olše,
4 židle – komplet. Vše zánovní. Cena 2 200 Kč. Tel.: 723 081 264.
► Prodám dětské oblečení 0-6 let. Dívčí boty, hračky, zimní oblečení.
Velmi levně. Tel.: 776 827 008.
► Prodám samostatná dvířka 72x40 na kuchyňskou linku. Nejsou stejná
– 30 Kč/ks. Vhodné jako prkno do regálu. Nepoužité. Tel.: 723 081 264.
► Prodám zachovalou lednici s mrazákem GORENJE RK6282W A+, lednice 205 l, mrazák 2 šuplík. 59 l. Rozměr v=156 cm, Š=60 cm, hl=56 cm.
Cena: 2000 Kč, tel. 602 124 783.
► Prodám hrobové místo na hřbitově v Dobřanech.
Bližší informace na tel.: 773 997 435

Aggeo s.r.o.
Budilovo nám. 1
Plzeň-Litice

www.aggeo.cz

Nově
otevřeno
Po-Pá 9:30-13:00 13:30-18:00
Náměstí T.G.M. 151, Dobřany

KOUČKA ZDRAVÍ A KRÁSY
- energie, stres, únava...
- hubnutí, tvarování postavy, přibírání...
- akutní i chronické bolesti, nemoci...
- akné, ekzém, lupénka, vyrážky...
A mnoho dalších zdravotních problémů
Vám pomohu zlepšit nebo úplně vyřešit.
Nezávazná KONZULTACE 1 hod. 150 Kč
Informace: 776 827 008
kouckazdraviakrasy@tiscali.cz

► Prodám nákladní přívěs za osobní auto, zn. Velká kola.
Tel.: 723 605 261.
► ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čistění sedaček a čalouněného nábytku – čištění
interiérů vozidel. Tel.: 775 285 102.
► Koupím byt nebo dům v Dobřanech a okolí. Tel.: 602 556 857.
► Nabízím pracovní příležitost u německé firmy s působností ve více
zemích. Komunikace v češtině, časová nezávislost, nadstandartní výdělky, věk nerozhoduje. Možnost i brigádně. Tel.. 722 690 245.
► Koupím větší byt nebo domek v Dobřanech a okolí. Platba hotově.
Tel. 722 690 245.
► Zahrádkáři! Nabízím za odvoz koňský hnůj, v Dobřanech.
Tel.: 774 106 588.
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INZERCE
Loma Systems s. r. o.
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany

Loma Systems s. r. o. – divize QSA (www.qsa-global.com)
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany

V současné době hledáme uchazeče na tyto pozice:

V současné době hledáme uchazeče na pozice:

OPERÁTOR - BALENÍ HOTOVÝCH VÝROBKŮ

TECHNICKÝ SPECIALISTA

OPERÁTOR - MONTÁŽ DETEKTORŮ

Požadavky:

• Min. SOU vzdělání • Uživatelská znalost práce s PC výhodou • Spolehlivost,
pečlivost, manuální zručnost

ELEKTROTECHNIK
• SŠ/SOU/ v oboru elektro • Uživatelská znalost práce s PC • Spolehlivost,
pečlivost, manuální zručnost • Praxe není nutná

Uchazečům o volné pracovní pozice nabízíme:

• zázemí stabilní a rozvíjející se zahraniční společnosti • příjemné pracovní
prostředí • možnost dalšího rozvoje • závodní stravování • týden dovolené
navíc • příspěvek na dopravu • příspěvek na penzijní připojištění • 1 směnný
provoz • 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

• SOU/SŠ vzdělání • znalost anglického jazyka slovem i písmem • řidičský
průkaz sk. B • uživatelská úroveň práce s PC, MS Office

Náplň práce:

• procesování objednávek – přijímání a odesílání radiografických zařízení
a jejich údržba
• řízení skladových zásob – zajišťování skladové zásoby výrobků, příslušenství
a náhradních dílů
• vedení odpovídající evidence
• příprava obalových souborů na odeslání

Nabízíme:

• trénink v oblasti technologie a bezpečnosti při manipulaci s radioaktivními
materiály • práci v příjemném mladém kolektivu • prostředí nového závodu •
zázemí stabilní zahraniční společnosti • závodní stravování • týden dovolené
navíc • příspěvek na dopravu • příspěvek na penzijní či životní připojištění •
další benefity • výpomoc a podporu při případném přestěhování
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:

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
ŘÍJEN 2015

ZÁMEČNÍK

ČT

8. 10.

14 - 17

ÚT

20. 10.

9 - 12

Hlavní činnosti:

ÚT

13. 10.

14 - 17

ČT

22. 10.

14 - 17

PÁ

16. 10.

9 - 12

PO

26. 10.

14 - 17

• Montáž dílů		
• Logistika kooperací		

• Znalost práce na PC
• Komise pro export

Požadujeme:

• OU/SOU/SŠ

vzdělání • Znalost práce na PC • Manuální zručnost • Smysl
pro pořádek a pečlivost • Ochota učit se novým věcem

Uchazečům nabízíme:

• zázemí stabilní a rozvíjející se zahraniční společnosti • příjemné pracovní
prostředí • možnost dalšího rozvoje • závodní stravování • týden dovolené
navíc • příspěvek na dopravu • příspěvek na penzijní připojištění • 1 směnný
provoz • smlouva na dobu neurčitou • 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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KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
AMY
8. 10. ve 20:00 hodin
VB, dokument, 128 min, přístupný od 12
let, titulky, režie: Asif Kapadia)

Kým ve skutečnosti byla dívka, která
stojí za slavným jménem Amy Winehouse? Co tato hudební ikona skrývala
před okolním světem a proč zemřela
v pouhých 27 letech?
Vstupné: 90 Kč
PAN
9. 10. v 17:00 hodin (3D)
16. 10. v 17:00 hodin
18. 10. v 15:00 hodin
USA, rodinný/fantasy/dobrodružný, 111
min, přístupný, dabing, režie: Joe Wright)

Pan (Levi Miller) je nezkrotný uličník,
ale bezútěšné prostředí londýnského
sirotčince, ve kterém strávil celý svůj
život, není pro takového chlapce to
nejvhodnější místo. Až jednou v noci se
stane něco neuvěřitelného – Pan opustí sirotčinec a ve své fantazii se ocitne
ve fantaskním světě pirátů, válečníků
a pohádkových bytostí obývajících
Zemi Nezemi.
Vstupné: 130 Kč (3D)/110 Kč
WILSONOV
9. 10. ve 20:00 hodin
ČR, detektivní komedie, 115 min, přístupný, režie: Tomáš Mašín)

První světová válka právě skončila
a v jednom zapadlém městě kdesi ve
střední Evropě začíná primátor Dangl
snít svůj velký sen. Plánuje připojení města ke Spojeným státům americkým a přejmenování na Wilsonov
(na počest svého přítele, prezidenta
Woodrova Wilsona). Vše klape, až na
jeden nepříjemný problém! Ve městě
prý řádí tajemný vrah. Primátor požádá
o pomoc za oceánem a sám Wilson
okamžitě posílá příslušníka americké FBI Aarona Fooda (Jiří Macháček),
machra na mytologii a mystiku. A aby
ve městě nebloudil, k rukám dostává
mladého policejního čekatele Josefa
Eisnera (Vojtěch Dyk).
Vstupné: 140 Kč
MARŤAN
10. 10. ve 20:00 hodin
11. 10. v 18:00 hodin (3D)
USA, dobrodružný/sci-fi, 134 min, do 12
let nevhodný, titulky, režie: Ridley Scott)

Před šesti dny se astronaut Mark Watney (Matt Damon) jako jeden z prvních
lidí prošel po Marsu. Teď bude ale nejspíš taky prvním člověkem, který tam
zemře... sám a bez spojení se Zemí.
Marka a jeho kolegy totiž během mise

na Mars zaskočila prašná bouře a on
v ní málem zahynul. Zbytek jeho týmu
planetu narychlo opustil v domnění, že
je mrtvý. Ale on přežil a ocitá se tak sám
na nehostinné planetě.
Vstupné: 140 Kč (3D)/120 Kč
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
11. 10. v 15:00 hodin
USA, animovaný, 90 min, přístupný,
dabing, režie: Genndy Tartakovsky)

Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula konečně ustoupil
ze svých striktních zásad ubytovávat
v hotelu pouze příšery a ten se proto
otevírá i lidským návštěvníkům. Za
zavřenými dveřmi krypty ale Draculu
sžírají pochybnosti o tom, zda se jeho
napůl lidský a napůl upíří vnuk Dennis
vůbec někdy stane upírem.
Vstupné: 115 Kč
MLÁDÍ
15. 10. ve 20:00 hodin
Itálie/Francie/Švýcarsko/VB, drama, 118
min, přístupný od 12 let, titulky, režie:
Paolo Sorrentino)

V luxusním lázeňském hotelu ve švýcarských Alpách se každý rok setkávají
staří přátelé Fred Ballinger (Michael
Caine) a Mick Boyle (Harvey Keitel).
Letos se zde Fred léčí pod dozorem
své dcery (Rachel Weisz) a mezi léčebnými kúrami s Mickem vzpomínají na
své pestré životy hudebního skladatele a filmového režiséra a se suchým
humorem komentují své chátrající
tělesné schránky. Kypící život kolem
nich a ostatní excentričtí hosté jim
poskytují bohaté podněty k úvahám.
Vstupné: 90 Kč
PURPUROVÝ VRCH
16. a 17. 10. ve 20:00 hodin
USA, gotický horor, 119 min, přístupný od
15 let, titulky, režie: Guillermo del Toro)

Edith Cushingová (Mia Wasikowska) je
na svou dobu velmi emancipovaná dívka s literárním talentem a nepěkným
traumatem z dětství, s nímž se vypořádává právě psaním. Záhadnému cizinci,
siru Thomasi Sharpeovi (Tom Hiddleston), se její texty líbí, jí se pro změnu
zamlouvá on. Díky sňatku se stane spolumajitelkou panství Purpurový vrch,
jemuž vévodí majestátní, leč chátrající
viktoriánský dům. V jeho ponurých
stěnách se Edith rozhodně necítí jako
doma. Přispívá k tomu odměřenost její
švagrové Lucille (Jessica Chastain)
a spousta děsivých vizí, jež ji provázejí
od chvíle, kdy prvně překročila práh.
Vstupné: 110 Kč

MUŽ NA LANĚ
18. 10. v 18:00 hodin (3D)

LEGENDY ZLOČINU
25. 10. v 18:00 hodin

USA, dobrodružný/životopisný, 123 min,
přístupný, titulky, režie: Robert Zemeckis)

VB, krimi/thriller/biografický, 133 min,
přístupný od 15 let, titulky, režie: Brian
Helgeland)

Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt)
se pod vedením svého skutečného
učitele Papa Rudyho (Ben Kingsley)
a pozoruhodné skupiny pomocníků
z celého světa rozhodl překonat obrovské komplikace, a přes neshody, zrady
a bezpočet situací, ve kterých šlo doslova o život, společnými silami vymyslet
a realizovat šílený plán... projít nezměrnou prázdnotu mezi věžemi Světového
obchodního centra.
Vstupné: 150 Kč
LAPUTA
22. 10. ve 20:00 hodin
ČR, milostné drama, 93 min, do 15 let
nevhodný, režie: Jakub Šmíd)

Johanka (Tereza Voříšková) je mladá
žena, která si zařídila kavárnu s názvem
Laputa. Johanka má velké pochopením
pro ty, které chce mít ráda. Těch, kteří se
o její účast ucházejí, je celá řada. Básník
Miki; bezprostřední, ale do sebe zahleděný Merlot; truhlář a utajený sochař,
otec mladé rodiny a strážce bezpečí
Šimon; muzikou nadšený a sexem zmatený Kokos; utopista Tony.
Vstupné: 110 Kč
SLUNCE, SENO A PÁR FACEK
PO PŘEŠTICKU
23. 10. v 19:00 hodin

Film nás zavede do tajné historie šedesátých let dvacátého století a neobyčejných událostí, které přinesly
pochybnou slávu dvojčatům Krayovým. Hlavní dvojroli Rona a Reggieho
Krayových ztvárnil Tom Hardy.
Vstupné: 110 Kč
DIVOKÉ KOČKY
26. 10. v 19:00 hodin
(Travesti skupina Divoké kočky)
Vstupné: 200 Kč (předprodej)

THE PROGRAM: PÁD LEGENDY
29. 10. ve 20:00 hodin
VB/Francie, drama/sportovní, 104 min,
přístupný od 12 let, titulky, režie: Stephen
Frears)

Pravdivý příběh o raketovém vzestupu
a pádu jednoho z nejslavnějších a nejkontroverznějších mužů v nedávné
historii – sportovního cyklisty Lance
Armstronga (Ben Foster), světově proslulého vítěze a sedminásobného šampiona Tour de France.
Vstupné: 110 Kč
MRKÁČEK BILL
30. 10. v 17:00 hodin
Austrálie, animovaný, 91 min, přístupný,
dabing, režie: A. Stadermann, D. Taylor)

Letní komedie inspirovaná kultovním
filmem Slunce, seno a pár facek.
Vstupné: 90 Kč

Animovaná dobrodružství neposedného medvídka koaly Mrkáčka Billa a jeho
přátel.
Vstupné: 100 Kč

STÁŽISTA
24. 10. ve 20:00 hodin

ZTRACENI V MNICHOVĚ
30. 10. ve 20:00 hodin

USA, komedie, 121 min, přístupný, titulky,
režie: Nancy Meyers)

ČR, komedie, 105 min, přístupný, režie:
Petr Zelenka)

Robert De Niro hraje ve filmu Bena
Whittakera, 70letého vdovce, který si
uvědomil, že odchod do důchodu není
až tak skvělý, jak se říká. Využije příležitosti vrátit se znovu do hry a stane
se vedoucím stážistou módního webu,
který založila a provozuje Jules Ostinová (Anne Hathaway).
Vstupné: 110 Kč

Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý,
který kdysi patřil Edouardu Daladierovi,
se na pozvání ředitele Francouzského
kulturního institutu ocitne v roce 2008
v Praze jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Sir „P“ po Daladierovi
jeho hlasem dodnes opakuje některé
důležité věty a prohlášení. Papouška
za dramatických okolností unese český novinář Pavel...
Vstupné: 130 Kč

(Divadelní spolek Úhlavan Přeštice)

MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE
25. 10. v 15:00 hodin
(Francie, animovaný, 85 min, přístupný,
dabing, režie: A. Heboyan, B. Philippon)

Malý Mune, snílek a šibal, je v bájném
světě jmenován strážcem Měsíce, tedy
tím, kdo přináší noc a bdí nad sny.
Vstupné: 100 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

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

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

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

MUDr. Leona Hrbáčková
MUDr. Petr Bureš

Náměstí T.G.M. 1, kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí
7:15 - 11:15 12:00 - 18:00
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

MVDr. Drahomíra Jeroušková

Městský úřad Dobřany

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

Triumfa s.r.o. - Dobřany

Gynekologie - odborný ženský lékař
MUDr. Petr Krčál

Ordinační hodiny:
úterý (liché)
7:00 - 13:00
čtvrtek
7:00 - 13:00
pátek (lichý)
7:00 - 13:00

pro objednané

MUDr. Martin Straka
Ordinační hodiny:
pátek
8:00 - 16:00

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

Odběry krve
Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

Diabetologie

MUDr. Jana Prošková
Ordinační hodiny:
středa
6:30 - 7:30
8:00 - 13:30

Veterinární ordinace

Interní ambulance

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

náběry
ordinace

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

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

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

Gynekologická poradna

Oční optika

Veterinární ordinace

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

MUDr. Viola Gottwaldová

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

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

Nová 956 (budova starého zdr. střediska)
kontakt: 377 972 582
e-mail: dobrany1@triumfa.cz, www.triumfa.cz
Provozní doba:
pondělí, středa
8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

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 - čtvrtek 9:00 - 12:15 13:00 - 17:00
pátek
9:00 - 12:15 13:00 - 16:00
sobota, neděle
13:00 - 17:00

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

Městská knihovna

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

umnerova@dobrany.cz - region
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení
Výpůjční doba
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
12:00 - 17:00
pondělí
úterý, čtvrtek
12:00 - 15:00
středa
9:00 - 11:00 12:00 - 18:00

