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zdarma do všech domácností

DOBŘANY MAJÍ SVOJI SENÁTORKU

PODČÁRNÍK
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
do rukou se vám dostalo opravdu poslední číslo připravené stávající redakční radou. Listy, stejně jako zbytek města čekají na to, jak dopadne ustavující zastupitelstvo. Kdo bude starostou, radním, kdo povede výbory
a komise (včetně redakce).
Možností je více, takže se nyní nesluší cokoliv si plánovat, ba dokonce by se
příčilo dobrým mravům i jakékoliv osobní hodnocení výsledků. Asi jste si všimli,
že úvodní sloupek a zpravodajství přestalo být součástí politického soupeření,
toto pravidlo nebudeme porušovat ani nyní.
O volbách tedy jen nestranná fakta. Jeden z našich spoluobčanů bude členem parlamentu, tudíž fotografie na titulní stránce je výjimečně z Prahy.
V hlavním městě bude slyšet náš hlas více, což nemusí být na škodu. Nicméně
dobytí Senátu Dobřaňačkou je okamžik historický a pominout ho nemohou ani
ti, kdo to Dáše nepřáli.
Volby v Dobřanech se těm senátním shodou okolností podobaly. Pět minulých
zastupitelů neobhájilo mandát. Místo nich čeká čtyři nováčky premiéra a jednoho někdejšího starostu obnovená premiéra. Ať se jim daří. Tudíž se naše zastupitelstvo obměnilo stejně jako Senát z jedné třetiny. Z čela Senátu odchází stávající
předseda, v Dobřanech to tak bude také.
V jiných ohledech už se ale obojí volby liší. V Senátu přibylo žen, u nás na
radnici jedna ubyla, i když kandidátek bylo rekordně mnoho. Zájem voličů
o Senát byl tradičně malý, v Dobřanech účast voličů po delší době poskočila, což je velmi dobrá zpráva. V Senátu se z dosavadní většiny stala menšina,

v Dobřanech naopak stávající většina posílila z osmi na devět mandátů. To pochopitelně neznamená, že se nutně musí pokračovat ve stejné sestavě. Ale je to dobré
vysvědčení za práci současné rady, která si jistě najde čas vám poděkovat.
Já bych naopak rád veřejně poděkoval tomu, kdo již v radě pokračovat nebude.
Se starostou Jardou jsme se seznámili tak, že jsem na něj kdysi podal trestní
oznámení kvůli kácení lip v naší ulici. Byl to čin hloupý, jak mi ukázal rozbor
dendrologa, poučil jsem se důkladně, že nelze dát jen na dojem. Základním heslem se mi stal Nerudův verš, často recitovaný mým tatím: „Víš, zkoumat třeba
Bušku milý…“
Po čase jsem měl možnost zkoumat zblízka Jardu. Ocenil jsem na něm zejména vývoj, jaký zaznamenal. Z nervózních devadesátých let vzešel jako poměrně nerudný a hlučný bojovník, působil na mne tak trošku neotesaně. Byl jsem
zblízka u jeho proměny. V době, kdy přestal být osamělým hrdinou, když se měl
o koho opřít, rozkvetl. Stále se uměl řádně dopálit, ale častěji to záhy končilo (opět
s Nerudou): „Však kolem úst již úsměv hrál.“
Na potvoru v době, kdy se uklidnil a mnohokrát své okolí znovu a znovu překvapil
mladistvým a novátorským myšlením, se mu stala ona nešťastná zdravotní nehoda.
Viděl jsem ho nedávno, když si prohlížel své velké dílo – opravenou ZUŠ. Jakkoliv
není zrovna tělesně v nejlepší formě, sílu ducha prozradil jeho úsměv. Má velkou
šanci znovu přiložit ruku k dílu, moc bych mu to přál.
A nám všem bych přál, abychom využili každou příležitost ke zmoudření, abychom dokázali stejně jako Jarda vyjíždět ze zajetých kolejí, sundavat klapky z očí
a nesesypat se ani za nepřízně osudu.
Martin Sobotka

Redakce, inzerce: Městské kulturní středisko, náměstí T.G.M. 5, 334 41 Dobřany, e-mail: listy@dobrany.cz
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CO SE DĚJE
POLICIE INFORMUJE - Děti a cizí lidé

Následující článek je určen především rodičům dětí mladších 15 let. Neustále dokola musíme našim potomkům zdůrazňovat některá nebezpečí,
která je mohou potkat při kontaktu s neznámými lidmi. Je dobré s nimi o
tomto tématu otevřeně mluvit a vždy klást důraz na to, co všechno se může
stát, pokud cizí osobě podlehnou. O tom, že zlí lidé jsou kolem nás, svědčí
i nedávný případ z Prahy.

nou dobu otevřelo cizímu člověku dveře, a problém je na světě. I zde je
velice důležité, aby dítě rozeznávalo známé a cizí lidi. Ku pomoci slouží
i dveřní kukátko. Pokud jej nemáte, co nejdříve ho nainstalujte.

Hodný nebo zlý
Schválně dejte dětem příklad. Po ulici jdou vedle sebe dva muži. První je
oblečený ve špinavých montérkách, mračí se a je zarostlý černým vousem.
Druhý muž je hezky oděný v bílém saku a usmívá se. Poznáte, který z nich
je hodný a který zlý? Děti většinou odpoví, že mračící se muž je ten zlý
a usměvavý hodný. Jenže mračící muž se vrací z práce, je unavený, neboť
celý den pracoval na havárii vodního potrubí a jediné, na co se těší, jsou
jeho dvě malé děti. Čistý usměvavý muž před chvílí okradl babičku o její
celoživotní úspory a má z toho velikou radost. Vysvětlete dětem, že nesmí
rozeznávat lidi podle toho, jestli vypadají jako hodní či zlí, ale musí je dělit
podle toho, zda-li se jedná o lidi cizí nebo známé.

► Nikdy neotvírej cizím osobám
Dítě je při jednání s osobou za dveřmi vystaveno psychickému tlaku. Pamatuje si, že nikomu nesmí otevřít, z druhé strany však přijímá kolikrát takové
informace, že neví, jak má na ně reagovat. Příkladů je veliké množství, tady
je výběr některých z nich.

Známí lidé jsou ti, které děti i jejich rodiče velice dobře znají. Jedná se
nejen o rodinné příslušníky, ale i o paní učitelku ve škole nebo ve školce.
Cizí lidé jsou opakem známých. To znamená, že to jsou muži i ženy, které
dítě a jeho rodiče dobře neznají. Tito lidé se často skrývají pod masku vzdáleného strýčka, maminčiny kamarádky apod.
Děti musí vědět, že se s cizími lidmi:
• Nevybavuji.
• Nikam s nimi nechodím.
• Nic si od nich neberu.
• Nenastupuji k nim do auta.
Jedná se o velice důležité zásady, jejichž porušení může mít strašlivé
následky.
Cíl pachatele – dětská důvěřivost
Pachatelé se snaží pomocí různých lákadel využít dětské důvěřivosti.
► Pár slov, která ublíží
Děti by se neměly pouštět ani do zdánlivě nezávazného rozhovoru s neznámými lidmi přesto, že je jim v některých případech doslova vnucován (co
dělají tvoji rodiče, jsou doma?... máte psa?... koupili jste si letos domů něco
hezkého?...). Může se jednat o takzvané tipaře, kteří si teprve připravují
vhodnou půdu pro svůj budoucí zločin.
► I sladká čokoláda může být trpká
Nabídka sladkosti nemusí být jen od srdce, ale také z důvodu získání pozornosti a později i důvěry dítěte. Pozor, samotná cukrovinka může obsahovat
drogu, jed i uspávací prostředek.
► Videohra, kterou nikdy nedohraješ
Další ze způsobů, jak dítě nalákat do pasti, jsou falešné sliby. Pachatel naslibuje, že mu ukáže videohru, sbírku autíček, panenek nebo krásné štěňátko.
Oběť ho pak, díky vidině falešných slibů, dobrovolně doprovází až do bytu,
na odlehlé místo, apod.
► Vozidlo, které nadosmrti zkrátí tvou cestu
Jedna z taktik, jak nic netušící dítě unést, je nalákat ho do vozidla. Legendy mohou být různé (mám pro tebe támhle v autě hračky po mých dětech
a zadarmo ti je dám... u mne doma ti ukážu nádherná koťátka, můžeš si jedno klidně vzít..., mamince se stal malý úraz, není to nic vážného, ale mám tě
za ní dovézt, protože tě chce vidět...). Pokud dítě do auta nastoupí, je zcela
vydáno napospas svému únosci.
Bezpečí domova – jen za zavřenými dveřmi
I když je dítě doma, nemusí být vždycky v bezpečí. Stačí jen, aby v nespráv-

Pokud někdo zaťuká na vaše dveře, musí si školáci vzpomenout na následující zásady:

• Jsme opraváři, pod vámi praskla voda a u vás je hlavní uzávěr,
rychle otevři.
• Jsem z pojišťovny, nesu tatínkovi potvrzené doklady.
• Prodávám krásné a levné dárky, udělej mamince radost.
• Prosím, prosím mám strašnou žízeň, podej mi trochu vody.
• Tvoje maminka ztratila na ulici klíče, já je našel a chci ti je předat.
Jak sami můžete vidět, některé situace jsou opravdu složité. Jejich řešení je
vždy jen jedno – NEOTVÍRAT !!
► S cizím člověkem za dveřmi se nevybavuj.
Ať se děje cokoliv, musí dítě umět rozhodně odpovědět: „Přijďte, až budou
rodiče doma.“ Po této větě odejít od dveří a s osobou více nediskutovat. Jeli za dveřmi zloděj, určitě znejistí a odejde. Kdyby se s ním malý obyvatel
bytu bavil dál, brzy by ho mohl pachatel nějakým slovíčkem „nachytat“
a zjistit tak nenápadně, že nikdo jiný již doma není. Dítě se nesmí bát zavolat
na tísňovou linku 158, může tím policistům pomoci při dopadení pachatele.
► I telefon může být nástroj zloděje.
Pokud doma zazvoní telefon, nikdy nesmí dítě říct, že rodiče jsou pryč (a na
jak dlouho). To může udělat jen v případě, že si je jisto jejich brzkým návratem. Zloději si takto občas ověřují, zda mají při vloupání šanci na úspěch.
Pokud se stejné volání opakuje - ihned o tom musí telefonicky informovat
své rodiče nebo Policii ČR.
Pár rad pro rodiče
• Kontakt vašich ratolestí s cizími lidmi nepodceňujte.
• Vše jim na příkladech vysvětlete a nebojte se s nimi zahrát modelovou 		
situaci.
• Chtějte vždycky vědět, s kým a jak vaše dítě tráví volný čas.
• Pokud vám dítě oznámí, že někdo cizí mu nabízel například sladkosti, 		
nenechte si to pro sebe.
• Naučte děti znát důležitá telefonní čísla a také umět na tyto linky učinit
oznámení.
• V případě nejistoty v chování cizích lidí v okolí vašeho potomka
se obraťte na Policii České republiky.
por. Bc. Pilař Libor

ČESKÁ POŠTA
Oznámení o úpravě hodin pro veřejnost
na poště Dobřany s účinností od 1. 11. 2010
pondělí, středa

8:00 - 12:00

13:00 - 18:00

úterý, čtvrtek, pátek

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

sobota

8:00 - 10:00
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KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK

DĚTSKÁ LITERATURA

CHAJDA Radek: Fyzika na dvoře
I fyzika může být hra. Tato kniha vás o tom přesvědčí. Je
plná jednoduchých a zábavných pokusů, které si může
vyzkoušet opravdu každý. Listovat v ní mohou žáci základních škol, ale i učitelé fyziky, kteří chtějí, aby jejich hodiny
byly pestré a zajímavé.

TAJENKA: svátek zemřelých v anglicky mluvících zemích
1.
2.
3.
4.

MOULD Chris: Ledová ruka
Další pokračování děsivých příběhů jedenáctiletého chlapce jménem Stanley Buggles. Tentokrát se Stanley stane
dědicem šlechtického sídla v ostrovním městečku po prastrýci, kterého nikdy neviděl. Po příjezdu na místo se zdá
být vše v nejlepším pořádku. Co ale ten bezhlavý přízrak,
kdo jsou ti nebezpeční piráti pochodující ledem a sněhem?
Příběh plný napětí nezapomíná na humor a čte se s velikým okouzlením.
HOLEČEK Tomáš: Usnula jsem
Zůstane malá Miloslava navěky uvězněná v podzemí?
Získá včas slzu zemřelého, aby se mohla vrátit zpět?
Pomůže jí parta správných chlapíků z říše mrtvých. Jak
to společně zvládnou, se dočtete, ale zároveň se můžete
podívat na přiložené DVD.

LITERATURA PRO DOSPĚLÉ

5.
6.
7.
8.
9.
1. nádoba na vodu			
2. hl.m. České republiky		
3. pomůcka při věšení prádla		
4. lidový tanec			
5. krmivo pro drobné ptactvo

6. anglicky most
7. den v týdnu
8. materiál na výrobu zápalek
9. černobílý medvěd

WESTONOVÁ Gabriel: Ostře rudá
Svět, který je nám obyčejným smrtelníkům na míle vzdálený, se nám snaží přiblížit lékařka chirurgického oddělení
jedné z velkých londýnských nemocnic. Kniha také pravdivě líčí postavení ženy jako lékařky v 21. stol. Změnilo se
v tomhle ryze mužském světě něco? Kvalitu celého díla dokazuje nominace knihy na cenu britského deníku Guardian.
FRANKLINOVÁ Ariana: Vykladačka smrti
Detektivní thriller ze středověké Cambridge začíná sám
o sobě dramaticky. Na počátku jsou nalezeny čtyři brutálně zavražděné děti. Zraky všech vyšetřovatelů i krále
samotného se obracejí k židovské komunitě. Je za tím
vším podezřením skrytá náboženská pomsta? Příběh,
který nám připomíná, že náboženská zaslepenost a netolerance provázejí lidstvo od nepaměti.
LUSTIG Arnošt: Okamžiky s Otou Pavlem
Věřili byste, že přátelství mezi dvěma muži a mezi dvěma ženami je rozdílné? Vyprávění o téměř bratrském
přátelství mezi spisovateli vás přesvědčí hned o několika
rozdílech. Kniha je plná nádherných okamžiků jejich společného mládí, ale vypráví zároveň o jejich prvních literárních pokusech. Zároveň kniha charakterizuje českou
společenskou a politickou scénu po druhé světové válce.

O LESNCH SKTCCH - divadlo pro děti

27. listopadu 2010 od 15:00 hodin
Vstupné: 60 Kč
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ČESKÉ SCENÉRIE
prodejní výstava fotografů působících v rámci
turisticko-fotografického projektu Scenerie

Dobřanská galerie

4. 11. - 15. 12. 2010
pondělí - pátek, 9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00 hodin

KULTURA
DRAKIÁDA

Letošní drakiádě skutečně přálo počasí, a tak jsme si všichni náramně
užili nádherné odpoledne. Vítr foukal, sluníčko svítilo, sešlo se na 130
draků a okolo 500 lidí celkem. Vyhlásili jsme mnoho soutěží, nejkurióznější byla „o nejhlouběji zabodnutého draka do země“. Tato soutěž nebyla
původně v plánu, ale stalo se☺ a doma vyrobený drak se nejprve vznesl
a poté se zřítil k zemi, aby se téměř třetinou opravdu zapíchl do země. Jak
jsem slíbila, přikládám i fotografii všech, kteří věnovali svůj čas výrobě
domácího draka, i tu s obrovským psem - maskotem Pionýrské skupiny
Delfíni, která Městskému kulturnímu středisku již pravidelně pomáhá se
zajištěním organizace akce.
Mgr. Simona Sýkorová,
ředitelka MěKS Dobřany

Káčko slaví 2. výročí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
3. prosince 2010 od 17:00 hodin
- ukázky projekce 2D i 3D
- vstup do tajných zákoutí
- ukázka techniky
Více informací najdete na www.kacko.cz

Rej Mikulášů, čertů a andělů
Koná se v sobotu 4. prosince 2010 od 14 hodin
v kulturním domě PL Dobřany.
Pro každé dítě je přichystán balíček od Mikuláše.
Účast v masce není podmínkou, ale je vítána.
Vstupné: děti zdarma, dospělí 20,- Kč
Akce je podpořena z Grantového dotačního titulu města Dobřany.

KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
9. 11. 2010 v 19:30 hodin

Jíst, meditovat, milovat

120 Kč / 100 Kč

11. 11. 2010 v 19:30 hodin

The Social Network

110 Kč

12. 11. 2010 v 19:30 hodin

Občanský průkaz

110 Kč

13. 11. 2010 v 18:00 hodin

Habermannův mlýn

110 Kč / 90 Kč

13. 11. 2010 v 21:00 hodin

SAW 3D

150 Kč / 130 Kč

14. 11. 2010 v 15:00 hodin

Já, padouch 3D

150 Kč / 130 Kč

16. 11. 2010 v 19:30 hodin

Kajínek

110 Kč / 90 Kč

18. 11. 2010 v 18:00 hodin

Harry Potter a Relikvie smrti 1

110 Kč / 90 Kč

19. 11. 2010 v 19:30 hodin

Harry Potter a Relikvie smrti 1

110 Kč / 90 Kč

20. 11. 2010 v 17:00 hodin

Harry Potter a Relikvie smrti 1

110 Kč / 90 Kč

20. 11. 2010 ve 21:00 hodin

Ďábel

110 Kč / 90 Kč

21. 11. 2010 v 17:00 hodin

Harry Potter a Relikvie smrti 1

110 Kč / 90 Kč

23. 11. 2010 v 19:30 hodin

Machete

110 Kč

24. 11. 2010 ve 20:00 hodin

Přežít svůj život

90 Kč

25. 10. 2010 v 19:30 hodin

Piko

120 Kč / 100 Kč

26. 11. 2010 v 19:30 hodin

SAW 3D

150 Kč / 130 Kč

27. 11. 2010 v 18:00 hodin

Harry Potter a Relikvie smrti 1

110 Kč / 90 Kč

28. 10. 2010 v 19:30 hodin

Harry Potter a Relikvie smrti 1

110 Kč / 90 Kč

30. 11. 2010 v 19:30 hodin

Red

110 Kč / 90 Kč

Více informací najdete na www.kacko.cz.
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 webových stránkách www.kacko.cz
> sms na tel.: 733 636 060, a to nejpozději 1 hodinu před začátkem
představení
> telefonicky: 739 643 219 (po-pá 9:00 - 16:00) nebo 377 972 725
(po-pá 9:00 - 16:00)
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 15 minut před
začátkem představení.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KAPLE 14 SVATÝCH POMOCNÍKŮ
Komu děkovat za první kroky k obnově parku a kapličky?
(přibližný seznam bez záruky)

dobřanským občanům za podporu aktivit na Martiňáku – fotky, obrázky, vzpomínky, účast v anketě…, Městu Dobřany a městské radě za trvalou podporu
a vstřícné jednání a vložené finanční prostředky, Plzeňskému kraji za finanční pomoc, dobřanským seniorům z Klubu důchodců a Pěveckému uskupení
dobřanských učitelů za finanční podporu, P.U.D.U. též za hudební doprovod
při otevření kapličky, panu Ing. Arch. Janu Soukupovi a pracovníkům jeho
projekčního ateliéru za sponzorské zpracování projektové dokumentace, Firmě
O&Z Trading a panu Kubelkovi za sponzorskou úpravu terénu u kapličky, Technickým službám Dobřany za pomoc při úklidových pracích, Janě Šindelářové
za zhotovení keramických siluet 14 svatých pomocníků do interiéru kapličky,
a především 14 svatým a všem ostatním pomocníkům, jimiž byli a jsou např.:

děti a mládež – mladí ochránci přírody, skauti a ostatní (zpravidla vlastní) děti níže uvedených některých pomocníků; dále pak Alena Boudová, pan
Damek, Jitka Dlouhá, Eva Fekerlová, Václav Hrdonka, Vlastimil Jankech,
Martin Kalina, pan Kučera, pan Kůrka, pan Lang, Michaela Lecjaksová,
pan Majer, Petr Mašek, Petr Mištera, paní Modráková, Petr Novotný, Pater
Prokop, přítel Dity Grunské, přítelkyně Martina Kaliny, Štěpánka Opltová,
pán se žlutým labradorem od hřbitova, Michal Pokorný, Jan Smola, Martin
Sobotka, Marek Sýkora, Petr Šindelář, David Šedivý, Jakub Šedivý, Michal
Šedivý, pan Špaček, pan Špís, Petr Štěpán, Lenka Tomanová, pan Trdlička,
Petr Úbl, Jaroslava Umnerová, Jakub Urbanec, Vendula Urbancová, Marta
Weinrebová a mnoho dalších, jejichž jména nejsou na žádných seznamech

Poděkování panu starostovi

Mrzí nás, že se pan starosta Jaroslav Sýkora nemohl zúčastnit slavnosti
u obnovené kaple na Kamínku. Právě on měl od počátku, kdy jsme za ním
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přišli s tou „šílenou“ myšlenkou postavit znovu téměř neexistující kapličku,
velké pochopení pro obnovu kaple i parku a právě díky jeho velké osobní
podpoře se záměr podařilo dotáhnout až do konce.
Snad stejně jako my v tom vidí i symbol nápravy věcí minulých. Moc děkujeme, pane starosto.

Dopis od paní Noskové

Paní Nosková byla jednou z prvních, která reagovala na naši výchozí výzvu
v Dobřanských listech a poskytla nám fotografie kapličky, které posloužily
panu architektu Soukupovi k vypracování prjektu podle původní podoby.
K otevření kaple jsme od ní dostali milý dopis:
„Vážený pane Krákoro,
tímto bych Vám i všem chtěla od srdce poděkovat za Vaši nezlomnou ochotu
vrátit „naši“ kapličku, kde jsem od útlého věku vyrůstala, do původní podoby, a to také platí o celém okolí Martinského vrchu.
Děkuje Vám asi nejstarší pamětník kaple 14 svatých pomocníků
Nosková, rozená Lupačová“
Jak probíhal život na Martinském vrchu jsme zavzpomínali také s panem
Antonínem Hofmannem a paní Blankou Ulrichovou, kterým stejně jako
všem ostatním patří dík za popis tehdejšího dění.

Výzva Dobřaňákům

17.11. 2010 v 9:00 u kapličky budeme na Martiňáku vyřezávát mladorosty
a upravovat cesty. Přijďte!

Post Sciptum redakční rady DL

Naše srdečné poděkování si zaslouží tři lidé, kteří stáli srdcem za celou
obnovou kapličky. Děkujeme Pavlu Krákorovi, Jaroslavu Šedivému a Jitce
Dlouhé, patronům celé stavby.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
„Kaple Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi“
na Kamínku v Dobřanech

10/10/2010 – neděle – 14 hodin
Tento významný teritoriální prcek se po uklidnění vlnobití času, jakoby
kouzelným proutkem stvořený, navrátil na svoje původní místo.
Přeloženo do češtiny r. 2010 v situaci „současnosti“:
Velice citlivá, ctihodná; realizace historického, strategického portálního
objektu akce „Přírodní park Martinská stěna“.
Záslužné; i s ohledem na personální, finanční, stavební a operační taktiku
již i tak vysokého stupně obtížnosti a koordinaci správy města,
i důležité; že záměru přispěla spolupráce s mezinárodně velmi uznávaným
projektantem p. Ing. arch. Janem Soukupem z Plzně, který při zachování
historických základů obdařil stavební hmotu kaple půvabným architektonickým výrazem. Obdobně s obdivuhodně rytmickou a působivou složitostí
vyřešil malý sakrální prostor kaple, jehož interiér doplnila uměleckým vyjádřením svých žáků Mgr. Jana Šindelářová.

Z HISTORIE

Dnešní vydání DL nás na zapůjčených fotografiích zavede do roku 1943,
do období po náletu bombardérů RAF na plzeňskou Škodovku, kdy došlo
k fatální chybě v určení cíle a dne 17. dubna 1943 byly výrazně zasaženy
Dobřany. Na horním snímku vidíme dodnes zajímavou a nezaměnitelnou
budovu – Fuchsovu vilu, což byl majitel mlýna a pily v dnešní Luční ulici.
Za vilou směrem k náměstí ještě stojí budova, místo níž je dnes proluka,
která umožňuje bezpečný průchod chodcům. Na spodním snímku vidíme
taktéž nezaměnitelnou budovu - v proměnách času mj. měšťanské školy,
zemědělského institutu a v dnešní době ZUŠ a Městské knihovny. Mimochodem z našeho pohledu pravá část této budovy byla později stržena pro
statické poškození náletem.
Po náletu vznikl německou správou natočený a propagandisticky laděný
film o důsledcích náletu a zničených civilních cílech, zejména v léčebně,
ve čtvrti Slovany a v kasárnách. Kopie je na DVD nosičích k zakoupení
v Infocentru.
Správná odpověď z minulého měsíce byla: Ústavní ulice nad Lidovým
domem směrem na Hvízdalku, budova v pozadí je součástí sportovního
areálu „Džungle“ a stojí tam dodnes.
Pavel Krákora

Příjemné i s občerstvením; slunné podzimní počasí vytepalo barvy krajiny
do pestrobarevných tónů a proteplené atmosféry, kterou posilovalo harmonicky znějícími melodiemi Pěvecké uskupení dobřanských učitelů PUDU
pod záštitou ZUŠ J. S. Bacha.
Věcně přiměřené; projevy zástupců města, kraje a katolické církve, vysvěcení kaple nejvyšším představitelem církve kraje, plzeňským biskupem p.
otcem Františkem Radkovským, citlivě doplňovaly myšlenkovou choreografii zúčastněných občanů města všech věkových kategorií. Tito svojí hojnou účastí dokázali nejen své vyznání k nově objevené pravdě, svou lásku
a obdiv k historii, ale i občanskou šlechetnost, tolik potřebnou pro dokonalé
porozumění kvalitě, sociálním, prostorovým i estetickým potřebám budovaného životního prostředí.
Zdařilé dílo; zaslouženou poklonu dobrovolníkům i profesionálům, zvláště i za bezplatný projekt p. Ing. arch. J. Soukupovi, skládají s dovolením
a souhlasem občané města Dobřany.
Ant. Hofmann

SKAUTSKÉ HRY

V sobotu 23. října se na ostrově u skautské klubovny konaly již tradiční
Skautské hry. Na 60 účastníků čekala po splnění úkolů malá odměna. Počasí
nám přálo, tak doufáme, že se vám u nás líbilo a těšíme se zase příští rok.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

21. 10. 2010 - žákovský koncert, zleva Š. Vyletová, F. Farkaš - zpěv, K. Vlahačová-Kartáková - klavír

V DOBŘANECH BUDE OPĚT JEZDIT NA
MIKULÁŠE PEKELNÉ KOŇSKÉ SPŘEŽENÍ!

27. 9. 2010 - první koncert v nově zrekonstruovaném koncerntním sále
hudební školy, zleva O. A. Storhaug, T. Petterson - zpěv (Norsko), A. Kašparová - klavír (ČR)

12. 10. 2010 - klavírní recitál Petra Nováka
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Na základě obrovského zájmu v loňském a předloňském roce budou
i v letošním roce v Dobřanech Mikuláš, čerti a anděl jezdit v kočáře
taženém pekelným spřežením!
V neděli, 5. prosince 2010 je pro zejména menší obyvatele města Dobřany připravena opět velmi zajímavá atrakce. Dle tradice v tento den chodí
za dětmi Mikuláš, čerti a anděl, aby s nimi probrali jak byli hodní po celý
rok. A město Dobřany ve spolupráci s tradičními dobrovolníky rekrutující
se především z řad Dobřanských fotbalistů za podpory ostatních osob pro
ně na základě obrovského zájmu z loňského roku již potřetí připravuje
zajímavou atrakci.
Tento den, od 16:45 hodin do 20:30 hodin budou celkem tři velcí čerti,
jeden malý čert (tzv.“čertovský potěr“), Mikuláš a anděl jezdit v kočáru
s koňským spřežením s opravdovým kočím! A celé spřežení přijede opravdu z Pekla! Bude mít nezbytné ohňové dekorace a efekty. V Dobřanech tak
opět bude už potřetí jezdit pekelné koňské spřežení.
Pekelné koňské spřežení bude vyjíždět z Dobřanského náměstí, z průjezdu domu čp. 111 (dům ve kterém je umístěna Fotografie) za plápolání ohňů
a husté bílé mlhy imitující výjezd z opravdového pekla v šestnáct hodin
a čtyřicet pět minut a rozjede za dětmi do předem nasmlouvaných domácností v Dobřanech. Přijďte se na pekelné spřežení podívat na náměstí!
Rodiče mohou do pátku 26. listopadu organizátorům akce zavolat
a objednat si návštěvu čertů, Mikuláše a anděla přímo doma pro své méně
či víc zlobivé ratolesti, na kontaktním telefonním čísle 602 444 793 (pan
Dušan Plaček). Celá akce je pouze pro rodiny s dětmi na území města
Dobřany a kapacita návštěv je omezená.
Účast koňského spřežení na Dobřanském rejdění Mikulášů, čertů a andělů je závislá na přízni počasí. V případě mimořádně nepříznivého počasí
(déšť či sněžení) z technických důvodů koňské spřežení nebude moci vyrazit do večerních Dobřanských ulic a celá šestice čertů, Mikuláš i Anděl
vyrazí na svoje „štace“ pěšky.
Akci podporuje město Dobřany, velký dík patří kromě samotných
zástupců v rolích Mikuláše, Anděla a čertů především majiteli koní a kočáru, panu Noskovi z Dobřan, který celé spřežení velkého kočáru taženého
párem statných koní zapůjčí včetně pana kočího a stejně tak manželům
Petrželkovým za vytvořené zázemí pro pekelné spřežení. Z hlediska bezpečnosti zajistí asistenci pekelnému spřežení stejně jako v předchozích
letech hlídka Městské policie Plzeň, která zajišťuje bezpečnost ve městě
Dobřany.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
VČELY, VČELAŘI A DOTACE

Konec kalendářního roku je i pro včelaře ve znamení hodnocení toho
minulého a přípravy nového. Je s tím spojena řada nutné administrativy,
protože se často jedná o peníze – dnes z různých grantů a dotací.
V roce 2010 byla Krajským úřadem Plzeňského kraje schválena podpora
pro začínající a stávající včelaře. O dotaci byl mezi včelaři tak veliký zájem,
že již 4.1.2010 požadavky žadatelů převyšovaly vyčleněnou částku 1 500
tis. Kč. Z okresu Plzeň-jih bylo podáno 65 žádostí na částku 652 tis Kč.
Nakonec bylo uspokojeno 35 žadatelů s výplatou celkem 331 tis. Kč. Z nich
bylo 5 žadatelů – 4 stávající a 1 začínající včelař, ze ZO ČSV Dobřany.
Dotační program kraje bude pokračovat i v roce 2011. Po zkušenostech
z roku 2010 budou pravidla podání a schvalování upravena a veřejnost se
s nimi bude moci seznámit po jejich schválení přes internetové stránky KÚ
pro Plzeňský kraj .
Včelaře čeká v listopadu výplata dotací za opylovací činnost včelstev
v roce 2010. Výše výplaty je schválená ministerstvem zemědělství a přepočítává se na počty zazimovaných včelstev k 1. září příslušného roku. Částka
na jedno včelstvo vychází z podílu uvolněné sumy pro daný rok a celkového nahlášeného stavu včelstev. V roce 2009 činila 141 Kč na včelstvo. Pro
letošní rok bude s ohledem na ministerstvem schválenou nižší částku (o 10
mil. Kč) a vyšší počty zazimovaných včelstev (rojový rok) podstatně menší.
V září 2010 skončil druhý tříletý cyklus dotací Evropské unie. Dotační
program se pro včelaře týká čtyř přesně vymezených oblastí, z nichž pro
většinu včelařů je zajímavá oblast léčení včel a technické pomoci. Nové
zásady čerpání dotací na období 2011 až 2013 budou vyhlášeny v průběhu
prosince 2010. Mezi včelaři vzrostl postupně zájem o tento druh podpory natolik, že v posledních dvou letech výše žádostí silně převyšuje roční
schválené sumy. V roce 2010 bylo podáno 2390 žádostí na celkovou částku
136 mil. Kč. K rozdělení je k dispozici 58 mil. Kč. Jednotliví žadatelé musí
počítat s tím, že jejich očekávané dotační částky budou výrazně nižší. Týká
se to zejména oblasti „technické podpory“
Rok 2010 je pro včelaře významný i z pohledu jejich spolkové činnosti.
V první polovině roku proběhly volby do orgánů základních a okresních
organizací, v prosinci bude v Praze celostátní sjezd včelařů. Připravuje se
schválení nových stanov a organizační struktury svazu včelařů. To spolu
s personálními změnami a celkovou společenskou filosofií poslání včelařů
může výrazně ovlivnit chod jednotlivých základních organizací.

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Listopad má dvě barvy - zlatou a černou. Ta zlatá se třpytí v korunách
stromů a v padajících listech. Černá je tma a smutek, jež do nás nepříjemně
vstupuje s usínající přírodou. Jen rudě zářící šípky na ojíněných keřích nám
připomínají, že tu také někdy bylo krásně. Jenže zahrádkář nemůže podléhat nostalgii. Čeká ho stále ještě hodně práce.
Vysazuje namořený česnek, stříká broskvoň proti kadeřavosti, sestřihává
keřové růže a trvalky, postará se o ibišek, tamaryšek, plamének, o pivoňky,
azalky a rododendrony tak, že je naposledy zalije a přihrne jim ke kořenům
zem. Pak shrabe listí, vyhrabe trávník a pohnojí ho kompostem. Kompostovou zeminu rozveze také k bobulovinám a stromům. Vyjme vodní rostliny
z jezírka a uloží je do sklepa. Vypustí vodu, vyčistí sudy, uklidí hadice,
opraví plot. Předtím se již postaral o skalku, kterou včas odplevelil, okopal
a dle potřeby zavlažil. Je-li však půda těžká, udělá drenáže, aby rostlinky
v zimě nezahnívaly. Skalku přihnojí starým, dobře proleželým kompostem.
Citlivé druhy, zvláště horské, zavčas přikryje chvojím. Velmi raně rostoucí
a kvetoucí druhy zasype rašelinou nebo kvalitní drnovkou. Rostliny, které
nesnášejí zamokření, raději přikryje sklem.
Jistě jste si všimli, že na podzim je velká spotřeba kompostové zeminy. Ta
se musí připravovat po celý rok. Nejlépe je založit kompost někde ve stínu.
Pak kompostujeme všechno, co se rozloží - organické odpadky, listí, trávu,
nevyzrálé plevele, zbytky zeleniny, živočišné odpady, chlévský hnůj, popel
ze dřeva, rašelinu, výlisky z ovoce, případně i bahno. Nepatří sem kořeny
z košťálovin, které mohou být zamořeny boulovitostí, a vápno, které vyhání dusík. Avšak do kompostu přidáváme průmyslová hnojiva obsahující
základní prvky – dusík, fosfor, draslík. Podle kyselosti a pro desinfekci přidáme také dusíkaté vápno, případně mletý vápenec. Samozřejmě vše promícháme se zemí, zvlhčíme a upravíme do úhledné hromady, která nemá být
příliš vysoká. Kompost přehazujeme a provlhčujeme dva až třikrát za rok.
Máme-li k dispozici specielní kontejner, budeme mít práci usnadněnou.
Na dotaz, v čem je chyba, když se na některém keři vinné révy koncem léta barví listy do fialova, odpovídáme: Pokud tento keř má dobře
vyvinuté hrozny, nejedná se o nic mimořádného. Modré odrůdy vinné révy
mají sklon k tomuto jevu. Rostlině pravděpodobně chybí dostatek draslíku.
Pohnojte ji síranem draselným nebo draselnou solí a nebude na škodu, když
přidáte současně mletý vápenec.
Na 2. až 4. října připravili dobřanští zahrádkáři zajímavou výstavu ovoce,
zeleniny a květin. Přes dvě stě exponátů zhlédlo 90 dospělých návštěvníků
a 135 žáků základní školy. Doufáme, že tento úspěch bude všem Dobřaňákům povzbuzením pro návštěvu i v příštím roce. Všem vystavovatelům
děkujeme za jejich účast.
Ve středu 6. října jsme se se smutkem rozloučili s naším přítelem
a jednatelem MO ČZS, Jaroslavem Havlem, který zemřel po těžké nemoci.
Čest jeho památce.                                                                                ČZS

PRODEJ

VÁNOČNÍCH STROMKŮ
na tradičním místě v Dobřanech,
Pobřežní 1027, vedle automyčky
Včelaři ale nemohou pro „velké věci“ zapomenout na svoje povinnosti ke
včelám. Probíhá podzimní léčení a diagnostika. Dobřanští včelaři se sejdou
v sobotu 27. 11. 2010 od 11 hod. v Modré hvězdě na svoji podzimní schůzi.
Kromě výplaty dotací za opylovací činnost včel budou seznámeni i s organizací letošního léčení včelstev aerosolem. Na schůzi se stanoví i termíny
a postup odběru a předání vzorků zimní měli. S vazbou na diagnostiku
výskytu moru včelího plodu bude letošní postup odběru a předávání vzorků
ing. Stanislav Vodička
složitější. 				

NABÍDKA:
- smrk pichlavý - borovice prostříhávaná
- borovice lesní - jedle normandská
* zahájení prodeje 1. 12. 2010
* denně od 8 do 20 hodin, velký výběr, balení zdarma
* průběžně jsou doplňovány čerstvé stromky
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PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
MLADÍ PRO DOBŘANY

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Marek Sýkora – 34 let

Dagmar Terelmešová – 40 let

Město:

- v Dobřanech od roku 1976
-	v zastupitelstvu od roku 2002 (člen rady města), člen komise stavební a rozvoje města
-	člen Komise životního prostředí Svazu měst
a obcí ČR za město Dobřany
- člen TJ Dobřany
- předseda OS Mladí pro Dobřany
Vzdělání: Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta právnická,
obor veřejná správa (Bc.)
Zaměstnání: DSO Mikroregion RADBUZA – výkonný manažer
RRA Plzeňského kraje, o.p.s. – projektový manažer, sekretář 		
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Martin Sobotka – 38 let

Město:
- v Dobřanech od roku 1973
-	v zastupitelstvu od roku 2002 (předseda kontrolního výboru), člen rady od roku 2006
- člen SDH Dobřany, DOS Rozmarýn
Vzdělání: Policejní akademie ČR (Bc.)

Zaměstnání: Ministerstvo vnitra – referent zahraničních styků
Česká televize – externí asistent režie
Český rozhlas Plzeň – vedoucí redakce zpravodajství
Skupina ČEZ – vedoucí útvaru regionální komunikace

Pavel Sloup –39 let

Město:
- v Dobřanech od roku 1971
- v zastupitelstvu nováček
- člen SDH Dobřany,
- člen TJ Dobřany – oddíl kuželek

Město:
- v Dobřanech od roku 1970
- v zastupitelstvu od roku 1998, místostarostka
Vzdělání: SZŠ
Zaměstnání: Zdravotní setra
Živnostnice
Krajská radní, senátorka

Jan Vozár – 32 let

Město:
- v Dobřanech od roku 1997
-	v zastupitelstvu a v radě od roku 2006 (předseda komise sportovní, spolkové a neziskových organizací)
-	člen P.U.D.U. (Pěvecké Uskupení Dobřanských
Učitelů)
-	korepetitor seniorského pěveckého sboru Dobřanské bábinky

Vzdělání: vyšší odborné – Konzervatoř (dipl. um.)
Zaměstnání:	1997 – 2004
učitel Základní umělecké školy v Dobřanech (klavír, klávesy)
2004 – dosud
	ředitel Základní umělecké školy J.S.Bacha Dobřany, okres
Plzeň-jih (klavír, klávesy)

Ladislav Terelmeš – 43 let

Město:
- v Dobřanech od roku 1987
-	v zastupitelstvu od roku 1989, předseda komise
sociální a SPOZ
- člen MO ČRS
Vzdělání: SOU Potravinářské

Vzdělání: SPŠ
Zaměstnání: Řidič z povolání
Profesionální hasič
– člen národní reprezentace v požárním sportu

Zaměstnání:
				

Lenka Tomanová – 27 let

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Město:
- v zastupitelstvu města Dobřany
- DOS Rozmarýn
Vzdělání: ČZU v Praze
Zaměstnání: úřednice KÚ Plzeň

Michal Trdlička – 27 let

Město:
- ve Šlovicích od roku 1983
- starosta SDH Šlovice, předseda OV Šlovice
Vzdělání: SPŠ dopravní a SOU dopravní Plzeň
Zaměstnání: Autoelektro Trdlička - autoelektrikář

10

Horník
Živnostník

Michal Šašek – 31 let, ženatý

Město:
- v Dobřanech od roku 1979
-	v zastupitelstvu od r. 2002 (2002 – 2006 radní města a následně neuvolněný místostarosta města), člen
školské rady při ZŠ Dobřany, člen kulturní komise
-	zakládající člen občanského sdružení Juniorfest
– pořadatel stejnojmenného mezinárodního filmového festivalu
Vzdělání: Střední ekonomické
Zaměstnání: Krajský úřad Plzeňského kraje (2001 – 2009)
– pracovník oddělení kanceláře hejtmana
Občanská demokratická strana (2009 – dosud)
– regionální manažer

PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
Jan Smola - 40 let, ženatý, 2 děti

Vyučen, poté večerně maturita. Od roku 1992 živnostník truhlář.
Nejdříve jsem vyráběl dřevěné hračky a od roku
1998 nábytek.
Od roku 2005, kdy i moje manželka vstoupila do
soukromého sektoru (obor psychiatrie), se podílím
technickým zabezpečením a vedením účetnictví.
Od jara 2008 jsem k tomu na „mateřské dovolené“.
V roce 1995 jsme s panem Josefem Šnebergrem - „Fousem“ založili chlapecký skautský oddíl a ten od té doby společně s našimi odchovanci vedu.
Od roku 2004 jsem statutárním zástupcem Dobřanského skautského střediska. Posledních 5 let jsem se věnoval stavbě nové skautské základny
v Trpístech, kde již 40 let fungují letní tábory a od devadesátých let i další
aktivity našeho skautského střediska.

MUDr. Viktor Zlocha - 40 let, ženatý, 2 děti.

kardiochirurg, od r. 2002 pracuji ve FN Lochotín
2000 - 2002 kardiochirurg, nemocnice Podlesí v Třinci
1993 - 2000 chirurg, nemocnice Kladno
Člen Evropské kardiochirurgické společnosti.
Přednášky v ČR, Rakousku, Filipínách, Číně.
Pomáhal jsem zakládat kardiocentrum v Gruzii
a Kazachstánu.
Specializuji se na záchovné operace chlopní a endoskopické (málo invazivní) operace srdce.
Do místního zastupitelstva přicházím s cílem najít více prostředků pro sport,
rozvoj a opravu stávajících sportovišť. Jsem členem fotbalového oddílu SG
Dobřany, a proto se budu nadále aktivně zapojovat do dění kolem fotbalu.

Od roku 2006 jsem členem zastupitelstva.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH DOBŘANY

Moje priorita?
Podpora všech organizací, které pomáhají dětem smysluplně trávit volný čas.
Slušnost.

MUDr. Jitka Šebestová – 48 let

Ing. Zdeněk Baxa - 29 let

Autorizovaný inženýr - autorizace ČKAIT (Česká
komora autorizovaných inženýrů a techniků) v oboru Pozemní stavby
ČVUT v Praze – Fakulta stavební, obor Podnikání
a řízení ve stavebnictví (diplomová práce: Studie proveditelnosti městského kulturního centra „Jízdárna“)
TU BAF Freiberg, SRN – technická univerzita
semestrální studijní pobyt v rámci evropského programu Socrates/Erasmus

Město:
- v Dobřanech od roku 1999
- v zastupitelstvu od 2006
- členka TJ Dobřany oddíl pétangue
Vzdělání: Lékářská fakulta UK
Zaměstnání:
Dětská lékařka

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Josef Šefl – 53 let

OTEVŘENÉ MĚSTO DOBŘANY

Město:
- v Dobřanech od 1957
-	v zastupitelstvu od 1996, v letech 2006 - 2010 předseda finančního výboru
- člen MO ČRS

Ing. Josef Weinreb, CSc. - 57 let

Vzdělání: SPŠ Stavební Plzeň

2008 – otevření vlastní projektové kanceláře v Plzni
Od roku 2004 samostatná projektová činnost ve výstavbě (OSVČ)

Po absolvování oboru elektronické počítače jsem
zůstal na VŠSE v Plzni a pracoval jsem zde jako
odborný vědecký pracovník. V letech 1993 jsem byl
zvolen za Občanské fórum starostou a tuto funkci
jsem vykonával do konce volebního období. V prvních rocích po listopadu 89 jsme se především věnovali základní infrastruktuře města. Získali jsme cca
60-ti milionovou dotaci z Fondu životního prostředí
na odkanalizování, provedla se plynofikace kotelen
a velké části města. Pak jsem skoro patnáct let podnikal. Firma, ve které
jsem pracoval, vytvářela ekonomický software. V roce 2008 jsem se vrátil na Západočeskou univerzitu a pracuji tam dosud ve funkci projektového
manažera Operačních programů EU pro výzkum a vývoj, také mám částečný
úvazek na výuku. Fakulta aplikovaných věd, kde pracuji, uspěla s evropským
projektem „Nové technologie pro informační společnost“. Na Borských
polích v Plzni tak vyroste nové vědecké centrum za cca 1.5 miliardy Kč.
Jako zastupitel se budu snažit prosazovat hlavní cíle našeho občanského
sdružení, a to rozvinutí konceptu otevřeného a transparentního města a jeho
udržitelného ekonomického rozvoje. Zajímám se o divadlo, film, rád sportuji. Děkuji za důvěru.

Zaměstnání: CHKZ, panelárna - mistr
Vodárna (aktuálně ČEVAK)
– vedoucí provozní oblasti Plzeňsko

POZVÁNKA

na ustavující zastupitelstvo

10. listopadu 2010
od 17:00 hodin
jednací sál zastupitelstva
Města Dobřan
(suterén radnice, vchod ze Školní ulice)
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SPORT
PÉTANQUE JEN PRO OTUŽILÉ

I tak mohl znít název posledního letošního turnaje. Turnaj „Tournoi ď
amis – turnaj přátel“, který uspořádal Pétanque klub pro své členy, jejich
rodinné příslušníky a všechny, kteří v tomto roce drželi klubu palce
a jakýmkoli způsobem mu pomáhali. Co se nestalo po celý rok, totiž to, že
by na turnaji nebylo krásné počasí, se stalo až nyní, a to vrchovatě. Slovy
pana Kemra z filmu „Na samotě u lesa“ slušně řečeno pršelo a pršelo celý
den. Snad proto se také stalo, že forma mnohých favoritů turnaje kamsi
odplavala, nedokázali se vypořádat s touto nepřízní počasí a nepostoupili
ani ze základní skupiny. Naopak překvapili jiní. Vždyť kdo mohl tušit, že
poslední úspěch nově vytvořené dvojice Zdeněk Hájek a Milan Khás nebyl
jen dílem náhody? Snad jen zasvěcení věděli jakým způsobem se tato dvojice lepší turnaj od turnaje. Nyní se jejich sehranost plně projevila, a tak
také po zásluze vyhráli. Druhé místo po boji obsadili Václav Lecjaks a Jitka
Šebestová, třetí místo pak vybojovali Bohouš a Boži Kubovi. I zde můžeme
mluvit o určitém milém překvapení. Patrně jen díky teplému občerstvení
a zapálení pro hru můžeme děkovat za to, že to všichni ve zdraví přežili.
Pétanque klub neuzavírá svá hřiště a každou neděli po 17. hodině je možné
si přijít zahrát.
Zdeněk Duban

úzký kádr, a tak po celý rok jsme museli neustále improvizovat se sestavou.
Když už se zdálo, že se opět dostáváme do herní pohody, přišla další rána,
zlomená noha při domácím zápasu proti Tachovu. Klíčový hráč naší sestavy
Karel Uldrych ml. tak rozšířil naši marodku a nad jeho účastí pro další sezonou visí otazníky. Dneska už francouzské hole odkládá a my mu přejeme
brzké doléčení a včasný návrat na hřiště. Po této nehodě jsme už nemohli
pomýšlet na lepší umístění v tabulce, a tak jsme se snažili důstojně dokončit
veškerá utkání. Předposlední místo v tabulce na konci soutěže bylo jediným
logickým vyústěním letošních událostí.

Vyhlášení výsledků Krajského přeboru žáků v Dobřanech.

DOBŘANŠTÍ NOHEJBALISTÉ UKONČILI SEZONU

Letošní sezona dobřanských nohejbalistů nebyla zrovna z těch šťastnějších. Ještě před jejím začátkem se nám zranil první hráč ze základní sestavy
při zimním turnaji, který jsme tento rok pořádali již po sedmé. Přetržená
achilovka vyřadila Tomáše Folka na celou sezonu. Už tak jsme měli velmi

Tachovského Dvořáčka se snaží zablokovat dobřanský Blecha.
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Sezona je za námi a my musíme hodit minulost za hlavu a začít se plně
soustředit a připravovat na novou sezonu 2011. Od listopadu začínáme se
zimní halovou přípravou. Budeme hledat do našich řad nové posily.
Naše žákovské družstvo vedené již zmiňovaným Karlem Udrychem
sehrálo tento rok Krajský přebor žáků, který se hraje systémem turnajů.
Sami jsme se koncem května ujali pořadatelství jednoho z nich za podpory
Grantového dotačního titulu města Dobřany. Na tento turnaj dvojic se sjelo
celkem 33 žáků z celého Plzeňského kraje. Naši žáci se umístili na krásném
3. místě. Na konci února jsme pořádali zimní halový turnaj pod názvem
„O pohár starosty města Dobřany“, na který se sjela nejlepší družstva
z celé České republiky. Žáci se ke konci léta zúčastnili soustředění na pár
dní na Šumavě, kde pilovali formu na poslední zápasy. Naši žáci se celkově
v Krajském přeboru umístili na 6. místě. Do budoucnosti bychom rádi dále
s žáky pracovali a nabírali další členy. Přijďte mezi nás ...
Na závěr je potřeba poděkovat všem lidem, kteří se podíleli, vypomáhali
a fandili našemu oddílu.
Za oddíl nohejbalu TJ Dobřany
Rosťa Štych

SPORT / NAPSALI JSTE NÁM
TJ SNACK DOBŘANY HOKEJBAL
Začátek žákovské sezony na výbornou!!!

Starší žáci TJ Snack v úvodních 4 kolech neokusili hořkost porážky
a v hokejbalové lize - západ jsou momentálně na 1. příčce tabulky, když
postupně porazili na domácím hřišti CSKA Karlovy Vary (1-0) a tým HBC
Kasejovice (4-3).
Venku jsme až na nájezdy udolali Třemošnou (1-0) a pak jsme si dovolili vyloupit i plzeňskou hokejbalovou arénu. Po počátečních zápasech, kdy
jsme se soupeři spíše bojovali, než abychom předváděli hezký a moderní
hokejbal, se „Dobřanští kombajni“ (jak se mj. našim žákům přezdívá) rozjeli na plné obrátky právě ve 4. kole na hřišti největšího konkurenta, a sice
v Plzni! Divák (a že jich tam bylo) viděl opravdu nádherný zápas, kde jedna
hezčí akce střídala druhou, a to především v podání dobřanských kluků!!!
Šneci rozstříleli Plzeň 6 -2 a zaslouženě se tak vyhoupli do čela tabulky!!!
Samozřejmě, že svoji soutěž, tedy ligu - západ, odstartovali i mladší
žáci TJ Snack Dobřany! Kdo se v hokejbale, resp. ve sportu jako takovém
pohybuje, moc dobře ví, že výsledky v této kategorii jsou jen pověstnou
třešničkou na dortu. Důležité je s těmito borci pracovat koncepčně a hlavně s hokejkou! Myslím si, že tohle ale mají naši trenéři v malíku! Chybí
nám sice ročník narození 98, což hraje v této kategorii důležitou roli, ale i
s mladšími ročníky se dá pracovat vyhlídkově a se zapálením do budoucna
a platí to obzvlášť pro tento tým! Přesto i výsledkově je to velmi slušné,
poněvadž jsme porazili týmy ZKZ Horní Bříza (5-0) a Buldoky ze Stříbra
(5-4)! Jednoznačnou porážku 0-5 nám uštědřila Třemošná a v plzeňské hale
jsme smolně prohráli s domácím týmem HBC Plzeň 0-2! Chtěl bych touto
cestou poděkovat rodičům, že v dnešní uspěchané době podporují své děti
a vedou je ke sportovní činnosti, tj. v tomto případě k hokejbalu!!! Sluší se
poděkovat i trenérům za jejich trpělivou a koncepční práci! V neposlední
řadě bychom měli pochválit i naše malé žákovské naděje (a to jak starší, tak
i mladší), které nejen nám v klubu svými výkony na hřišti dělají opravdu
velkou a upřímnou radost a vzorně tak reprezentují klub TJ Snack, ale i naše
město Dobřany!!!
Na závěr malý (velký) bonus - do širší nominace ČR U14 byli nominováni naši borci Honza Kovářík, Filip Suchý a Tonda Oplt. Kluci, držíme
palce!!!
K mužskému hokejbalu lze v současné době říct jen to, že předsezonní
odchod několika opor silně ovlivnil výkony našeho týmu TJ Snack Dobřany!
Netvrdím, že tu musí být za každou cenu extraliga, koneckonců roky se
tu hrála a podotýkám, že úspěšně, 1.národní liga !!! A že jsme i v této soutěži mívali skvělou a početnou diváckou podporu...!!!
Bohužel někteří hráči ještě doposud nepochopili, co zmíněná extraliga
obnáší a že právě extraliga byla vybojována pro ně!!! Tituly MISTRŮ
REPUBLIKY v dorostenecké kategorii, a tudíž obrovské úspěchy pro klub
a město, kterých tito borci dosáhli, by měly být zárukou budoucnosti klubu.
Spousta těchto kluků bohužel skončila a ti, kteří zůstali, na sobě musí pracovat ještě víc, aby se stali skutečnými lídry týmu! Radost z dorosteneckého titulu MISTRA REPUBLIKY bohužel na mužskou extraligu nestačí!!!
Přesto si myslím, že naši borci talent na tuto soutěž bezesporu mají, jen
s ním lépe naložit!!! Celkově shrnuto, díky výsledkům /resp. porážkám - ve
většině případů drtivým/, které jsme v této sezoně zplodili, nás čeká boj
o holé přežití v této soutěži! Neustále věřím a chci věřit tomu, že společnými silami se postaráme o to, že situace v klubu, a teď mám na mysli mužský
hokejbal, se zlepší a že s výkony půjdeme nahoru!
Ještě je dost zápasů na to, abychom situaci napravili a získali tak naše
fanoušky nazpět, vždyť oni si to zaslouží - jsou opravdu nejlepší v republice!!! Na podzim hrajeme doma ještě s Plzní (6. 11.), Mostem (27. 11.)
a Ústím nad Labem (28. 11.)!
Za žákovský a mužský dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

SSK Dobřany
zve na

veřejný závod
Střeleckou soutěž dle pravidel LOS
Termín: 13. 11. 2010 – sobota
Prezentace: 8:30 – 9:30
Zahájení závodu: 9:30
Lokalita: Střelnice SSK Dobřany - www.sskdobrany.wz.cz
Počet situací: 4
Kapacita závodu: omezená z časových a kapacitních důvodů na 40
střelců. Proto prosíme o včasnou registraci na losdobrany@seznam.cz,
kde zodpovíme dotazy a sdělíme i přesnější propozice.
Kategorie: pistole, revolver. Kategorie bude vyhlášena, pokud se v ní
sejdou alespoň 3 střelci.
Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem a průkazem zbraně.
Vybavení: Pouzdro pro skryté nošení, rezervní zásobník, event. rychlonabíječ pro revolver.
Startovné: 200 Kč / 100 Kč členové SSK Dobřany / 50 Kč ženy
a vojsko (po předložení vycházkové knížky)
Pravidla LOS: http://www.gunlex.cz/?p=1057
Na co doma sušit, když do poperů v Dobřanech můžeme bušit.

Plzeň se loučila s šéfem fanoušků
Plzeň - Fotbalová Plzeň se v pondělí na ústředním hřbitově naposledy
rozloučila s fanouškem Petrem Žitníkem. Jedenadvacetiletý mladík přezdívaný Žito, který byl hlavní postavou fanouškovského kotle prvoligové Viktorie Plzeň, tragicky zahynul předminulou neděli.
Mezi rodinou, kamarády a spoluhráči z klubů, kde sám aktivně hrál,
se objevili i fotbalisté Viktorie Plzeň David Limberský, Pavel Horváth
či David Bystroň. Do smuteční síně se nevešla ani polovina lidí, kteří
chtěli dát poslední sbohem. Dlouhé zástupy smutečních hostů se táhly
i po schodech. Zástupci plzeňských fanoušků donesli věnec v červenomodrých barvách Viktorie. Na bílé rakvi ležela i Petrova šedá mikina,
v níž chodil povzbuzovat na ligové zápasy.
Téměř nikdo se neubránil slzám při vzpomínkové řeči, v níž zazněl
i vzkaz pro jeho kamaráda Davida Limberského: „Davide až budeš
držet ligový pohár nad hlavou, nezapomeň, že jsem tam s tebou.
„Uděláme všechno proto, abychom pro Žita titul vybojovali,“ slíbil za
hráče Limberský.
Okolnosti smrti mladého fanouška policie stále šetří. Zaměstnanci hlavního nádraží jej nalezli v neděli 17. října před půlnocí mrtvého v kolejišti. Spekuluje se, že po domácím utkání Plzně s Brnem vyskočil z vlaku,
když zjistil, že nasedl do špatného spoje.
zdroj: http://plzensky.denik.cz, autor: Lucie Pelanová
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OBČANSKÁ PORADNA
Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance

V Občanské poradně Plzeň o.s. a také na pobočce v Dobřanech se často objevují dotazy týkající se pracovně právních vztahů, proto jsme se
rozhodli zaměřit tento článek na skončení pracovního poměru ze strany
zaměstnance.
Problematiku pracovně právních vztahů upravuje Zákoník práce
č. 262/2006 Sb., Pracovní poměr může být skončen:
dohodou
výpovědí
zrušením ve zkušební době
okamžitým zrušením

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

„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“

Pokud se zaměstnanci nabízí možnost jiného zaměstnání, kam by mohl
nastoupit v brzké době, bylo by pro něho vhodné ukončit pracovní poměr
dohodou. Skončení pracovního poměru dohodou musí být učiněno písemně a musí souhlasit i druhá strana, tzn. zaměstnavatel. Dohodnou-li se
zaměstnanec a zaměstnavatel na skončení pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.
V případě, že by zaměstnavatel s dohodou nesouhlasil, je možné skončit
pracovní poměr formou výpovědí. Pokud výpověď podává zaměstnanec,
nemusí uvádět důvod. Výpověď stejně jako dohoda musí mít písemnou formu. Výpovědní doba bude v tomto případě v délce 2 měsíců a počíná běžet
prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. Je tedy vhodné
doručit zaměstnavateli výpověď ke konci měsíce, aby hned od následujícího dne začala běžet výpovědní doba.
Dalším možným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnance je zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Zaměstnanec může
skončit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu a nebo bez
uvedení důvodu. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru by mělo
být dle zákoníku práce doručeno zaměstnavateli alespoň 3 dny před dnem,
kdy má pracovní poměr skončit. Na druhou stranu při nedodržení doručení
ve lhůtě 3 dny před plánovým skončením nemůže zaměstnanci hrozit žádný
postih.
Mnohdy zaměstnavatelé nabízejí skončení pracovního poměru dohodou
v případech, kdy rozhodně není vhodné pro zaměstnance na tento způsob
rozvázání poměru přistoupit. Je to například za okolností, kdy zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu. Pro zaměstnance je výhodnější, aby
v takovém případě doručil zaměstnavateli okamžité zrušení pracovního
poměru, což mu umožňuje zákoník práce v případě, kdy zaměstnavatel
nevyplatil mzdu, náhradu mzdy a nebo jakoukoliv její část do 15 dnů po
uplynutí termínu splatnosti. Jestliže vám zaměstnavatel dluží mzdu za
období září a výplatním termínem je 8. kalendářní den v měsíci, je mzda
splatná po celý říjen. Okamžité zrušení pracovního poměru můžete proto
dát 16. listopadu. Náležitostí je písemná forma a uvedení důvodu.
Okamžité zrušení pracovního poměru je dle zákoníku práce možně
i v případě, kdy zaměstnanec nemůže podle lékařského posudku nadále konat práci bez vážného ohrožení zdraví a zaměstnavatel neumožnil
v době 15 dnů ode dne předložení posudku výkon jiné práce. V obou těchto
případech náleží zaměstnanci odstupné ve výši trojnásobku průměrného
měsíčního výdělku.
Pro více informací můžete kontaktovat Občanskou poradnu Plzeň o.s.
– pobočka Dobřany. Najdete nás každý čtvrtek na adrese: Náměstí T.G.M. 5,
Dobřany nebo na telefonu 777 944 563 (pouze čtvrtek).
V příštím článku se zaměříme na skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.
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Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Čtvrtek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Kontakty:

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

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

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:






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







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

TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
6. listopadu 2010
ZAMYKÁNÍ ČESKÉ STUDÁNKY
Akci pořádá odbor KČT Domažlice. Odjezd z Dobřan vlakem v 6:41 hod. do České Kubice. Vystoupáme k České studánce, kde proběhne spolu s německými turisty ceremoniál „zavření studánky“, který
pokračuje v Trhanově. Délka vycházky 14 km.
10. listopadu 2010
Z NEPOMUKU DO ŽINKOV
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:17 hod. do Nepomuku. Prohlédneme si
město Nepomuk a vydáme se kolem Průhoňského rybníka pod Suchý vrch
a na zříceninu hradu Potštejn. Dále půjdeme do Žinkov. Délka vycházky 15
km. Ze Žinkov odjíždí autobus v 15:47 do Nepomuku, kde je v 16:10 hod.,
do Dobřan se vrátíme vlakem.
13. listopadu 2010
PŘES KLÍČAVSKOU PŘEHRADU NA HRAD KŘIVOKLÁT
Akci pořádá OT „Aktivní stáří“ TJ Rozvoj Plzeň na trasách 10, 15 a 20 km.
Odjedeme vlakem z Dobřan do Zbečna v 5:39 hod.
20. listopadu 2010
PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ ZČK V DOMAŽLICÍCH
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:41 hod. do Domažlic. Zde se zaprezentujeme a nabízí se nám prohlídkový okruh městem s průvodcem, Muzeum
Chodska, Galerie bratří Špilarů a další. Po prohlídce půjdeme do Chodova, kde je v KD pokračování. Odtud odjedeme vlakem do Dobřan. Délka
vycházky 8 km plus prochozené km v Domažlicích.
24. listopadu 2010
KLADRUBSKÝ KLÁŠTER
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:17 hod. do Stříbra. Vydáme se po Svatojakubské cestě do Kladrub, kde si prohlédneme klášter, a na vlak si vyšlápneme po turistické značce do Heřmanovy Hutě. Délka vycházky 14 km.
27. listopadu 2010
ŽIHELSKO
Akci pořádá OT „Aktivní stáří“ TJ Rozvoj Plzeň v Žihli na trasách 10,
20 a 30 km. Odjezd z Dobřan vlakem v 5:39 hod. do Žihle.

1. prosince 2010
PLZEŇSKÉ PODZEMÍ
Odjezd vlakem do Plzně v 9:29 hod. Navštívíme Pivovarské muzeum
a Plzeňské podzemí.
4. prosince 2010
Z PŘEŠTIC DO DOBŘAN
Odjezd vlakem do Přeštic v 8:29 hod. Prohlédneme si muzeum v Přešticích
a do Dobřan se budeme vracet přes Vícov, kolem chat dojdeme do Dolní
Lukavice a přes Horní Lukavici do Chlumčan, kde se občerstvíme. Délka
vycházky 14 km.
11. prosince 2010
PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD Z DOBŘAN DO LÍNÍ
Akci pořádá OKČT TJ Baník Líně. Sraz u “kruháče“ v Dobřanech v 8:30
hod. Půjdeme přes Novou Ves do Červeného Újezda, do Zbuchu na stadion a zpět do Dobřan. Délka této vycházky 19 km. Pomalejší turisté ukončí vycházku ve Zbuchu a vrátí se přes Plzeň vlakem do Dobřan. Délka
vycházky 10 km.
Vážení přátelé, pojďte se s námi projít.
Účast na našich vycházkách vás nezavazuje k nám vstoupit
Srdečně zve výbor odboru KČT TJ Dobřany.

Pohádková země v Plzni

Od října je Plzeň nejen Městem kultury, ale také pohádkovou zemí!
V plzeňské Šimerově ulici byla otevřena expozice pohádkových skřítků, víl,
čertíků, vodníků, strašidélek, dráčků a dalších
veselých postaviček, spisovatelky a ilustrátorky, paní Vítězslavy Klimtové. K vidění je zde
největší sbírka klasických i supermoderních
létajících košťat, strašidelný hrad Pekelníček nebo se můžete seznámit s čertovským
miminkem v pravém čertovském kočárku.
Otevřeno je út – ne, od 10 do 17 hodin. Vstupné pro děti do 3 let zdarma,
děti do 15 let, důchodci a studenti zaplatí 40 Kč a dospělí 60 Kč. Další
informace naleznete na www.pohadkovazeme.eu.
zdroj foto: www.pohadkovazeme.eu
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INZERCE

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Je pro nás milou povinností poděkovat vám všem, kteří jste
v komunálních volbách vhodili do volební urny volební lístek s křížkem
u čísla 1, nebo u některého jednotlivce z našeho občanského sdružení
Otevřené město Dobřany. Dali jste nám tím najevo, že myšlenky
a názory, prezentované v našem programu, vás oslovily a jsou vám
blízké. To, že do zastupitelstva byli zvoleni dva naši členové, považujeme
za slušný úspěch – zejména proto, že jsme se jako volební strana dali
dohromady poměrně krátce před volbami a naše volební kampaň byla ve
srovnání s jinými velmi nenápadná. Je to zároveň impuls pro nadcházející
čtyři roky, abychom ve své činnosti aktivně pokračovali a snažili se
alespoň něco z našeho programu uskutečnit a prosazovat - zejména
otevřenost, vstřícnost a slušnost. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na
vaši podporu a spolupráci i do budoucna – potřebné informace budou
i nadále na našich stránkách …..
Otevřené město Dobřany
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
► KONTEJNEROVÁ DOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE:
dovoz stavebních materiálů, písků, štěrků, betonů...,
odvoz sutiny, zeminy..., pronájem kontejnerů.
Tel.: 602 976 144, 777 044 632
► Úklidy - jednorázové i pravidelné, možnost vyklízení bytu,
volejte 731 333 472
► Nabízím efektivní individuální výuku NĚMČINY přesně
podle Vašich požadavků a potřeb! Do školy, k maturitě,
do práce, obchodní, na cesty, atd. Zavolejte, ráda s Vámi
vše prohovořím. Tel.: 774 949 724
► ANGLIČTINA – všechny stupně, zkušenosti rodilého
mluvčího, osobní přístup. Tel.: 605 411 439
► Propůjčím garáž v Plzeňské ulici. Tel.: 776 382 474
► Prodám hrob s pomníčkem pro 4 urny (leštěná žula)
v urnovém háji na hřbitově v Dobřanech. Za rozumnou cenu.
Zn.: stěhování. Tel.: 377 971 746

INZERCE
Pro Loma Systems s. r. o.
Dobřany
hledá vhodné kandidáty
na pozici

CNC obráběč kovů
1. Seřizování a obsluha vertikálních a horizontálních
obráběcích center s cílem dosažení produktivního
obráběcího procesu a kvality s ohledem na zdraví
a bezpečnost
2. Preventivní údržba strojního zařízení
3. Spolupráce při řešení problémů týkajících se produktivity, kvality a seřizovacích listů
4. Znalost programu pro řídící systémy Hass a Mori
Seiki, aktivní spolupráce při návrhu změn programu

Klíčové dovednosti a vlastnosti
1. Kvalifikovaný obráběč se zkušeností s prací na
vertikálních a horizontálních obráběcích centrech
(možnost zaučení motivovaných absolventů)
2. Částečná znalost angličtiny výhodou
3. Komunikační dovednosti a týmový spolupracovník
4. Znalost programování výhodou
5. Zkušenost s přesným obráběním výhodou

Nabízíme
-

příjemné pracovní prostředí nově budovaného
provozu

-

zázemí silné dynamicky se rozvíjející společnosti

-

zajimavou a různorodou práci - víceosé obrábění,
maloseriová výroba

-

závodní stravování s příspěvkem 50 %

-

dobré platové ohodnocení

-

týden dovolené navíc

V případě zájmu zasílejte životopisy na:
barbora.hanzlikova@loma.com
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INZERCE

TESASTVÍ BRZICA
tesařské práce, krovy, střechy

Šlovice 140
Tel.: 605 204 153
www.tesarstviplzen.jex.cz
Připravujeme vánoční výzdobu,
dekorace, zajímavé adventy.
Vančurova 322
334 41 Dobřany
Tel.: 724 008 803
Těšíme se na vaši návštěvu.

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

LISTOPAD a PROSINEC 2010
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PO
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PÁ
PO
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ČT
PO
ÚT
ČT
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8. 11.		
9. 11.
9 - 12
10. 11.		
11. 11.
9 - 12
15. 11.		
18. 11.		
19. 11.
9 - 12
22. 11.		
23. 11.
9 - 12
25. 11.		
29. 11.		
30. 11.
9 - 12
2. 12.		
3. 12.		

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

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit
na telefonním čísle: 773 478 883.
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

Sběrný dvůr Dobřany

náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí, středa		
7.15 - 17.00
Neúřední dny:
úterý, čtvrtek		
pátek		

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

8.00 - 15.15
8.00 - 14.15

Triumfa s.r.o.

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
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:
květen - září
9.00 - 12.15
13.00 - 16.00
Nabízíme:
- faxové služby, kopírovací služby
- kroužková vazba, laminace
- internet pro veřejnost, pronájem jednacího sálu

Cestovní agentura

- prodej zájezdů smluvních CK

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko
Sokolovská 1011
kontakt: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz
program a informace: www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek 9.00 - 12.30
pátek
9.00 - 12.30

13.00 - 16.00
13.00 - 15.00

Městská knihovna

Stromořadí 439
kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz
raskova@dobrany.cz
sloupova@dobrany.cz
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
pátek
8.00 - 11.00

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00

12.00 - 16.00
12.00 - 15.00
12.00 - 18.00

12.00 - 15.00

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany

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

Svatovítská lékárna

Zákonná pauza a návštěvní služba každý den kromě pátku v době od 11.00 do 12.00 hodin.

Gynekologie

MUDr. Viola Gottwaldová

kontakt: 377 972 274
úterý
13.00 - 16.00
čtvrtek
8.00 - 12.00

Kožní ambulance
MUDr. J. Kilian

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

Diabetologická poradna
MUDr. J. Prošková
středa

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

náběry
ordinace

Praktický zubní lékař

Sokolovská 967
Otevírací doba:
pondělí - pátek 8.00 - 17.00

MUDr. Jana Formánková

Lékárna U Spasitele

náměstí T.G.M. 116
Otevírací doba:
pondělí - pátek		 7.30 - 17.30
sobota		 8.00 - 12.00
V pracovní dny po otevírací době až do 21.30 h je
možno vyžádat si nutný výdej zvonkem. V sobotu,
neděli a ve svátek je možno nutný výdej vyžádat
na tel. 606 652 783.

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

Praktický lékař pro děti a dorost

Ordinace praktického lékaře

Stromořadí 956, Dobřany
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.

kontakt: 377 972 544
pondělí
7.00 - 12.00

MUDr. Alena Špidlenová

zdravé děti
11.00 - 14.30
15.00 - 18.00
11.00 - 14.00
10.00 - 13.00

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

MUDr. Jitka Šebestová

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

Dobřanské listy odeslány do tisku 27. 10. 2010

MUDr. Ludmila Horová

úterý
středa - pátek

14.00 - 18.00
(pro pracující)

7.00 - 13.00
7.00 - 12.00

Ordinace praktického lékaře, homeopatie
MUDr. Radana Salvétová

kontakt: 377 972 551
pondělí, středa
7.30 - 12.15
úterý
7.30 - 12.00
čtvrtek, pátek
7.30 - 12.00

13.00 - 16.00

ORL ordinace

kontakt: 774 493 428
pondělí
15.00 - 18.00

Pečovatelská služba

kontakt: E. Podhorcová - 728 764 444, 377 972 306
e-mail: pec.sluzba@dobrany.cz

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková

kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9.00 - 11.00
čtvrtek
16.00 - 18.00

