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ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
možná jste si už všimli, že se Vašim
novinám dostalo - předem ohlášené - změny v rozložení stran. Chceme, aby se Vám
lépe četlo, aby nezanikly snímky, které
si to nezaslouží. Vybírali jsme z několika návrhů, tak doufám, že jsme to dobře odhadli. Pokud ne, stále platí - dosud
oslyšená - nabídka na vyjádření Vašich
názorů.

VÝRAZNÉ ROZŠÍŘENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU V NAŠEM MĚSTĚ

Pro obyvatele města Dobřany dobrá
zpráva, pro všechny uličníky, vandaly, či dokonce pachatele zpráva hodně
špatná! Město výrazně rozšířilo svůj
kamerový dohledový a sledovací systém vybraných veřejných prostranství!
Výrazně pokročilo s postupným rozšiřováním kamerového systému v Dobřanech, jehož provozovatelem je Policie
ČR, Obvodní oddělení Dobřany.

Jak se tak toto vydání listů ohlíží za
zářím a nahlíží do října, ukazuje se, jak
moc jsme si zvykli na to, že se něco děje.
Jako na sněhovou kouli se na nejzavedenější podniky (padesátka, pohádkový les)
postupem času nabalují další; možná je
to náhoda, možná skutečně zaznamenáváme výsledek vzájemné inspirace mezi
činorodými spolky i jedinci. Uvidíme, jak
to bude pokračovat. Už teď mi bývá občas
líto redakčních fotografů.
Jakoby

se

plnilo

starostovo

přání

z novoročního pozdravu před ohňostrojem
- být příjemným ostrůvkem v moři okolních
šíleností. Těch se letos urodilo opravdu
hodně, zákaz prodeje silnějších lihovin je
toho důkazem. Přiznám se, že kořalce se
za obvyklých okolností vyhýbám, nedělá mi dobře na žaludek, nic pěkného mi
nezpůsobuje. Pokud to není společensky
nutné, nepiju to.
Nicméně stejně jako řada dalších přiznávám, mám teď výraznou chuť si panáka poručit. Chápu, že je to nejspíše z větší
části prachobyčejné furiantství; zdá se mi,
že za tím může být i něco jiného. Únava
z toho, jak se stalo řečeno s Jiřím Suchým
„módou sezóny do nepravostí rázně
tepat“, tak rázně, že už si připadám, jako
když nám před lety do omrzení hrozili
jadernými hlavicemi provádějícími brikule
nad našimi hlavami. Tedy spolu se Slávkem Janouškem „tak už to spusťte, na co
ještě čekáte, abychom si nakonec nezačali myslet, že nás jen tak lekáte, že nás jen
tak strašíte...“
To víte, že nás jen tak děsí, strach je
od nepaměti dobře prodejné zboží. Jsem
rád, že ve srovnání s ostatními novinami
se na naše stránky dostávají strašidla
ve střídmé míře a skoro vždy jsou spíše
k pousmání (facebookové okénko na titulní straně). Je to dobře, na Moravě pěkně
říkají: „Néhorši smrť je ta z veplašeni!“
Martin Sobotka
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V loňském roce byla dokončena
významná stavba nového sběrného
dvora odpadů, jehož provoz byl zahájen ještě v prosinci, čehož řada obyvatel
města před velkým vánočním úklidem
jistě ráda využila. Vzhledem k tomu, že
se jednalo o stavbu, která byla finančně
podpořena Evropskou unií, bylo nutné
do areálu pořídit kamerový systém, aby
nedocházelo k poškozování majetku
města. Po několika měsících zkušeností
s provozem bylo zjištěno, že tři kamery
pro komplexní zabezpečení celé plochy
sběrného dvora odpadů (4 260 m2) stačí, ale pro stoprocentní a kvalitní zabezpečení celého prostoru by bylo dobré
pořídit ještě jednu kameru (i pro noční
vidění), která snímá přístupovou bránu,
dění v areálu a rovněž tak plochu těsně
před vjezdem do samotného sběrného
dvora. Město chce mimo jiné tímto předejít případnému nelegálnímu, a tedy
zakázanému odkládání a skladování
různých druhů odpadů včetně elektrozařízení mimo provozní dobu sběrného
dvora před samotným areálem. Realizace projektu byla podpořena finančním
darem ve výši 36.000 Kč, který městu
Dobřany poskytl Fond ASEKOL, fond
založený jedním z nejvýznamnějších
provozovatelů kolektivního systému
zpětného odběru elektrozařízení.
Vedení města je rozšiřování kamerového systému ve spolupráci s Policií
ČR a ostatnímu subjekty nakloněno.
Z důvodu opravdu dobrých zkušeností
a výsledků při odhalování viníků v rámci „nulté“ etapy kamerového systému, již
dva roky fungujícího na Náměstí T.G.M.,
proběhla v průběhu prázdnin další etapa za finanční podpory Plzeňského kraje

ve výši 1.120.000 Kč a s podílem města
Dobřany ve výši 400 tisíc Kč, konkrétně
byly instalovány kamery do ulic Školní
x Mánesova (2 kamery), Lipová x tř.
1. máje (2 kamery) a Loudů x Sokolovská (rovněž 2 kamery). Tyto ulice byly
vybrány, protože se zde nachází problémové křižovatky, kde docházelo k častým přestupkům, zejména dopravním.
Jedná se o frekventovaná místa s výrazným pohybem obyvatel a rovněž tak se
jedná o místa, kde se nachází školská
zařízení. Dovoluji si upozornit, že se jednalo zatím o realizaci 1. etapy a věřím,
že se městu podaří získat další dotace
na rozšiřování kamerového systému,
velmi důležitého pro bezpečnost obyvatel. Hlavním budoucím záměrem je zvýšit bezpečnost v ulicích Sokolovská a tř.
1. máje, kde se nachází kruhový objezd,
a také Základní škola. V této souvislosti
doplňuji informaci, že z vlastních zdrojů
města byla instalována kamera uvnitř
budovy 2. stupně Základní školy Dobřany. Obdobně tak byl doplněn kamerový systém náměstí o novou speciální
kameru, sledující celý prostor historického kamenného „starého“ mostu
přes řeku Radbuzu. Město chce rovněž
v budoucnu pořídit kamerový systém
do areálu obou budov mateřské školy
včetně jejich zázemí.
Díky finanční dotační podpoře obou
zmiňovaných subjektů se tak výrazně, o další stupeň zlepšila bezpečnost
a veřejný pořádek v našem městě.
Město Dobřany tedy zaujímá k problematice bezpečnosti systémový přístup,
a to nejenom díky zřízené bezpečnostní komisi Rady města Dobřany, která je hlavním iniciátorem navržených
opatření, ale i zapojením do projektu
Bezpečný kraj, jehož iniciátorem je
Plzeňský kraj. V rámci tohoto projektu všichni obyvatelé obdrží zdarma do
schránek informační leták týkající se
jejich bezpečnosti a na vybraných veřejných místech (Městský úřad, Městské
informační středisko, budova Policie ČR
v Dobřanech, budova Knihovny města
Dobřany či budova hasičské zbrojnice
v Dobřanech) si budou moci zdarma
vyzvednout informační brožuru s komplexními informacemi, které se týkají
bezpečnosti obyvatel našeho města.
Děkuji všem, kteří se na realizaci výše
uvedených opatření podíleli a podílejí,
subjektům, které je finančně podpořily,
a zároveň všem občanům, kteří respektují a zároveň podporují uvedená opatření.
Marek Sýkora, starosta města

ZPRÁVY Z RADNICE
DOBŘANSKÉ NÁMĚSTÍ MÁ DALŠÍ OCENĚNÍ

V roce 2010 kompletně nově zrekonstruované dobřanské náměstí
získalo další ocenění! Po ceně Hospodářské komory v rámci Stavby roku
Plzeňského kraje v loňském roce získalo město Dobřany a jeho nově zrekonstruované náměstí ve čtvrtek 20.
září jednu z hlavních cen v rámci
celorepublikové soutěže určené primárně pro města a obce – 11. ročník
soutěže Cesty městy pořádané nadací Partnerství.
Město Dobřany získalo jednu
z hlavních cen soutěže, cenu hlavního mediálního partnera, odborného
časopisu Moderní obec, a to za velmi
kvalitní dopravní řešení středu města přispívající ke zklidnění dopravy
s možností dostatečných ploch pro
parkování a mobility obyvatel.
Tématem soutěže Cesty městy je
zklidňování dopravy, zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu,
zlepšování podmínek pro rozvoj šetrné
mobility a zkvalitňování veřejných prostorů ve městech a obcích ČR.
Náměstí T.G.M. v Dobřanech bylo
kompletně zrekonstruováno v letech
2009 a 2010 městem Dobřany za
finanční podpory Regionálního operačního programu NUTS II. Jihozápad.
Celkové náklady rekonstrukce byly
ve výši 50 milionů Kč. Kromě výměny

Odpad, který vzniká v našich domácnostech, lze primárně rozdělit do čtyř
skupin: odpad využitelný, objemný,
nebezpečný a ostatní. Část odpadu
je opětovně využitelná. Pro jeho sběr
slouží speciální popelnice /kontejnery/,
které jsou barevně označeny podle toho,
co je určeno k vhození do jejich útrob.
Do modrého kontejneru na papír patří
noviny, časopisy, sešity, letáky, knihy,
lepenka, krabice... Nepatří sem například znečištěný výše uvedený papír
(mokrý, mastný), kopíráky, voskovaný
papír, papírové pleny, použité hygienic-

infrastrukturních sítí byla klasickou
žulovou dlažbou nově osazena vlastní plocha náměstí, komunikace okolo
náměstí i všechny chodníky v celkové
ploše dvou hektarů. Náměstí bylo osazeno novým mobiliářem a vybudována
byla nová kašna jako jedna z dominant
náměstí.
Náměstí bylo rovněž rekonstruováno
za účelem pořádání kulturních a společenských akcí obyvatel města, je jedním z hlavních míst setkávání obyvatel

CO MOŽNÁ NEVÍTE O VYUŽITÍ ODPADU
ké potřeby, kapesníčky apod. Časopisy
i jiné dokumenty mohou být sepnuté
kancelářskými svorkami. Není třeba
odstraňovat ani fóliová okénka z obálek. Do zelených nebo bílých nádob
na sklo patří láhve, skleněné nádoby,
střepy z tabulového skla.Nepatří sem:
keramika a porcelán, autosklo, zrcadla,
drátěné sklo. Žlutý kontejner na plasty
je určený pro PET láhve, kelímky, sáčky, obaly z plastů, polystyren. Nikoliv
však pro novodurové trubky, linoleum
a PVC obecně, obaly od nebezpečných
látek. PET láhve je třeba před vhozením

a pořádání celé řady kulturních a společenských akcí místního i regionálního
významu.
„Toto ocenění patří všem, kteří se na
realizaci tohoto náročného projektu
podíleli, to je jednoznačné. Naše krásně rekonstruované náměstí se líbí jak
našim obyvatelům, tak i návštěvníkům
města, kterých rok od roku přibývá,
a to je skvělá zpráva pro Dobřany,“ říká
starosta města Dobřany, pan Marek
Sýkora.

sešlápnout, víčko poslouží k zavření tak,
aby se láhev znovu nenafoukla. I etiketa
může zůstat na svém místě. Obaly od
potravin dokonce není ani třeba nijak
důkladně vymývat. Stačí letmé opláchnutí či vyškrábnutí zbytků. Kartony od
nápojů (džusy, mléko) patří do kontejnerů nebo pytlů označených oranžovou
nálepkou. Nelekejte se, že karton do
popelnice nestrčíte – otvor je uzpůsoben tak, aby jím vešly pouze zmáčknuté
kartony. Před vhozením jej vypláchněte
vodou, sešlápněte a zavíčkujte. Uvidíte,
půjde to velice snadno.
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15x100
„Město Dobřany má získat navíc přes 13 milionů korun ročně (podle zákona o rozpočtovém určení daní).
Martin Sobotka
Za prvé, tyto peníze
jsou náhradou za ubývající dotace, mají mít
stejný účel. Za druhé,
máme stále citelný
skrytý dluh - v silnicích, budovách... Za třetí, ceny stavebních prací jsou za každé krize
dočasně výhodné. Za čtvrté, v dalším plánovacím období EU budou prostředky jen
na měkké věci (sociální, kulturní), rozvoj je
už jen na nás. Za páté, zdrojů energie ubývá
a zdražují, musíme méně spotřebovávat…
Dalo by se pokračovat, ale už teď je snad jasné každému, kdo umí myslet jako hospodář,
že musíme opravovat silnice, chodníky, školy, další budovy a také rozvíjet své možnosti
jako odpočinkové zázemí krajského města.

Lenka Tomanová
Všechno má své + i -.
Na jedné straně sice
město získá finance
navíc podle zákona
o rozpočtovém určení daní, ale zároveň budou končit některé
národní dotační programy, ze kterých město
každoročně těžilo. Takže když něco „navíc“
zbude, tak investovat v souladu s Programem
rozvoje města a rozpočtovým výhledem.

Jan Vozár
Prioritou pro mě byla vždy
oblast školství a vzdělávání, proto bych finanční
prostředky použil např.
na kompletní rekonstrukci
MŠ Stromořadí, opravu
komunikace v blízkosti
MŠ Loudů, podporu mateřského či nízkoprahového centra.

Dagmar Terelmešová
Vzhledem k tomu, že se
jedná o finanční prostředky
„navíc“, je při dlouhodobé strategii města jasné, že
nejlepší je investiční využití. I když určitě tato částka
stačit nebude, je třeba dokončit rekonstrukci
ul. Stromořadí.

Jan Smola
Nějaké peníze navíc by
určitě přivítaly naše technické služby, sportovní
i ostatní spolky pracující s mládeží. Drobnější
investiční akce, které nejsou tolik vidět, například některé chodníky.
Třeba ten mezi ul 17. listopadu a Tyršovkou, dále cesty ke garážím v Plzeňské ulici
a další…

Michal Šašek
Částka zmiňovaná v otázce
je dle mého názoru velmi
nadsazená. Domnívám se,
že skutečná částka se bude
pohybovat kolem 8 mil. Kč.
Ještě je potřeba upozornit, že jde o určitou
„záplatu“ za zrušení dotačních titulů. Získané
finanční prostředky z rozpočtového určení daní
by měly, dle mého názoru, primárně směřovat
do rekonstrukcí obecních komunikací, např.
do úpravy terénu v garážích včetně odvodnění, rekonstrukce Tylovy ul., do dokončení
ul. Stromořadí. Jako velký příznivec kultury bych velice rád dobřanské náměstí oživil
např. hudebními festivaly známých uskupení
různých žánrů - od dechovky přes folk. Právě
dané prostředky by tomu mohly napomoci.

Ladislav Terelmeš
Investice do cest jsou nejlépe uložené peníze. Dobřany
potřebují opravu mnoha
chodníků a stále máme silnice s nezpevněným povrchem i v centru města.

Viktor Zlocha
Město Dobřany je díky své
geografické poloze a dostupnosti všemi základními druhy dopravy významným
dopravním a cykloturistickým uzlem na jih od Plzně. S dokončením
velkoskladu a obchodu Penny se ještě zvýší
frekvence nákladní dopravy přes Dobřany. Navrhuji proto použít 13 milionů Kč na
zlepšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty
v Dobřanech, a to nejen v centru, ale zejména na hlavních tazích přes Dobřany. Jedná
se tedy o rekonstrukci chodníků, osvětlení,
vyznačení cyklotras. Zároveň navrhuji na
vjezdech do Dobřan a na přechodech umístit retardéry, protože někteří řidiči si průjezd
Dobřany pletou se závodní dráhou, což jako
otec dvou dětí pozoruji s velkou obavou.

Josef Weinreb
Nečekaných 13 milionů do
rozpočtu města není malá
částka. Rozhodně bychom
ji neměli tzv. projíst, ale
dobře investovat. Město má svůj investiční plán a některé akce
musely být odloženy. Našli bychom i mnoho menších akcí, jako např. opravy rozbitých chodníků, úprava zanedbaných zákoutí
a dovybavení škol. Jeden velký problém nás
však čeká a tím je rekonstrukce dosluhující
centrální výtopny. Nechal bych těch 13 milionů jako rezervu, abychom o dalším osudu
teplárenství ve městě nemuseli rozhodovat
pod tlakem.
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15x100
Jak by - podle vás - s nimi mělo město naložit?“
Pavel Sloup
Možností je mnoho. Pro jedince je to
spousta peněz, ale pro
město jako jsou Dobřany to není zas tolik.
Je zde spousta chodníků, silnic nebo parkovacích míst, co si říkají o opravu nebo vybudování. Dále se může investovat do majetku
města, do infrastruktury, do kultury, do sportu, do bezpečnosti obyvatel atd. Myslím, že
je toho dost a investované peníze budou přínosem pro nás pro všechny.

Marek Sýkora
Je nutné říci, že
se jedná o částku až 13 mil. Kč
a bude záležet na
výši daní, které stát vybere. Pakliže se bude jednat o tuto
částku či částku nižší, tak ji město rozhodně
použije na investice. Investičních priorit je
celá řada, připraveny či připravovány jsou
rekonstrukce komunikací, nutné je udělat
novou fasádu druhého stupně Základní školy
včetně zateplení a provést rekonstrukci budovy Mateřské školy v ulici Stromořadí, která
je zatím vyčíslena zhruba ve výši 14 milionů
Kč. Mojí představou je také minimálně zahájit projekt obnovy lesoparku Martinská stěna.
Priorit je tedy opravdu hodně.

Josef Šefl
Domnívám se, že realita
bude 8 milionů z důvodu
ekonomické recese. Dále
se již neříká, že stát přenese finanční zátěž na obce
(platy nepedagogických pracovníků, změny
účetnictví apod.). Skutečnost, kterou bude
možno použít, bych směroval v první řadě do
investic na rozvoj města - příprava projektové dokumentace z důvodu následné možnosti
získání dotací (štěstí přeje připraveným), dále
pak na opravy místních komunikací - nutno
dokončit kompletně ul. Stromořadí, kde není
ani zprojektována 1. část od ul. Lipová. Jako
další prioritu bych uvedl zvýšení příspěvku pro
dobřanské sportovce a na údržbu veřejné zeleně a prostranství vč. městských nemovitostí.

Jitka Šebestová

Michal Trdlička
13 milionů je přibližně 8 % ročního rozpočtu města. Je to jistě znatelné navýšení,
ale ne takové, aby se
tím nějak výrazně měnil způsob hospodaření
města. Je logické, že bude možno realizovat
investice, které by jinak na svůj čas čekaly.
Osobně jsem pro investice, které přinesou
úsporu v budoucnosti. Zde se v principu
nelišíme od rodinného rozpočtu - dostal jsem
přidáno, co udělám? Koupím dětem spoustu
hraček, sobě a manželce něco hezkého a pojedeme na dovolenou. Až se vrátíme, budeme
řešit chladničku, která už by snesla obměnu,
nebo to, že nám domů fouká skrz stará okna.
To asi není ten správný způsob, že?

Zdeněk Baxa

Občanské sdružení Budulínek
zve všechny zájemce z řad rodičů
(přednostně maminky na či krátce
po mateřské dovolené)
na seminář

„Komunikace je základ“
pod vedením zkušené lektorky
ing. Štěpánky Syrovátkové
v sobotu 6. října 2012 ve 14 hodin
v prostorách MC Budulínek.
Vstup zdarma, počet míst omezen.
Přihlášky:
Pavla Adamcová – 607 841 079

Akce je podpořena z Grantového
dotačního titulu města Dobřany

Občanské sdružení Budulínek
oznamuje termín pro kurz

PÍSKÁNÍ PRO ZDRAVÍ

pro děti ve věku 3 – 5 let bez rodičů

ÚTERÝ od 16:00 do 17:00 hodin
v prostorách MC Budulínek
- flétnička, hraní na Orfeovy
hudební nástroje, zpívání apod.
(kurz bude otevřen při minimálním
počtu pěti přihlášených dětí )

Informace a přihlášky:
Lucka Moravcová – 732 741 989
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V měsíci září oslavila 92. narozeniny paní
Františka Peterová. Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany do dalších
let přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Dne 17. 10. 2012 uplyne
20 let od úmrtí

Miloslava Lindy
z Vodního Újezda.
Vzpomínají děti s rodinami.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Dne 17. října tomu budou
již dva roky, co nás navždy
opustil jeden skvělý člověk…
Báječný kamarád, skvělý syn,
vnuk, bratr, milující partner

Petr Žitnik.
Ti, kteří ho měli a mají rádi, nikdy
nezapomenou a není dne, kdy by tu nebyl
s námi… v našich srdcích i vzpomínkách.
Chybíš nám…
Vy, kteří jste Peťu znali, vzpomeňte s námi,
21. října by mu bylo 24 let.
Rodina Žitnikova

VZPOMÍNKA
Je smutné se loučit,
ještě smutnější je loučení,
když odejde dobrý člověk.

Dne 1. 9. 2012 a 15. 9. 2012 byli přivítáni panem Bc. Markem Sýkorou, starostou města, tito noví občánci:
Tereza Bohuslavová, Hubert Dušák, Sára Hejduková, Klára Magdalena Kneřová, Matyáš Mai, Šárka Pošvářová
Vítek Brožek, Josef Raizer, Lukáš Soukup, Viktorka Škochová, Martin Vavrík, Viktorie
Vokáčová
Matyáš Cafourek, Barbora Fialová, Jiří Kohout, Nela Nová, Julie Rubášová, Lukáš Soukup, Judita Soukupová, Vanesa Úblová.
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Jiřinka Dolanská
byla pro nás milou kolegyní,
byla naší členkou dlouhá léta.
Její soprán zněl jasně a zvučně,
její vtípky oživovaly všechna
setkání a pěvecké zkoušky.
Budeme stále vzpomínat.
Dobřanské bábinky
Vzpomínku na dlouholetou členku
a kronikářku našeho klubu
paní Jiřinu Dolanskou budeme
stále chovat ve svých srdcích.
Klub důchodců Dobřany

ROZHOVOR
Dobrý vliv na děti a mládež v Dobřanech má jistě řada spolků, oddílů i uskupení. S největší členskou základnou mezi
ně patří i Tělovýchovná jednota. TJ Dobřany má řadu sportovišť na území města
a o jejím chodu, změnách a novinkách
jsem si povídala s jejím předsedou, panem Luďkem Reitšpiesem.
Co se děje v TJ Dobřany nového?
Čím se můžete pochlubit?
Dalo by se říci, že v Tělovýchovné jednotě Dobřany se neustále něco děje.
Některé oddíly opouští naše řady, některé je nově doplňují, budujeme nová
sportoviště, přičemž ta stávající v rámci
našich možností zlepšujeme, účastníme se sportovních akcí jednorázového
i dlouhodobého charakteru, pořádáme
turnaje a s potěšením konstatuji, že
získáváme i cenné vavříny a ocenění.
Chlubit se tak v dobrém slova smyslu
můžeme například novou Four crossovou tratí na Šlovickém vrchu, která je
právě před dokončením, ziskem některých cenných umístění, přičemž mezi ta
nejcennější patří například zisk 3. místa
mladého silového trojbojaře na MS juniorů nebo zisk titulu Mistra ČR družstva
starších žáků oddílu hokejbalu.
Jaké oddíly vlastně má dobřanská
tělovýchovná jednota?
V současné době sdružujeme 14 oddílů, přičemž je velmi potěšující, že se
naše řady spíše rozrůstají. Za oddíl
Sport pro všechny (ZRTV), který ukončil svoji činnost přede dvěma lety, přibyly do našich řad hned oddíly dva.
Jsou jimi oddíl Four crossu, který chce
navázat na v minulosti úspěšné období
dobřanského bikrosu, a dále oddíl stále
populárnějšího florbalu. Dalšími, dalo
by se říci tradičními oddíly, jsou oddíl
badmintonu, tenisu, karate, kopané,
silového trojboje, kuželek, pétanque,
volejbalu, nohejbalu, stolního tenisu,
turistický oddíl a oddíl hokejbalu.

ročně poskytujeme ZŠ Dobřany veškeré
informace o našich oddílech, aby se děti
dle svého uvážení mohly pro některé
z námi nabízených sportovních odvětví
rozhodnout. Velmi často se setkáváme
s tím, že samotné děti, které již v našich
oddílech působí, přivedou své kamarády.
To nám poskytuje zpětnou vazbu, že se
dětem v našich oddílech líbí.
Co nového se povedlo vybudovat na
sportovištích TJ?
Jak jsem již řekl, za současně nejvýznamnější akci tohoto charakteru lze
bezesporu považovat stavbu Four crossové trati na Šlovickém vrchu, jehož část
nám pro tento účel pronajalo za symbolické nájemné město Dobřany. Za to mu
samozřejmě patří naše poděkování. Další
akcí, v tomto případě spíše záchranného
charakteru, byla sanace budovy v areálu Džungle, jíž hrozilo vinou podemletí
Chlumčanským potokem zřícení. I zde
patří náš dík městu, neboť majoritní část
nákladů na tuto akci hradilo ze svého
rozpočtu právě město. Ve všech areálech
v našem vlastnictví pak probíhají udržovací práce na budovách a sportovištích.
V případě dostatku finančních prostředků se také snažíme o jejich zvelebování a
modernizaci. Vše je samozřejmě otázkou
finančních možností a rozpočtu naší
tělovýchovné jednoty.
Jak jsou jednotlivé oddíly/sporty
financovány?
V zásadě je naše činnost financována
z několika zdrojů, přičemž tím, pro naši
činnost existenčně zásadním, jsou přísně účelové dotace poskytované městem.
Dalším zdrojem jsou pak finanční prostředky získané z grantových dotačních
titulů vyhlášených městem a Plzeňským

krajem. V neposlední řadě tvoří příjmy
jednotlivých oddílů sponzorské dary
a členské příspěvky, které si oddíly stanovují pro své členy samostatně. Posledním ze zdrojů příjmů jsou pak zisky
z vedlejší činnosti, kterou je například
pronájem sportovišť nebo reklama a propagace. Nutno zdůraznit, že možností,
jak si finanční prostředky zajistit vlastní
činností, opravdu nemáme mnoho.
Co chystáte jako TJ do budoucna?
Vše bude záležet na zájmu veřejnosti,
a bude-li zájem, pak na obětavosti některých členů, kteří chodu svých oddílů
mnohdy podřizují svůj rodinný život.
Pakliže zájem přetrvá, bude vše záležet na
přístupu státu k financování sportu jako
takového. Bez potřebných finančních
prostředků nelze sport provozovat, a to
ani na té jeho základní úrovni. Chystat
a plánovat něco velkolepého za stávajících podmínek skutečně nelze. Rádi tedy
budeme za každou změnu, která povede
ke zlepšení stávajícího stavu. Myslím, že
by si to dobřanští sportovci zasloužili.
Co si přejete do budoucna vy, jako
předseda TJ?
Aby nám všem, kteří se na chodu
Tělovýchovné jednoty Dobřany podílíme, vydržel elán do další práce. K tomu
budeme potřebovat především pevné
zdraví a spoustu optimismu. To vše přeji
v dnešní nelehké době nejen členům TJ,
ale i všem spoluobčanům našeho města.
Děkuji za rozhovor!
Jaroslava Umnerová
Pozn. Přehled kontaktů na jednotlivé oddíly přineseme v příštím čísle
DL.

Mají všechny i dětské oddíly?
Naprostá většina našich oddílů s mládeží pracuje, neboť práce s mládeží je
jednou z našich hlavních priorit. Zcela bez rozpaků si pak dovoluji tvrdit,
že Tělovýchovná jednota Dobřany je
v našem městě bezesporu nejvýznamnější organizací poskytující volnočasové
aktivity dobřanské mládeži.
Jak probíhá nábor nových zájemců
do oddílů?
Nábor nových členů si zpravidla zajišťují jednotlivé oddíly samostatně. Každo-
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CO SE DĚJE / NAPSALI JSTE NÁM
FOURCROSS V DOBŘANECH

S potěšením Vám chceme oznámit,
že ze spolupráce Tělovýchovné jednoty Dobřany, oddílu cyklistiky, a města Dobřany vznikl na Šlovickém vrchu
ojedinělý projekt – výstavba dráhy pro
horská kola. Město Dobřany pronajalo
TJ část pozemků na Šlovickém vrchu
za symbolickou cenu. Oddíl cyklistiky
chce ukázat lidem a především mládeži
v Dobřanech tuto dynamickou, divácky atraktivní disciplínu a přilákat tak
nové členy do svého oddílu. Fourcrossová dráha je určena jen pro horská
kola a hlavně pro členy oddílu, nikoliv

pro čtyřkolky, motocykly a jiná motorová vozidla. Fourcross je velmi podobný
bikrosu, který se před lety v Dobřanech
úspěšně rozvíjel a získal renomé po celé
naší republice, ba dokonce i ve světě.
Oddíl cyklistiky by chtěl na toto období
navázat a pořádat v budoucnosti závody na republikové i evropské úrovni.
Tímto Vás všechny srdečně zveme
v sobotu 13. října na první fourcrossový závod v Dobřanech! Přijďte se podívat a podpořit sportovní dění ve Vašem
městě.
Michal Brožík
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Říkává se TEPLO DOMOVA. Kéž by
tomu tak ale bylo. Dnes je 21. 9. 2012,
za chvíli bude svítat, za oknem mi teploměr ukazuje 3 stupně Celsia nad nulou
a podle toho se pohybuje i „teplota“
v našem panelovém bytě. Pěkná kosa!
Ale protože mne čeká cesta vlakem do
práce, nelámu si tím tolik hlavu. Ve vlaku se totiž na rozdíl od svého domova
ohřeji. Vůbec nezávidím rodičům s malými dětmi, které potkávám na cestě do
školky, starým a nemocným lidem, kteří
na rozdíl od pracujících a školáků mohou
počkat, až (snad dnes také) vyleze slunce a byt se jim trošku prohřeje. Každé
ráno musím myslet na ty malé dětičky,
jak vstávají do studeného bytu a rodiče
je nutí převlékat se z teplých pyžámek
do studeného oblečení v pokojíku, kde
se netopí. Smůla! Máme kotelnu, máme
topení, máme měřáky, máme zajištěny
každoroční odpisy odběrů tepla, zaplatíme si, co jsme protopili, ale máme
bohužel i pravidla pro zahájení topné
sezony. A co je psáno, to je dáno. Zodpovědná pracovnice vám s klidem do telefonu mele něco o počtu dnů, po které musí
byt určitá venkovní teplota, o procentech
nájemníků, kteří by museli souhlasit se
zahájením topení a podobně. Naivka.
Nebo jsem se snad omylem dovolal do
některého z pavilonů v našem Ústavu?
Dělat anketu a ptát se sousedů, kdo
je pro, aby nám laskavě zatopili? Je to
ostuda a pro mne nepochopitelná věc.
Je pátek, takže se těším na odpoledne, až skončím v práci, sbalíme se ženou
a synem bágly a vyrazím na naši starou chatu. Do večera nasekám hromadu
dřeva a zatopíme si v krbu. Za praskání
ohně pak budu myslet na ty, kteří budou
zítra asi sahat na studené topení a bezmocně nadávat, zatímco já, sice bez vany
a teplé vody, ale v teple budu přemýšlet
o VÝHODĚ TEPLA RODINNÉHO KRBU.
Je toto normální?
Jiří Müller, Dobřany
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13. října 2012 od 15:00 hodin
u starého mostu
Prezence všech účastníků
od 14:00 hodin.
Soutěžíme v těchto kategoriích:
1) drak domácí
2) drak koupený

KULTURA
KNIHY PRO DĚTI
KALOUSEK Jiří:
Otazníky detektiva Štiky
O t a z n í k y
detektiva Štiky patří mezi
komiksy, které si oblíbilo
hned několik
generací čtenářů. Komiks o obtloustlém detektivovi, který řeší zapeklité
případy, vycházel více než deset let
v časopise Ohníček. Významný malíř
Jiří Kalousek kreslil detektiva nejdřív
černobíle, později i barevně. V této
knize je výběr z více než 350 komiksů,
které jsou zpracovávány podle dochovaných originálů.
SMITHOVÁ Jenny:
Jak zacvičit s rodiči
Katie Suttonové je
třináct a je odbornicí na to, jak nejlíp
zvládnout dospělé. Ví
přesně, co udělat, aby
z nich dostala maximum. Rozhodne se
proto napsat příručku
a pomoci tak dalším
ubohým puberťákům. Brzy však zjistí, že to až taková legrace není…
REDGRAVE Colette:
Naučte se tančit
Společenské tance
jsou dnes opět na
vrcholu popularity. Nechte se i vy
unášet nádherným
spojením hudby a
pohybu a vychutnejte si vzrušující
napětí, které jiskří
mezi mužem a ženou, ať už ladně plují při vídeňském valčíku, či se smyslně vlní v rytmu salsy.
Podrobné fotografie přibližují každý
tanec krok za krokem.

SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

Společně si vyjedou do staré přístavní
restaurace. Jenomže příští ráno, když
se všichni probudí, zjistí, že Agens zmizela…
RADULIĆOVÁ Hana:
Láska za ostnatým drátem
Šťastné milostné příběhy, v nichž zamilovaní spolu nezůstali,
jsou vzácné. Ještě
vzácnější jsou válečné milostné příběhy
se šťastným koncem,
v nichž
zamilovaní
stáli každý na jiné ze
znepřátelených stran. A zcela výjimečně
jsou milostné vztahy mezi příslušníky
židovského národa a stoupenci nacismu během druhé světové války. Příběh
Heleny Citrónové a Franze Wunsche je
víc než to všechno.
DVOŘÁKOVÁ Lucie:
Originální věnce a přírodní dekorace
Chcete načerpat
novou inspiraci?
Rádi tvoříte a hledáte něco originálního, čím byste
zkrášlili svůj dům
či byt? Toto je kniha právě pro vás.
V publikaci naleznete čtyřicet jedinečných projektů, ve kterých vás zkušená autorka seznámí s výrobou věnců
a přírodních dekorací.

Junák - svaz skautů a skautek ČR
středisko Zelený šíp Dobřany

vás srdečně zve na

HOROROVÝ OSTROV
17. listopadu 2012
Start je na starém mostě
od 18:00 do 19:00 hodin.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

SARENBRANT Sofie:
36. týden
Prší už celý týden. Léto
v malé rybářské vesnici Brantevik pomalu
končí. Nejlepší přítelkyně Agens a Johanna,
které jsou těhotné a za
pár týdnů čekají narození dítěte, tady tráví
dovolenou s rodinami.
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KULTURA
10. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO
FESTIVALU OUTDOOROVÝCH
FILMŮ V 35 MĚSTECH ČESKÉ
A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

I letos tento festival navštíví město
Dobřany!!!
Každoročně festival v Dobřanech
navštěvuje velký počet milovníků
těchto filmů ze vzdálenějších měst,
jako jsou například Klatovy, Přeštice, Třemošná i Kralovice. Dobřaňáci, nenechte se zahanbit a přijďte se
také podívat buď na zajímavou besedu o Kamčatce hned první den festivalu, nebo si vyberte některý ze zajímavých filmů v dalších dnech.
Festival v číslech a statistikách
•	35 měst: Brno, Ostrava, Dobříš,
Uničov, Tábor, Dobřany, Holešov,
Pelhřimov, Ivanovice na Hané, Luční bouda, Olomouc, Kralupy nad
Vltavou, Frenštát pod Radhoštěm,
Bystřice nad Pernštejnem, Litomyšl,
Písek, Kroměříž, Zlín, Opava, Liberec,
Šenov, Hejnice, Štěchovice, Sušice,
Spálené Poříčí, Frýdek-Místek, Veselí
nad Moravou, Česká Třebová, Jihlava, Plzeň, České Budějovice, Praha,
Žilina (SK), Liptovský Hrádok (SK),
Ružomberok (SK)
•	Nejvýše položený festival v ČR – Luční
bouda – Krkonoše 1410 m
•	16 zúčastněných států
•	105 přihlášených filmů, 85 filmů
soutěžních, 15 filmů nesoutěžních,
9 filmů vítězných z minulých let
•	Nejkratší film: 1 min. a 53 sec., nejdelší film: 108 min.
•	65 filmových dní, 310 filmových bloků
• Festival urazí 7438 km
•	Výroba přes 70 druhů grafických
podkladů
• Tisk 3,5 tuny materiálů
Filmové kategorie:
A) dobrodružný sportovní film
B) horolezecký a horský film
C) dobrodružný vodní sportovní film
D) cestopisný film
N) nesoutěžní film
Volné vstupenky na festival obdrží
i někteří návštěvníci Opening race závodu horských kol ve fourcrossu, který se koná jako předvoj Mezinárodního
festivalu outdoorových filmů v sobotu
13. 10. 2012 na Šlovickém vrchu. (viz
podrobné informace v tomto čísle Dobřanských listů)
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Simona Sýkorová
ředitelka MěKS Dobřany
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10. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Soutěžní přehlídka sportovních, adrenalinových,
dobrodružných, extrémních a cestopisných filmů.

18. - 21. října 2012
18. 10. 2012 v 17:00 hodin - pro veřejnost
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
KAMČATKA: Na konec světa do ráje i pekla - komponovaný pořad - Mgr. Jiří Kráčalík
Projekce vybraných ukázek filmů
18. 10. 2012 ve 20:00 hodin
SANCTUM (AUS, 108 min.)
Tým uvězněný ve složitém podvodním labyrintu bojuje o záchranu svého života.

19. 10. 2012 v 18:00 hodin
RED BULL X-ALPS (CZ, 30 min.)
VYSOKÉ TATRY - DIVOČINA ZAMRZNUTÁ V ČASE (SK, 52 min.)
JIŽNÍ AMERIKA (CZ, 19 min.)
Jak jsme se s Karlem propili z Peru do Bolívie a dál na sever.

19. 10. 2012 ve 20:00 hodin
MOONFLOWER (GBR, 38 min.)
NÁVRATY K DIVOČINĚ - NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO (CZ, 26 min.)
TŘI TÝDNY V KAŇONU (CZ, 38 min.)

20. 10. 2012 v 18:00 hodin
ADRENALIN CUP 2012 (CZ, 30 min.)
RED BULL SKYDIVING TEAM (AUT, 2 min.)
PYGMEJOVIA - DETI DŽUNGLE (SK, 52 min.)
Cestopisný film zachycující život nejmenších lidí na světě, civilizací neposkvrněných Pygmejů.
TAK TOHLE JE ALJAŠKA... (CZ, 12 min.)

20. 10. 2012 ve 20:00 hodin
MOUNT ST. ELIAS (AUT, 100 min.)
Extrémně výjimečný a dechberoucí příběh tří nejlepších skialpinistů při jejich pokusu realizovat
nejdelší lyžařský sjezd na světě. GRAND PRIX - 7. ročník - MFOF 2009. Kategorie B.

21. 10. 2012 v 18:00 hodin
CUBA LIBRE (CZ, 50 min.)
Dokumentární film o Kubě v letech 2000 - 2005. 2. cena v kategorii D - 5. ročník - MFOF 2007.
FREE BASE V RIGLOS (ESP, 15 min.)
VE STÍNU LEBEK (CZ, 26 min.)
LEN10 MEGALOOP CHALLENGE (ZAR, 6 min.)

21. 10. 2012 ve 20:00 hodin
RED BULL BIG SURF (AUS, 6 min.)
ALPY SHORA - OD MITTENWALDU DO ALLGÄU (GER, 45 min.)
CRAFT 1000 MILES ADVENTURE (CZ, 28 min.)
VYSOČINA - KOCHOV (CZ, 18 min.)

Vstupné: 50 Kč / blok
Bližší informace na www.outdoorfilms.cz

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
KELTI NA RADOUŠOVÝCH HRÁCH

V sobotu 15. září byla již podruhé přizvána keltská kapela Dé Domhnaigh ze ZUŠ
Dobřany na tradiční Radoušovy hry na hradě Radyni. Vedle soutěží pro děti, pověstí,
reje skřítků, ukázek řemesel, šermířských vystoupení i dvorských gotických tanců se
na pódiu představila i naše keltská kapela se svým půlhodinovým programem, který do tohoto historického a zároveň pohádkového prostředí báječně zapadl. Nemohl
tu samozřejmě chybět ani Pán hradu, samotný Radouš, jenž byl letos k překvapení
všech - oproti pověsti o zlém Radoušovi - velmi vlídný. To se pak Keltům hrálo jedna
radost!
Mgr. Eva Šustrová

KULTURNÍ AKCE
ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY

13. 10. 2012 /14:00
2. Pouť na Kamínku
- vystoupí keltská hudební skupina
Dé Domhnaigh
16. 10. 2012 /17:00
koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert
19. 10. 2012
Hudební škola hlavního města Prahy
Písňová soutěž B. Martinů
(10. ročník)
20. 10. 2012
zámek Nižbor
Keltský festival Beltine
- vystoupí keltská hudební skupina
Dé Domhnaigh
23. 10. 2012 /17:00
koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert
26. 10. 2012 v 18:00
koncertní sál hudební školy Brežice
(Slovinsko)
Slavnostní koncert ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany
Koncert se uskuteční k 10. výročí
spolupráce mezi oběma hudebními
školami (2002 - 2012).
3. 11. 2012 / 20:00
Ples školy věnovaný k 65. výročí

PODĚKOVÁNÍ ZA KRÁSNÉ
ODPOLEDNE

(vom) Příjemný slunečný víkend strávila dětská lidová muzika Vozembach v Mariánských Lázních, kde se konal 8. ročník mezinárodního folklórního festivalu „Mariánský
podzim“. Na festival se sjely soubory z nejrůznějších zemí - Ruska, Bosny a Hercegoviny, Číny, Slovenska, Německa a České republiky. Každý z nich měl velice hezký program a zajímavě prezentoval svoji kulturu, tradici a překrásné kroje. Vozembach si z Mariánských Lázní dovezl příjemné zážitky, kladné hodnocení od pořadatelů
a samotného publika. Nejvíce však potěšilo pozvání od moravského souboru Salajka
z Dambořic na jejich tradiční folklórní festival, který se uskuteční napřesrok.

Chtěli bychom prostřednictvím DL
poděkovat panu starostovi za zahájení
pěkného sobotního odpoledne, které
se konalo 8. září 2012 v našem areálu pečovatelského domu v ul. Loudů.
Zahrála nám Pošumavská kapela, která
potěšila všechny starší i mladší ročníky. Moc se nám to všem líbilo! Během
písniček jsme zapomněli na bolístky
a zavzpomínali na své mládí. Někteří
z nás si i zatančili. Poděkovat bychom
chtěli našim pečovatelkám, zvláště paní
Dášence Volerové a její mamince, které
nám napekly vynikající věnečky. Bylo to
krásné a my jen doufáme, že ne poslední zábavné odpoledne.
Blanka Ulrichová
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
HOBBY DREZURNÍ ZÁVODY
IV. ročník - Velká cena města Dobřan

Již se železnou pravidelností si vždy
příznivce drezurních soutěží najde
v kalendáři akcí trochu volného času na
jeden ze zářijových víkendů, aby navštívil
areál chovu koní v Dobřanech a účastnil
se tradičních hobby drezurních závodů.
Stejně tomu bylo i letos, kdy 15. 9. 2012
se na zmiňovaném místě konala „Velká
cena města Dobřan“. Soutěžilo se v pěti
soutěžích, přičemž poslední z nich byla
volná sestava na hudbu.
Sportovně nejhodnotnější a zároveň
hlavní soutěží celého odpoledne byla
soutěž čtvrtá, L8. V této soutěži převzala gratulaci a pohár pro vítěze z rukou
Martina Sobotky, místostarosty města
Dobřany, Vladimíra Lhotáková na koni
Davinjo z Jezdeckého klubu Tachov
(výsledek 164 bodů). O prvenství s ní
zápasili také domácí borci, Tereza
Čechurová a Michal Kleil. Michal sice
není naším členem, trénuje však na kolbišti JS Dobřany. Po kvalitním výkonu
Michalovi uniklo vítězství pouze o příslovečný vlásek, který znamenal pou-

Ivana Wágnerová na koni Gradus

hé 2 body ztráty na vítěze. Jezdecká
společnost Dobřany zaznamenala další
úspěch v podobě prvního místa v soutěži Z1, kde zvítězila Nataša Drábečková
na koni Emeute.
Pro laika je vždy nejzajímavější soutěží
volná sestava na hudbu v kostýmech.
Smyslem této disciplíny bylo původně
jen pobavení diváků či drobná popularizace drezury a případné odreagování se
od nelítostných bojů v klasických drezurních úlohách. Nyní jsou i tací, kteří se již několik měsíců na tuto soutěž
připravují, sestřihávají hudbu, šijí úbory a pilují soulad hudby a chodu koně.
V každém z nás zanechala nesmazatelný
dojem v této soutěži Ivana Wágnerová na
koni Gradus. Ivana a Gradus nás zavedli
zpět do doby Karla IV. a nechali vzpomenout na krásný film Noc na Karlštejně.
Závěrem je třeba poděkovat všem,
kteří se na přípravě celého dne podíleli,
a také městu Dobřany za finanční podporu z Grantového dotačního titulu pro
rok 2012.
Jan Košťál ml.

Vladimíra Lhotáková na koni Davinjo

Městské kulturní a informační středisko Dobřany
a Pionýrská skupina Delfíni
vás srdečně zvou na

VEER SE SVTÝLKY
LAMPIONOVÝ PRVOD
Sraz 19. října 2012 v 18:00 hodin na nádraží v Dobřanech.
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„ZAČÍNÁME“

Tak se jmenovala akce, kterou Pionýr
v Dobřanech pořádal 15. září v bývalých
kasárnách v rámci akce „Dobrodružství
na míru – Týden otevřených kluboven“.
Původní název naší akce pořádané
v loňském roce „První zvonění“ byl
použit někým jiným na akci pořádané na biotopu, proto jsme jej nahradili
názvem novým.

Připravili jsme celkem 6 stanovišť –
maxipuzzle, maxidomino, maxikostky,
maximikádo, prolézačku a vybarvování
maxiomalovánek. Na závěr bylo v klubovně připraveno malé občerstvení,
fotokroniky z naší činnosti včetně letošních táborů a prodejní výstava našich
výrobků – triček, svíček, bižuterie
apod. A aby si mohli všichni účastníci vyzkoušet, jak se takový šperk dělá,
tak si nejen děti, ale i rodiče vyrobili
vlastní náramek. Naše poděkování patří nejen těm, kdo přišli, ale i těm, kdo
se na přípravě a zajištění akce podíleli,
včetně maminek našich členů. Na akci
zavítalo sice méně účastníků než v loňském roce, ale s ohledem na to, že se
v Dobřanech pořádaly i další akce pro
děti, byla atmosféra o to srdečnější. Pro
konání dalších akcí také víme, že upoutávka v DL a plakáty nestačí a že u akcí,
které nejsou ještě „vžité“, je třeba se více
zaměřit na propagaci.
Na závěr si dovolujeme připomenout,
že se opět bude konat drakiáda, lampionový průvod, maškarní s čerty a Mikulášem a již předem na ně upozorňujeme. Termíny a upoutávky najdete
v Dobřanských novinách.
K. Mašátová, vedoucí PS Dobřany

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Pranostika: Když v říjnu listí nepadá,
tuhá zima se přikrádá.
V říjnu může být počasí velmi vrtkavé. Některý rok se dočkáme krásného
prosluněného podzimu, jindy je desátý
měsíc prosycen chladem a plískanicemi. Připraveni musíme být na obojí.
-	Je nejvyšší čas vyjmout ze záhonů
hlízy rostlin, které u nás ve volné
půdě nepřezimují – mečíky, jiřinky, dosny a jiné. Také skalku připravíme na zimu posledním pletím
a doplněním země. Se zakrytím
zatím počkáme.
-	Dokončíme sklizeň všeho ovoce
a po roztřídění zdravé uložíme do
vybíleného sklepa. Padané a poškozené jádrové ovoce moštujeme nebo
kompotujeme.
-	Rovněž sklízíme zeleninu ze záhonů. Ponecháme jen tu, které nevadí mráz - růžičková kapusta, černý
kořen, petržel, zimní pórek, který
přihrneme.
-	Vyčistíme zahradní jezírko a rostliny, které nesnáší zamrznutí, přeneseme do sklepa.
-	Plody vlašských ořešáků posbíráme, vylouskáme a sušíme pod střechou, kde proudí vzduch. Trvale
kontrolujeme, zda neplesniví.
-	Upravíme a tvarujeme popínavé
rostliny, nezapomeneme na vistárii
a zimolez. Plamének sestřihneme až
na jaře.
- Ve skleníku končí vegetační období.
Odstraníme všechny odplozené a plevelné rostliny a provedeme desinfekci.
V zahloubeném skleníku nemusíme ještě končit.
- Je příhodná doba pro výsadbu všech
druhů keřů a stromů. Jen s broskvoněmi počkáme na jaro.
Nejběžnějším
způsobem
výsadby
ovocných stromků je sázení do předem
vyhloubené jámy s osazeným dřevěným
kůlem. Osvědčila se práce ve dvojici,
kdy jeden pracovník přidržuje stromek
a poklepává jím, aby se zemina dostala
ke všem kořínkům. Druhý pak zeminu
přihazuje. Je-li půda předem proryta do
hloubky, nemusí být jáma příliš velká.
Při sázení dbáme na správnou hloubku
usazení stromku. Místo očkování či štěpování nesmí být pod úrovní terénu. Při
sázení je samozřejmé, že ke kořenům
přidáváme dobrý kompost, a nezapomeneme také v jejich okolí na zásobní
přihnojení chemickými hnojivy. Zasazený stromek správně přivážeme ke kůlu,
jeho korunku sestřihneme a rány zamázneme štěpařským voskem.

K obrázku nahnilého jablka vysvětlujeme, že se jedná o jadřincovou hnilobu
způsobenou houbou, která se do jadřince dostala již za vegetace. Tato nemoc se
vyskytuje především u odrůd se širokou
kališní jamkou. Proto u těchto odrůd je
vhodné provést ještě za vegetace (když
jsou plody na stromě) postřik proti strupovitosti s ohledem na ochrannou lhůtu. Použijeme některý z těchto prostředků: Delan, Discus, Merpan.
Mnoho radosti a úspěchů přeje 		
Český svaz zahrádkářů

mrtvo, nezájem. Zkrátka, kdo propásl
těch pár dní, kdy ryby braly, nechytil
nic. Úspěšnější jsou rybáři, kteří chodí
často a svá místa si zakrmují. Těch ale
moc není. Je to náročné na čas, musí se
krmit denně a ve stejnou dobu. Zatím se
mi daří ve štikách, už jich několik mám
a hodně malých jsem pouštěl. Chytám
převážně na jednoháček. Sice mi občas
nějaká uteče, ale ty podměrečné se zase
tolik nezraní. Již třetí rok se mi nedaří ulovit candáty, zato sumců jsem již
chytil šest. Ten první byl chycen ještě
v době hájení a měl délku 1 m. Ti ostatní byli malí.
S blížícím se podzimem připravujeme
výlovy rybníků. První se 22. září loví
Dolní Kotynka, pak 20. října chceme
v jednom dni slovit Montajch u Nové Vsi
a Dobřanský (Vysoká). Část slovených
ryb bude vysazena do řeky.
Vladislav Šefl

RYBÁŘI

Na delší dobu jsem se odmlčel. Žádné
větší akce se nekonaly, prováděla se jen
běžná činnost, hlavně krmení na rybnících každý týden. Takže nebylo o čem
psát. A ryby nebraly.
V letošním roce to vypadalo, jako kdyby v řece žádné ryby nebyly. Ale podle
mého tu jsou, jenže mají ve vodě asi dost
potravy. Soudím tak dle toho, že letos je
mimořádná úroda ovoce na zahrádkách
i na všech mezích a při silnicích. Předpokládám, že stejná úroda různých řas
a planktonu je letos i ve vodě. Ryby se
živí přirozenou potravou a nejeví zájem
o naše nástrahy. Prakticky do poloviny června ryby nebraly vůbec, a to ani
větší plotice, cejni nebo karasi. Jen na
slabý vlasec, malý háček a drobnou
nástrahu braly drobné rybky, větší ryba
se nespletla. I kapříci vysazení do řeky
z jarních výlovů brali jen necelý týden
a pak jsem o ně již nezavadil. Několikrát se mi stalo, že jsem pod čistírnou pozoroval kapříky, jelce a plotice.
V mělké vodě jsem viděl, jak sbírají ze
dna a kolem mojí nástrahy projíždí bez
povšimnutí. A těch ryb tam bylo dost.
Od poloviny června se po deštích začali ozývat kapři. Že tu jsou, jsem se přesvědčil koncem srpna, kdy se mi třikrát
povedlo vždy během chvíle nachytat po
dvou kusech. Jednou jsem chytil také
čtyři pěkné cejny a několik menších.
A v tyto dni měli údajně úspěchy i další rybáři. Ale v dalších dnech zase nic,

2. POUŤ NA KAMÍNKU
v sobotu 13. 10. 2012
Program:
8.00 Za ptactvem v parku

(ornitologická procházka, sraz u kaple)

10.00 Dětská pouť na Kamínku
(různá herní a soutěžní stanoviště
pro malé a menší děti)

12.00 Za stromy v parku

(dendrologická procházka, sraz u kaple)

14.00 Zastaveníčko na Menhirku
(koncert keltské kapely Dé Domhnaigh
ze ZUŠ J.S.Bacha, u kaple)
Bude zajištěno komerční občerstvení
od 10.00 do 15.00 hod.

Akce je finančně podpořena
městem Dobřany.

Na pouť volně navazuje Drakiáda u starého
mostu, organizovaná od 15.00 hod.
MěKS Dobřany.
Jednotlivé aktivity organizačně zajišťují
např. tyto dobřanské organizace, instituce,
uskupení a osoby:
Město Dobřany
O.s. Budulínek, ČSOP (ochránci přírody),
indiánská kultura, Junák, Klub vojenské
historie, MěKS, MS (myslivci),
Vendula Urbancová, ZŠ, ZUŠ...
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TÉMA MĚSÍCE
RADBUZA FEST 2012 NAVŠTÍVILY TŘI TISÍCOVKY LIDÍ

Letošní ročník festivalu Radbuza Fest 2012, který byl ve znamení revivalových kapel, je minulostí. Jestli se povedl, nechť posoudí jeho návštěvníci. Na pódiu se postupně vystřídaly kapely Abused, Zavřít, Judas Priest Revival, Motörhead Czech Republic
Revival, Led Zeppelin Cover Band, Rammstein Member´s Club (RMC) a AC/DC Revival - Špejbls Helprs. Patří se poděkovat
městu Dobřany, všem sponzorům a partnerům, bez kterých by tolik muziky s nulovým vstupným nebylo. A v neposlední řadě díky
všem, kteří na letošní ročník zavítali. Příští rok nás čeká hned dvojí oslava. Radbuza Festu bude 10 let a městu Dobřany 770 let.
Takže už teď se můžeme společně těšit na tyto kulaté narozeniny.
Mgr. Miroslav Bukovjan, agentura bpress
foto Petr Šístek a Jana Bednářová
pořadatel Radbuza Festu

strana 14

SPORT

V sobotu 1. září 2012 se ve sportovním
areálu Džungle konal již šestý ročník
Brada cupu. Předpověď počasí neslibovala nic dobrého a při pátečním pohledu
z okna člověku naskakovaly spíše myšlenky na uspořádání turnaje ve vodním
pólu než ve volejbalu. Přesto jsme s

BRADA CUP 2012
volejbalový turnaj smíšených družstev
vypětím všech sil uvedli hřiště do hratelného stavu a turnaj se mohl uskutečnit. Bylo přihlášeno deset družstev, ale
z tohoto počtu, zřejmě na základě předpovědi počasí, jich dorazilo pouze sedm.
Po poradě vedoucích jsme zvolili hrací
systém ,,každý s každým´´ na dva hrané

(sob) Pátý ročník soutěže pro prarodiče s vnoučaty „Junior Senior Cup“ doznal zásadní
změny. Pořadatelé z občanského sdružení Mladí pro Dobřany přidali k již tradičnímu
zápolení v pétangue další disciplíny a proměnili akci, která slouží především k upevnění
obgeneračních vztahů, ve víceboj. Letos šlo konkrétně o čtyřboj, ale na přání soutěžících se pravděpodobně počet zajímavých soutěží rozšíří. Kdy jindy si mohou senioři
zajezdit na koloběžce, nechat si fandit od vnoučat při nošení míčku na pálce či kopání
na branku?

sety. Po celý den bylo k vidění mnoho
zajímavých utkání a diváci, kterých si
i v tomto počasí našlo cestu do Džungle poměrně dost, si rozhodně přišli na
své. Dobřanští dlouhou dobu bojovali
o obhajobu titulu, nicméně po zranění
a absenci klíčových hráčů závěrečná
utkání nezvládli a skončili na konečném třetím místě. Vítězem turnaje se
stalo družstvo TJ SOKOL PLZEŇ BORY,
které prošlo turnajem se ztrátou jediného setu. Všichni zúčastnění zhodnotili
turnaj na výbornou a už se velice těší
na další ročník. Závěrem bychom rádi
poděkovali městu Dobřany za finanční
podporu formou Grantového dotačního
titulu a budeme se těšit na další spolupráci.
Za TJ Dobřany - oddíl volejbalu
Marek Lohr

Celkové pořadí turnaje:
1.
TJ SOKOL PLZEŇ BORY
2.
ROKYCANY
3.
TJ DOBŘANY
4.
ŠKODA JUNIOŘI
5.
GAMBÁČI
6.
HCSD
7.
CHOTĚŠOV
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SPORT

1. ČESKÁ NÁRODNÍ
HOJBALOVÁ LIGA - MUŽI

Úvodní dvě kola 2. nejvyšší soutěže
v ČR mají za sebou naši muži. Oba domácí duely zvládli vítězně (s Ml.Boleslaví
3:1 a s Prahou-Hostivaří 3:1), načež
ve dvou venkovních zápasech v Praze
s týmy, které každoročně okupují nejvyšší patra 2. ligy (SK Ďáblové a Kovo),
odešli Šneci poraženi, přičemž zejména
souboj s Ďábly byl vyrovnaný do posledních chvil (prohra 2:3). Největší favorit
Kovo Praha rovněž šnečí soubor nepřehrál tak, jak si představoval. Po dvou
třetinách byl stav 3:3, až ve třetí části
se přece jen prosadili domácí Pražané, a dvěma góly, svými zkušenostmi
a nespornými kvalitami zápas rozhodli, v poslední minutě ještě brankou do
odkryté klece skóre navýšili (6:3). Nově
tvořený a zároveň za pochodu krystalizující tým šnečích barev, který sbírá
zkušenosti a zároveň se tak i potřebně sbližuje a sehrává, v Praze určitě
ostudu sobě a hlavně městu Dobřany
neudělal, ba naopak! Šneci se opírají
o vynikajícího brankáře Marka Košňara, v poli o pár zkušených matadorů
a kapitána Jaroslava Pancuráka, dále
o bombera Petra Skálu a hlavně pak
o úspěšné mladíky, kteří klub a hlavně
město Dobřany několikrát proslavili na
republikových turnajích a na nedávném
MISTROVSTVÍ SVĚTA juniorů.
Václav Šlehofer

řanském týmu jsou borci ověnčení
medailemi z žákovských republikových
soutěží včetně TITULU MISTRA ČR, ale
také vicemistři světa z již zmiňovaného
nedávného MS juniorů. Ano, tolikrát
byly Dobřany v současně fungujícím
klubovém hokejbalu úspěšní!
Václav Šlehofer

vých tričkách to se zlatou medailí na
krku klukům opravdu slušelo. Díky
všem, kteří pomohli.
Libor Oplt

ŽÁCI

Sen snad každého sportovce reprezentovat svou zemi se splnil hned několika
mladým hráčům TJ Snack Dobřany.
Svými výkony v loňské sezoně si řekli
o možnost ucházet se o posty v národním týmu. V roce konání mistrovství
světa juniorů bylo opravdu o co hrát. Do
konečných nominací se nakonec probojovala čtveřice hráčů. V kategorii U14
zazářil na postu reprezentační brankářské jedničky Antonín Oplt. V kategorii
U16 se prosadili hráči Václav Šlehofer
ml., Jan Kovářík a Jan Voves, kteří svojí výbornou hrou přispěli k zisku titulu
vicemistra světa pro náš národní tým.
Gratulujeme!

V letošní sezóně budou šnečí barvy hájit pouze starší žáci. Loňští mistři
ČR budou mít zbrusu nový tým, neboť
převážná většina kluků byla postaršena
a tím tak převelena do mladšího dorostu.
O tento tým však nemusíme mít v Dobřanech strach, neboť věříme, že zdravé
jádro vytvoří kluci, kteří loni byli pátí
v ČR v kategori mladší žáci. Liga mezi
těmito borci bude v základní části hraná pouze na Plzeňsku a doplněná o tým
z K. Varů (přihlášené oddíly pro tuto
kategorii: Hbc Kralovice, Tatran Třemošná, TJ Snack Dobřany, Hbc Plzeň, Buldoci Stříbro, Hbc Litice a Karlovy Vary).
Poté bude následovat nadstavbová část,
ve které si to úspěšné týmy ze základní
části rozdají s týmy z Jihočeského kraje.

HOKEJBALISTÉ DOBŘAN
REPREZENTOVALI ČESKOU
REPUBLIKU NA SVĚTOVÉM
ŠAMPIONÁTU

DEN S HOKEJBALEM
NA I. STUPNI ZŠ

7. 9. 2012 uspořádal sportovní
oddíl hokejbalu propagační turnaj pro
nejmenší sportovce na prvním stupni
místní ZŠ. Tohoto turnaje se zúčastnili žáci druhých až pátých tříd. Celkem
hokejbalový turnaj vidělo 300 žáků a 66
se ho aktivně zúčastnilo. Turnaj měl
výrazný vliv na utváření nového týmu
přípravek. Podařilo se zaujmout nové
malé hokejbalisty. Za podporu děkujeme pedagogickým pracovnicím prvního
stupně ZŠ.
Libor Oplt

STÁLÝ NÁBOR ŽÁKŮ
DO HOKEJBALOVÝCH
MLÁDEŽNICKÝCH TÝMŮ

EXTRALIGA MLADŠÍHO
DOROSTU

V této nejvyšší celorepublikové mládežnické soutěži v ČR jsme doposud
odehráli 3 kola a všechny vítězně, když
jsme porazili Ústí nad Labem 12:3, Prahu-Hostivař 7:4 a Jihlavu 4:1. V dob-
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TJ SNACK DOBŘANY – MISTR
ČR V KATEGORII STARŠÍ ŽÁCI!

Loňskou superúspěšnou sezonu jsme
uzavřeli na rockovém festivalu. Zde
se dostalo našim borcům cti přebrat
z rukou starosty města Dobřany pana
Marka Sýkory poděkování za vzornou
reprezentaci města a v nových klubo-

Stále probíhá nábor nových hokejbalových nadějí do oddílu TJ Snack Dobřany. Tréninky probíhají každé úterý
a čtvrtek od 17:00 hodin. Šneci Dobřany – to je ta správná volba.
Václav Šlehofer

TIPY NA VÝLETY
TURISTÉ VÁS ZVOU

zelenou, která nás dovede ke Kollerovu kostelu. Dále se vydáme po žluté
kolem vodní nádrže Nýrsko do Větrova
a po modré do Nýrska. Na vlak v 16.22,
17.37. Délka vycházky 18 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.

9. října
KOLÁČOVÝ VÝŠLAP
– Z DOLNÍ KAMENICE DO KRCHLEB
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.28 hod.
do Dolní Kamenice/z Plzně 8.09/.
Půjdeme po zelené a žluté do Krchleb
na koláče. Dále se vydáme po cyklostezce č. 2185 do Staňkova, odkud odjedeme vlakem v hod. do Dobřan. Délka
vycházky 12 km. Odjezdy vlaků: 14.56,
17.07.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
13. října		
BUDOU JEŠTĚ HOUBY?
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.28 hod.
na zastávku do Ošelína /z Plzně 8.35/
Vyjdeme po zelené, kterou po 2. km
opustíme a přejdeme na neznačenou
lesní cestu, která nás dovede do Svojšína
– cíle naší cesty. Délka vycházky 14 km.
Odjezdy vlaků: 16.29 a 20.29 hod.
Vedoucí Luboš Kučera.
16. října		
Z POSTŘEKOVA DO PIVONĚ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6.12 hod.
do Postřekova /z Plzně R 7.00 hod./.
Vyšlápneme po zelené do bývalého Valtířova. Zde odbočíme doleva neznačenou
silnicí, dojdeme na křižovatku s červenou, odbočíme doprava a dojdeme na
Starý Herštejn. Po červené půjdeme až
na Liščí domky, zde značku opustíme
a po neznačené silnici dojdeme do Pivoně. Odjedeme autobusem v do Domažlic
a vlakem v domů v 16.09, 18.48 hod.
Délka vycházky 17 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
20. října		
POŠUMAVÍM
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.17 hod.
do Janovic. Půjdeme po zelené na Klenovou a do osady Javor. Dále nás povedou neznačené cesty na Loučen a kolem
vrcholu Úliště do Neznašov. Odjezd zpět
v 16.24, 17.39. Délka vycházky 12 km.
Vedoucí Karel Bohmann.
23. října		
ŠUMAVA – HOJSOVA STRÁŽ
– NÝRSKO
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.17
hod. do Hojsovy Stráže. Nakročíme na

27. října			
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Odjedeme z Dobřan vlakem ve 12.28
hod. na Valchu. Půjdeme po žluté směr
Vejprnice až na styk s novou zelenou,
která vede do Dobřan a po ní půjdeme.
Délka vycházky 12 km.
Vedoucí Sváťa Leitl.
30. října		
PLZEŇ – KRKAVEC – MALESICKÁ
SKÁLA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.28 do
Plzně a MHD číslo 4 na konečnou.
Půjdeme přes Krkavec do Chotíkova,
Malesic a Křimic. Na nádraží nás odveze
MHD. Délka vycházky 13 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
4. listopadu		
PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ
PLZEŇSKÉHO KRAJE
Odjedeme z Dobřan v 7.28 hod. vlakem do Tachova /z Plzně 8.06/ Prohlídka Tachova a okolí dle programů
vydaných k setkání turistů. Vlaky zpět:
14.33,16.33.
Vedoucí Luboš Kučera.
6. listopadu		
PO PLZEŇSKÝCH PAMÁTKÁCH
Odjezd z Dobřan v 7.28 hod. vlakem do
Plzně. Navštívíme muzeum, Františkánský klášter a další.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
Vážení spoluobčané, využijte naší
nabídky a pojďte se s námi projít. Chůze je zdravá. Jdeme za každého počasí.
Případné změny v plánu budou zveřejněny ve vývěsní skříňce u Komerční
banky.
Výbor odboru KČT TJ Dobřany.

VÝSTAVA KREATIVITY V DUBČI
(Praha 10 - Dubeč)
26. - 28. 10. 2012

Víkend pro tvořivé lidi!
Výstava
patchworku,
workshopy
a dílny, prodejní výstava kreativních
potřeb. Vše pro patchwork, découpage,
malování na textil, scrapbooking, filcování, mozaiku, razítka, kreativní hračky
a spousta dalšího…
Otevřeno v pátek a v sobotu od 9 do
18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin.
Vstupné pro dospělé 60 Kč, zlevněné
30 Kč, děti do 6 let a ZTTP zdarma.
Výstava se koná ve Špejcharu a v budově sokolovny. Více na www.brydova.cz.

ZOO PLZEŇ – NOVÁ EXPOZICE
SVĚT V PODZEMÍ

Vstupní budova přináší expozici historie krytu z 2. světové války a dále
historii území botanické zahrady, vzpomínku na Kodetovu zahradu a zakladatele BZ pana Miroslava Vaňouska.
Budova – původně domek zahradníka
- byla maskováním vstupu do samotného podzemí. To vybudovala německá
armáda v prvních letech války. Po válce
zde působily bezpečnostní složky státu a v letech 1954-1958 sloužil domek
i chodby protichemické obraně v rámci
civilní obrany. Poté byly prostory zakonzervovány a opuštěny.
Ačkoliv v zoologických zahradách
bývají budovány expozice sklepů nebo
noční pavilony, rozsah a charakter
plzeňské expozice nemá v ČR ani blízkém okolí obdoby.
Následují samotné 4 komplexy expozic
zvířat. První tři celky ukazují život bez
světla. Zahajovací expozice přinese naše
jeskyně včetně jejich osazenstva v pravěku; další potom mediteránní hrobky,
studny, sklepy a kanály. Její součástí je
i laboratoř v rámci aktivit Amphibian Ark
pro záchranný chov ropušky baleárské.
Třetí celek představí život tropických
jeskyní Karibiku. Můžeme se v podzemí
těšit na kaloně egyptské i vampýry, čolky, žáby, potkany, plchy, hroznýšovce
kubánské, bezobratlé a další představitele temných prostor.
Závěrečná část se zabývá vývojem
života od prahor po prvohory. Živočichy představí posel pravěku - loděnka
hlubinná (nautilus). Přes sklepní expozici ropuch zelených přejdete do expozic vzácné tuzemské teplomilné flóry
a fauny s prakticky kompletními druhy
obojživelníků a plazů tohoto regionu.
Vstupné do celé ZOO (bez Dinoparku)
je pro dospělé 120 Kč, zlevněné 90 Kč.
Více na www.zooplzen.cz.
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INZERCE
Domácí chlazení - Klimatizace - Chladící a mrazící boxy
Autoklimatizace - Výčepní zařízení

S E RV I S C H L A Z ENÍ
Montáž a prodej klimatizačních jednotek

Antonín DANIA
Spojovací 827		
Dobřany 334 41

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Středa: 9:00 – 12:00
Čtvrtek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:45
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Kontakty:

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

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

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
□
□
□
□
□

bydlení
rodina a mezilidské vztahy
občanskoprávní vztahy
majetkoprávní vztahy
pracovně-právní vztahy

□
□
□
□
□

systém sociálních dávek a pomoci
finanční problematika
ochrana spotřebitele
sociální a zdravotní pojištění
správní řízení (jednání s úřady)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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mobil: 731 162 629
e-mail: chlazeni.dania@seznam.cz

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE

►	Učitelka českého jazyka nabízí doučování tohoto
předmětu (100 Kč/hodinu).
Tel.: 777 991 272, 724 238 429
►	Prodám RD 4+kk v Dobřanech, už.plocha 112m2,
kolaudace 12/2009, garáž 20m2, zahrádka.
Tel.: 602 117 657
►	Prodám garáž v Plzeňské ulici v Dobřanech.
Tel.: 603 923 171
►	Vyklízení rychle, spolehlivě, levně.
Tel.: 606 63 63 01
►	Vedení účetnictví, mezd, daňové záležitosti.
Tel.: 602 42 15 15, e-mail: monetari@seznam.cz
►	Hledám pronájem kanceláře 20m2.
Tel.: 776 827 008

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

ŘÍJEN 2012

PRODÁM POZEMEK 26 000 M

2

NAD CHATAMI V DOBŘÁNKÁCH.
ČÍSLA PARCELY:
3235, 3237, 3240/1, 3240/2, 3240/3, 3240/4,
3241/1, 3241/2, 3242/1, 3242/2, 3243
DOBRÁ INVESTICE.
JEN OSOBNÍ JEDNÁNÍ.
CAJTHAML FRANTIŠEK
TŘ. 1. MÁJE 152, DOBŘANY

PO

8. 10.

14 - 17

PÁ

12. 10.

14 - 17

PO

15. 10.

14 - 17

ST

17. 10.

ÚT

23. 10.

14 - 17

ČT

25. 10.

14 - 17

PO

29. 10.

14 - 17

ČT

1. 11.

14 - 17

PO

5. 11.

14 - 17

9 - 12

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit
na telefonním čísle: 773 478 883.
Prosíme zákazníky, kteří mají boty v opravě, aby si je včas vyzvedli.
V prodeji: zdravotní stélky do bot, tkaničky, krémy na boty.

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
PLZEŇ-JIH

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219

pořádá 4. ročník veřejné prezentace studijních
nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí učně
a středoškolské studenty

E-mail: listy@dobrany.cz

VELETRH PERSPEKTIVY ŘEMESEL 2012

Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková

31. října 2012 od 9:00 do 15:00 hodin,
Kulturní dům Stod, Nádražní 477
Další informace:
e-mail: info@ohkplzen-jih.cz
www.ohkplzen-jih.cz

Typografie: Kalous & Skřivan
Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353
facebook.com/DobranskeListy
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JUNIORFEST 2012

10:00 / Káčko / 40 Kč

PONDĚLÍ 5. 11. 2012

Knoflíková válka

Francie; 2011; 100 minut; doporučená přístupnost: od 8 let; český dabing

8:30 / Káčko / 40 Kč		

O chytré kmotře lišce

Josef Lada napsal pohádku o chytré lišce, která svůj důvtip a chytrost
dokázala využít vůči nepoctivcům a nabubřelcům. Ve své snaze podobat
se lidem sem tam něco zamotala. O tom, jak to dopadlo, se dozvíte v šesti
příbězích, které na Vás čekají.

10:00 / Káčko / 40 Kč

Violka, malá čarodějnice

Je březen 1944. Zatímco zemí otřásají události druhé světové války,
v malé francouzské vesnici v ústraní si hrají na válku děti. Protože zde
spolu odjakživa nemilosrdně zápolí děcka ze dvou sousedních vesnic
– Longeverne a Velrans. Jenže tentokrát nabere jejich válka nečekaný
obrat: všem zajatcům jsou z oblečení utrženy všechny knoflíky, takže
odcházejí obnažení, poražení a potupení. Spor dostane od této chvíle jméno
„knoflíková válka“ a zvítězí v něm vesnice, která získá více knoflíků.

Nizozemí; 2010; 85 minut; doporučená přístupnost: od 6 let; český dabing

Veliké dobrodružství se může vyklubat i z malého vajíčka. Kouzelník Kwark
si přinesl z lesa vejce a těší se na snídani. Ze skořápky ale vyskočí malá
holčička, která mu říká tatínku. Dostane jméno Violka. Je neposedná
a všetečná a chce umět kouzlit stejně jako tatínek. Už se nemůže dočkat, až
půjde do čarodějnické školy, kde pozná spoustu nových kamarádů, naučí
se přivolat vítr a vyvolávat mraky. Zakrátko totiž bude muset zachraňovat
celý les, kde bydlí spousta kouzelných bytostí.

13:00 / Káčko / 80 Kč

Hodina zpěvu s Jaroslavem Uhlířem

20:00 / Káčko / 40 Kč		

Bojovnice

20:00 / kino Káčko / 40 Kč		

Vegas

Norsko; 2009; 108 minut; doporučená přístupnost: od 14 let; české titulky

Poté, co je svědkem týrání své matky, je Thomas poslán do domova pro
mládež. Nemá sebemenší tušení, kde je jeho mladší bratr, a ani nemá šanci
od někoho tyto informace získat. Thomas je však rozhodnut bratra najít. Na
útěku potká Mariannu, která vždy vše překrucuje, a Terjeho, který vypadá,
jako by byl z jiné planety. Tito tři sdílí společný sen a společně se vydávají
na cestu lásky, nenávisti a důvěry. Nikdo neskončí tam, kde si původně
plánoval, ale všichni nakonec najdou domov.

STŘEDA 7. 11. 2012

Německo; 2011; 103 minut; doporučená přístupnost: od 14 let; české titulky

Německý film „Bojovnice“ je dramatickým příběhem dvacetileté Marisy,
která je členkou neonacistického gangu v bývalém východoněmeckém
městě. Její život je silně poznamenán nenávistí vůči přistěhovalcům,
Židům, policistům... Fyzické násilí hraje důležitou roli v každodenním životě
gangů. Jeden z nevinných rozsudků donutí Marisu přehodnotit svůj životní
postoj. Náhle zjišťuje, že opustit gang nebude vůbec jednoduché.

ÚTERÝ 6. 11. 2012
8:00 / Káčko / 40 Kč		

Kouzelníci

9:00 / Káčko / 40 Kč

Do Želéstonského parku už nechodí tolik lidí jako dřív a obchod tak vázne,
proto se starosta Brown rozhodl park zavřít a pozemek prodat. To znamená,
že rodiny už nebudou moci poznávat krásy přírody – a co je horší: Méďa
Béďa a jeho kamarád Bubu budou muset opustit svůj jediný domov, jaký
kdy měli. Postaven před největší výzvu svého života musí Méďa Béďa
dokázat, že je opravdu chytřejší než průměrný medvěd a spolu s Bubem
spojí síly s rangerem Smithem, aby společně našli způsob, jak park
zachránit.

Nizozemí; 2010; 91 minut; doporučená přístupnost: od 6 let; český dabing

Po představení iluzionisty má Ben jasno. Také chce být kouzelníkem! Začne
spolu s tátou pilně trénovat a jejich společná show má úspěch. Ben je
fascinován jedním trikem, a tak se rozhodne, že jej s otcem rovnou vyzkouší.
Před plným sálem lidí nechá zmizet spolužačku a svou nejlepší kamarádku
Sylvii. Měl to být vcelku jednoduchý trik, jenže Sylvie beze stopy zmizí.

Méďa Béďa

USA; 2010; 83 minut; doporučená přístupnost: od 5 let; český dabing

11:00 / Náměstí T.G.M. / ZDARMA
Den s Techmania Science Center
16:00 / ZDARMA
Setkání s Janem Třískou + autogramiáda

INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

Triumfa s.r.o.

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany

náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
7:15 - 18:00
pondělí
středa
7:15 - 17:00
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
pátek

náměstí T.G.M. 282
kontakt: 377 972 582, 725 230 021
e-mail: dobrany@triumfa.cz
Provozní doba:
pondělí a středa 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

8:00 - 14:30
8:00 - 13:00

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
Cestovní agentura
Kostel sv. Víta
náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí - pátek
9:00 - 12:15

13:00 - 16:00

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

Sběrný dvůr Dobřany
ul. Plzeňská
Provozní doba:
pondělí
středa, pátek
neděle

9:00 - 13:00
9:00 - 13:00

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

MUDr. Alena Špidlenová

zdravé děti
11:00 - 14:30
15:00 - 18:00
11:00 - 14:00
10:00 - 13:00

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

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

Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:30
pátek
9:00 - 12:30

MUDr. Jitka Šebestová

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

13:00 - 16:00
13:00 - 15:00

Městská knihovna

Stromořadí 439
kontakt: 377 972 942
e-mail:
knihovna@dobrany.cz - dětské oddělení
umnerova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé,
region

satrova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé
Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30 - 12:00
úterý
7:30 - 11:00
středa
7:30 - 12:00
pátek
7:30 - 11:00
Oddělení pro děti
pondělí
úterý, čtvrtek
středa
9:00 - 11:00
Internet pro veřejnost
pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý
8:00 - 11:00
čtvrtek
12:00 - 15:00
8:00 - 11:00
pátek

13:00 - 17:00
13:00 - 15:00
13:00 - 18:00

12:00 - 17:00
12:00 - 15:00
12:00 - 18:00

náměstí T.G.M. 282
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
Dobřany
pondělí a středa 12:00 - 14:00
úterý
7:30 - 18:00
čtvrtek
7:30 - 14:00
pátek
7:30 - 10:30
Chlumčany
pondělí a středa 7:30 - 11:00
pátek
11:00 - 13:00
Zákonná pauza a návštěvní služba každý den
kromě pátku v době od 11.00 do 12.00 hodin.

Kožní ambulance

12:00 - 15:00

MUDr. Ludmila Horová

MUDr. Radana Salvétová
kontakt: 377 972 551

Diabetologická poradna
MUDr. Jana Prošková

6:30 - 7:30
14:00 - 18:00

náběry
ordinace

Praktický zubní lékař

MUDr. Jana Formánková

kontakt: 377 972 535
pondělí
7:30 - 17:00
úterý
7:30 - 14:30
středa
7:30 - 12:30
čtvrtek
7:30 - 16:30
pátek
7:00 - 12:00

MUDr. Leona Hrbáčková

kontakt: 377 972 535
pondělí a úterý
7:30 - 16:30
středa - pátek
6:30 - 13:00

Odborný ženský lékař
MUDr. Petr Krčál

Stromořadí 956
kontakt: 603 225 252
(pouze pro objednání v době ordinačních hodin)
pondělí
7:30 - 11:30
lichý týden
čtvrtek
10:00 - 13:30
každý týden
pátek
7:00 - 12:00 dle objednání

Gynekologická poradna

MUDr. Viola Gottwaldová

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

13:00 - 16:00

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9:00 - 11:00
čtvrtek
16:00 - 18:00

Přeštická 896, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
pátek
9:00 - 12:00
V pátek od 16:00 do 18:00 je operační den.

Ordinace praktického lékaře

7:00 - 13:00
7:00 - 12:00

kontakt: 774 493 428
pondělí
15:00 - 18:00

MVDr. Tereza Sýkorová

čtvrtek
14:00 - 17:00
(v ordinaci MUDr. J. Šebestové)

úterý
středa - pátek

13:00 - 16:00

Veterinární ordinace

MUDr. J. Kilian

kontakt: 377 972 544
pondělí
7:00 - 12:00

7:30 - 12:15
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00

ORL ordinace (zdravotní středisko)

středa

Praktický lékař pro děti a dorost
Stromořadí 956
kontakt: 377 972 274
nemoc. děti
pondělí, středa
7:30 - 11:00
úterý
13:00 - 15:00
čtvrtek
7:30 - 11:00
pátek
7:30 - 10:00
Návštěvní služba dle domluvy.

pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek

14:00 - 18:00
(pro pracující)

Nutriční poradna pro nemocné i zdravé
Sandra Miloševičová, DiS et DiS.

Lipová 155, kontakt: 777 669 818
pondělí - čtvrtek 9:00 - 18:00 na objednávku
úterý
13:00 - 14:00
základní poradenství zdarma

KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
Rebelka 2D

96 hodin: Odplata

6. a 12. 10. 2012 v 1700 hodin

12. 10. 2012 ve 2000 hodin

(USA, animovaný, 100 min, přístupné, dabing)
režie: Mark Andrews, Branda Chapman
Se svéhlavou Meridou mají rodiče, král Fergus a královna Elinor, plné ruce práce, protože rusovlasá princezna je odhodlána jít si v životě svou cestou a vzepře se
starým zvykům i třem váženým lordům. Merida svými
činy nechtěně rozpoutá v království zmatek a požádá
o pomoc tajemnou čarodějnici, která její přání sice vyplní, bohužel však po svém.

(Francie, akční thriller, 98 min, do 12 let nevhodné, tit.)
režie: Olivier Megaton
Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills,
který před dvěma lety v Paříži nemilosrdně pozabíjel
gang obchodníků s bílým masem, aby zachránil život
své unesené dcery.
Nyní ho na výletě v Istanbulu překvapí návštěva dcery
Kim a také bývalé manželky Lenore. Poklidná dovolená
netrvá dlouho. Lenore je přímo před zraky Bryana unesena. Kim se snaží před pronásledovateli uniknout.
Bryan pochopí, že vyjednávání s únosci nemá naději na
úspěch. Hlavou gangu je totiž Murad, otec jednoho ze
zločinců, které Bryan zabil. Jediné, po čem Murad touží,
je krvavá odplata.
Vstupné: 100 Kč

Vstupné: 100 Kč

Ve stínu
6. 10. ve 2000 a 14. 10. 2012 v 1800 hodin
(ČR, detektivka, 96 min, přístupné)
režie: David Ondříček
Kapitán Hakl (Ivan Trojan) vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik
tajné policie začíná stávat politická kauza. Z nařízení
Státní bezpečnosti přebírá Haklovo vyšetřování major
Zenke (Sebastian Koch), policejní specialista z NDR,
pod jehož vedením se vyšetřování ubírá jiným směrem,
než Haklovi napovídá instinkt zkušeného kriminalisty.
Na vlastní pěst pokračuje ve vyšetřování. Může jediný spravedlivý obstát v boji s dobře propojenou sítí
komunistické policie? Protivník je silný a Hakl se brzy
přesvědčuje, že věřit nelze nikomu a ničemu. Každý má
svůj stín minulosti, své slabé místo, které dokáže z obětí udělat viníky a z viníků hrdiny.

Skyfall
27. 10. ve 2000 a 28. 10. 2012 v 1800 hodin

Cesta do lesa

(VB/USA, akční, 145 min, přístupné od 12 let, titulky)
režie: Sam Mendes
A konečně je to tady. Třiadvacátý díl nejdelší série
v historii kinematografie přichází do české distribuce. Daniel Craig se opět představí v roli Jamese Bonda, agenta 007, jehož stvořil Ian Fleming. Tentokrát
má jeho utajená akce název Skyfall. V nejnovějším
příběhu projde těžkou zkouškou jeho loajalita vůči
M, kterou dohání její vlastní minulost. Když MI6
napadne neznámý útočník, Bond musí vypátrat
a zneškodnit zdroj ohrožení - bez ohledu na to, kolik
bude muset obětovat on sám. Určitě si zarezervujte
včas vstupenky, protože nové setkání s Jamesem
Bondem bude stát za to.
Michal Šašek

7. 10. v 1800 a 13. 10. 2012 ve 2000 hodin

Vstupné: 100 Kč

Vstupné: 120 Kč

(ČR, lesní komedie, 110 min, přístupné od 12 let)
režie: Tomáš Vorel
Honza Marák (Tomáš Hanák) dávno rezignoval na kariéru „ajťáka“ a koupil chalupu na konci malé vesnice, kde
se zabydlel se svojí ženou Markétou (Bára Schlesinger), dcerou Anynou (Anna Linhartová) a synem Sayenem (Vojta Vovesný). Pracuje v lese jako pomocný
dělník, spravuje cesty, oplocenky, těží dřevo, pomáhá
lesákům. Markéta se živí masážemi a alternativním
léčením pacientů. K tomu používá různé psychotropní
rostliny a houby, což vede ke konfliktu se starousedlíky
a poté s protidrogovou policií. Dcera Anyna navštěvuje
přespolní ZŠ, kde však stále propadá, protože se toulá
po lesích a místo z učebnic se učí z přírody.

Vstupné: 100 Kč

Je to jen vítr
10. 10. 2012 ve 2000 hodin
(Maďarsko/Německo, drama, 87 min, do 12 let nevhodné, titulky)
režie: Benedek Fliegauf
Film zachycuje jeden den v životě romské rodiny kdesi
na okraji malého městečka. Otec je za prací v Kanadě.
Matka má dvě zaměstnání a stará se o svého nemocného otce. Dcera chodí do školy a syn se toulá po okolí.
Všechny spaluje napětí, způsobené množícími se útoky.
Nad městem padá tma a nocí se nesou podivné zvuky.
Je to jen vítr?

Vstupné: 80 Kč

jezdit na kole, raději pracuje jako poslíček. Jeho život je
neřízená jízda, ve které neplatí žádná pravidla. Ale problémy se na sebe kupí a je stále těžší před nimi ujet.
Film režiséra Vladimíra Michálka vypovídá „o generaci,
která neprožívá žádná extrémní dramata. Pokud ji něco
ohrožuje, je to jenom ona sama a je to její zodpovědnost, jak s životem naloží“.

Vstupné: 100 Kč

Hotel Transylvania 3D
26. a 27. 10. 2012 v 1700 hodin
(USA, animovaný, 91 min, přístupné, dabing)
režie: Genndy Tartakovsky
Málo známý fakt o DRÁKULOVI: není jen princem temnoty; je také vlastníkem HOTELU TRANSYLVANIA, luxusního
pětihvězdičkového místa, kde se mohou světová monstra - FRANKENSTEIN a jeho NEVĚSTA, MUMIE, VLKODLACI, ZOMBIE, GREMLINI a spoustu dalších – dostat daleko
od všech a být jen „sami sebou“ v bezpečném prostředí
bez lidí. Ale pro Drákulu existuje ještě daleko důležitější důvod, proč držet obyčejné smrtelníky dál od Hotelu
Transylvania: aby ochránil MAVIS, svoji milovanou náctiletou dceru.			
Vstupné: 145 Kč

Paranormal Activity 4
26. 10. 2012 ve 2000 hodin
(USA, horor, 95 min, přístupné od 15 let, titulky)
režie: Henry Joost, Ariel Schulman
Příběh hororu Paranormal Activity 4 volně navazuje na
druhý díl, v němž démonem posedlá Katie vyvraždila
rodinu své sestry s výjimkou nemluvněte Huntera, které unesla neznámo kam. Uběhlo pět let a tahle dvojice
s velice pohnutou minulostí se přistěhuje na poklidné
americké předměstí, které záhy poklidné být přestane.

Vstupné: 100 Kč

Hasta la vista!
17. 10. ve 2000 hodin
(Belgie, tragikomedie, 115 min, přístupné od 12 let, tit.)
režie: Geoffrey Enthoven)
Philip, Lars a Jozeph jsou tři mladíci po dvacítce, kteří
milují víno a ženy. Jenže jsou stále panicové. Pod záminkou ochutnávání vína se vydají na cestu do Španělska
s vidinou prvních sexuálních zážitků. Nic je nemůže
zastavit – dokonce ani jejich handicap: jeden je slepý,
druhý na vozíku a třetí zcela ochrnutý.
Hasta la vista! vypráví příběh o lásce, síle přátelství
a chtíči. Příběh o humoru jako jediném prostředku, který pomáhá vyrovnat se s nelehkou situací, o silné touze
jako největším hybateli lidské snahy bořit hranice.
Film vznikl na motivy skutečného příběhu Asty Philpota
a jeho přátel.
Snímek zvítězil na MFF Karlovy Vary v kategorii Divácká
cena deníku Právo, a získal tak Křišťálový glóbus.

Vstupné: 80 Kč

Posel

DIVADLO PRO DĚTI
O veliké řepě

20. 10. 2012 v 1500 hodin

Vstupné: 60 Kč

PŘEDPREMIÉRA
Yuma
31. 10. 2012 ve 2000 hodin
(Polsko/ČR, tragikomedie, 105 min, přístup. od 12 let, tit.)
režie: Piotr Mularuk
Začínají devadesátá léta, život v polsko-německém
pohraničí se však po pádu železné opony zatím nijak
zvlášť nezměnil.
Dvacátníka Zygu (talentovaný Jakub Gierszał) už nebaví dívat se na módní výstřelky a západní vymoženosti
jen v barevných časopisech. Spolu s kamarády se rozhodne rozzářit život v ospalém šedém městečku a sobě
i jeho obyvatelům trochu přilepšit. Západoněmecké
obchody přetékající zbožím jsou pro mladíky přece jen
příliš velkým lákadlem...
     Vstupné: 80 Kč

24. 10. 2012 ve 2000 hodin
(ČR, drama, 100 min, přístupné)
režie: Vladimír Michálek
Třicátník Petr miluje kolo a své vášni podřizuje celý
svůj život. Neplánuje, neplatí účty, neřeší nic, co může
počkat do zítra. Budování společného bydlení s přítelkyní je mu stejně proti srsti jako dělat kariéru. Aby mohl

Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí - pátek
9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu
před začátkem promítání. Rezervace:
>	online rezervační systém na www.kacko.cz
>	telefonicky: 739 643 219 (po-pá 9:00 - 16:00)
nebo 377 972 725 (po-pá 9:00 - 16:00)

