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zdarma do všech domácností

DOBŘANŠTÍ FOTBALISTÉ SLAVILI KRÁSNÝCH STO LET FOTBALU!

Více informací o oslavách 100 let fotbalu v Dobřanech najdete na straně 13.

PODČÁRNÍK
Chodívali jsme kdysi se školkou na Kamínek a v paměti mi utkvěl dialog s paní učitelkou. Stáli jsme u zříceniny kapličky a poslouchali výklad
o zlobivých lidech, kteří tu krásnou památku zničili.
Ptám se: „A opraví se ještě někdy?“
„Kdepak, to se už nikdy neopraví,“ odpovídá posmutněle paní učitelka.
„A kdyby to někdo přece jen znovu postavil,“ nedám se.
„Tak ho budou mít všichni moc rádi, Martínku, jdeme dál!“
Střih. O víc než třicet let později sedím na redakční radě a v ruce mám
došlé příspěvky. Naše technická redaktorka se najednou usměje, z výrazu
mé tváře poznala, co právě čtu. Ano, skutečně jde o komentář Jaroslava
Smoly k tomu, co se děje na Kamínku.
Do dvou vteřin mi naskočila ona vzpomínka z dětství a řekl jsem si,
že ani paní učitelky nemají vždycky pravdu. Kaple je téměř hotová a ne

všichni mají její zachránce rádi. (Nevyřkl jsem to nahlas, jedna pedagožka vedle mne seděla a čert ví, jestli nemá v kabelce skládací rákosku☺)
Více se dočtete uvnitř listů, doufáme, že zmíněný příspěvek vyvolá zajímavou veřejnou debatu na téma záchrany kulturního dědictví, do kterého bezesporu patří i odkaz křesťanství. Vždyť celá staletí spoluutvářelo
evropský způsob myšlení.
Jan Werich kdysi o kultuře řekl, že je jako slunce přicházející do domu.
Kdo chce, pustí jeho zář na sebe, kdo ne, zatáhne žaluzie. Kéž bychom
to vše dokázali i my ve vztahu ke kapličkám, naučným stezkám, sochám,
kašnám a vůbec všem hmotným kulturním statkům.
Přeji vám hezké skutečné i obrazné zářijové sluníčko, pokud ho nemáte
rádi, pak tedy co nejbytelnější zastínění!
Martin Sobotka

Redakce, inzerce: Městské kulturní středisko, náměstí T.G.M. 5, 334 41 Dobřany, e-mail: listy@dobrany.cz

ZPRÁVY Z RADNICE
MĚSTO MÁ DRUHÉHO MÍSTOSTAROSTU

(som) Na svém srpnovém zasedání zastupitelstvo města zvolilo hlasy
všech přítomných dalšího místostarostu - Bc. Marka Sýkoru. Jde o odpověď
na dvě události z minulé doby.
Za prvé na červnovou změnu postavení místostarostky Dagmar Terelmešové. Ta řečí zákona přestala být uvolněnou a začala být neuvolněnou místostarostkou, což znamená, že už se práci pro město nevěnuje na plný úvazek. Důvodem byla nutnost, aby se naopak stala uvolněnou krajskou radní.
Druhým popudem je dlouhodobá pracovní neschopnost starosty Jaroslava Sýkory, kvůli které je potřeba rozdělit jeho práci mezi více lidí, především mezi oba místostarosty.

Z HISTORIE

Po prázdninách opět budeme pokračovat v naší historické řadě díky
pochopení pár sběratelů, především pana M. Suchomela, který má archiv
precizně zpracovaný a jsou mu známy osudy jednotlivých staveb, domů,
kaplí a dokonce i zachycených lidí. Dnešní snímky z období války zachycují
vodoteč spoutanou do betonového kanálu, který teče pod Dobřany napříč
celým městem od železniční tratě až po ústí do řeky poblíž myčky aut. Kanál
budovali francouzští zajatci v letech 1940-41. Na snímcích vidíme místo současného kruhového objezdu. Stodoly vpravo na horním snímku již neexistují,
ulice směřuje k dnešní benzínové pumpě. Na druhém snímku se zorientujete
podle výrazné dvoupatrové vily, která stojí dodnes (nyní opravna Subaru).

PENNY MARKET
POKRAČUJE V PŘÍPRAVĚ STAVBY

(som) Zástupci firmy, která chce nad třetím parkem vybudovat velkosklad
a prodejnu řetězce Penny Market, v současné době velmi důrazně pokračují
v přípravách na stavbu. Chtějí dodržet původní termín, tedy zahájení prací
na podzim letošního roku.
Jedinou překážkou je část pozemků pod krajskými silnicemi, které skoupili spekulanté, když v dražbě přihodili více než zástupci krajského úřadu. Mimochodem ze stejného důvodu nemůže město dokončit chodníky
v Dobřánkách, pozemky patří týmž spekulantům.
Ze strany města je naopak vše připravené, padla poslední překážka, kterou bylo jednání o výměně pozemku v místech, kde má vést nový, bezpečný
chodník směrem na Vysokou a pochopitelně i k supermarketu.

PODĚKOVÁNÍ ZA DOBŘANSKOU VODU

Určitě si mnohý občan vzpomene na dobu, kdy po otočení kohoutkem
vytékala mléčně zabarvená tekutina připomínající čarodějnický lektvar.
V té době se v Dobřanech čistila povrchová voda z řeky, a právě proto
obsahovala takové množství chlóru. Postupem času se míchala s vodou
podzemní, která se čerpala z hlubinných vrtů. Kvalita podzemní vody
u nás má stejnou kvalitu jako ta, z níž se vyrábí plzeňské pivo, přesto jí
bylo stále málo.
Proto bylo cílem vedení města, aby veškerá voda pro město Dobřany
a okolí byla čerpána výhradně z podzemních zdrojů. V srpnu roku 2010 se
to skutečně podaří.
25. 8. 2010 proběhnou první zkoušky čerpání vody z nového podzemního
vrtu, který se nachází na lukách u řeky Radbuzy pod chatovou osadou Sluneční stráň. Právě zde geologové určili místo, kde by měl být tak významný
zdroj vody, který spolu se stávajícími vrty zajistí městu Dobřany kvalitní
pitnou vodu v dostatečném množství, a to i při nárůstu obyvatel.
Chtít je jedna věc a moci je věc druhá.
Kdyby v této lokalitě byli vlastníky pozemků někteří ,,rádoby Dobřaňáci“, kteří neví kolik peněz by si měli říci za metr luk, asi bychom dneska
s těžkou hlavou přemýšleli, jak zabezpečit dobřanským občanům dostatek
vody. Ale všichni jsme měli štěstí. Zmíněný pozemek vlastnila rodina Kalinů a jsem ráda, že mohu touto cestou za nás za všechny poděkovat paní
Ludmile Mašátové a panu Václavu Kalinovi.
Zachovali se tak, jak by se měl zachovat každý, komu trochu záleží na
ostatních. Pozemky prodali městu bez jakýchkoli podmínek a za odhadní
cenu.
Děkujeme za vodu pro nás pro všechny.
Dagmar Terelmešová

OMLUVA
V červencovém čísle DL v článku Ukázková hodina volby povolání
bylo uvedeno nedopatřením jméno parnera projektu ÚP Plzeň – jih místo ÚP Plzeň - město. Za vzniklý omyl se omlouváme.
V. Hříšná
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V naší pomyslné historické řadě si odskočíme do roku 1925, ze kterého je
unikátní fotografie zachycující v místě současné autoopravny pana Brunáta
kapli sv. Martina a na mostě originální sochu sv. Jana Nepomuckého. Počet
kapliček ve městě a blízkém okolí byl větší než v současnosti, vesměs jde
o zajímavé stavby, proto prosíme každého, kdo objeví na půdě, ve starém
kufru i jinde fotku podobných objektů, nechť nám je zapůjčí k ofocení.
Pavel Krákora (725 362 448)

CO SE DĚJE
V 1. ROČNÍKU SOUTĚŽE REGIONÁLNÍ POTRAVINA
PLZEŇSKÉHO KRAJE 2010 ZVÍTĚZILA MODRÁ HVĚZDA

Do 1.ročníku soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje 2010 se
přihlásilo 25 regionálních výrobců potravin, kteří soutěžili celkem v šesti
kategoriích.
Vyhlášení výsledků se uskutečnilo v sobotu 14. 8. 2010 v Městském kulturním středisku v Domažlicích.
V kategorii „Alkoholické a nealkoholické nápoje kromě vína“ zvítězil
Pivovar - restaurant MODRÁ HVĚZDA s.r.o. s pivem Dobřanský sekáč.
Cílem této akce je především seznámit co nejširší veřejnost s potravinami
vyráběnými v regionu.
zdroj: http://www.kr-plzensky.cz

PRVNÍ ZÁJEZDNÍ PŘEDSTAVENÍ ROZMARÝNU

V sobotu 7.8. odehrál dobřanský ochotnický spolek své první představení mimo Káčko. V nejdeštivějším týdnu tohoto léta přijal pozvání Spolku
přátel Klatovska a vystoupil na jejich „hrádku“ správně ve zřízenině kostela Sv. Anny.
Vinou špatného počasí nikdo nepředpokládal, že se po strmých a promočených svazích Hůrky vyšplhá mnoho diváků. Nakonec jich dorazila
padesátka, což je v tak komorním prostředí dost lidí na vytvoření báječné atmosféry. Díky ní zapomněli herci a zejména herečky na neskutečnou
zimu. Naštěstí čtyřicetistupňové horečky se některým členům vyhnuly
zcela, u ostatních stačila na vyležení jen neděle s pondělím.

POLICIE INFORMUJE

Od 1. ledna 2011 bude pro řidiče nový povinný obsah autolékárničky. Ten
je už nyní dost zastaralý a nevyhovuje dnešním požadavkům. Novinkou
bude např. „Karta první pomoci“, kterou mají povinnou např. na Slovensku.
Návod je stručný, protože předpokládá, že řidiči mají první pomoc v náplni
výuky v autoškole. Na místě nehody jim má pouze připomenout základní
postup. Vyhláška obsahuje jen textový vzor tohoto návodu, grafická podoba
tedy záleží jen na jednotlivých dodavatelích vybavení pro autolékárničky.
Obsah autolékárničky povinný od 1. ledna 2011
• Obvaz hotový s jedním polštářkem
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/cm2 )
• Obvaz hotový s dvěma polštářky
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/cm2)
• Šátek trojcípý z (netkaného) textilu
(délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)
• Náplast hladká cívka
(velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm)
• Náplast s polštářkem
(velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)
• Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm)
• Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená
jako zdravotnický prostředek
• Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm)
• Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu
• Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty
- délka 15 cm
• Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm
• Leták o postupu při zvládání dopravní nehody
(množství kusů jednotlivých položek se liší podle velikosti lékárničky)
Bez špendlíku a s lepšími nůžkami
Naopak z povinných náležitostí zmizí špendlík, který je podle odborníků
zbytečný. (Obvazy a náplasti jím není třeba spojovat, k jiným účelům se
nevyužívá). Z vyhlášky vypadla také zmínka o tom, že obvazy musí být
sterilní. Vyhláška také zavádí větší nůžky. (Ty dosavadní nemají pro potřeby práce s obvazy a náplastmi využití a pro případné rozstřihnutí bezpečnostního pásu a oděvu nejsou dostatečně velké a kvalitní. Proto jsou nově
definovány tak, aby byly schopny rozstřihnout třeba pás. Půjde o nůžky se
sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty o délce 15 centimetrů).
Cena nové autolékárničky:
Nová bude samozřejmě i cena nové výbavy. Dnešní autolékárnička se dá
pořídit kolem 100 – 150 Kč, nová by měla stát až 300 Kč. Novela zákona
měla platit již letos, ale nakonec se datum přesunulo a neprošlo několik
navrhovaných položek, které měly být součástí povinné výbavy.
por. Bc. Petr Mašek, komisař dopravního inspektorátu

JAZYKOVÉ KURZY

pořádané Městským kulturním střediskem
v Dobřanech
MěKS Dobřany pořádá každý rok od října do května jazykové kurzy.
Jsou otevírány podle zájmu a počtu uchazečů v jednotlivých skupinách.
Vyučuje se 1x týdně 90 minut po dobu 30 týdnů. Výuka probíhá v jednacím sále Městského kulturního a informačního střediska.

Školní rok 2010/11:
Angličtina začátečníci, pokročilí I, pokročilí II, konverzace, firemní
konverzace.
Jsme schopni zajistit i výuku dalších jazyků, pokud se přihlásí alespoň
8 osob, aby mohl být kurz otevřen.
Příjem přihlášek a další informace:
Městské kulturní a informační středisko
Náměstí T. G. M. 5, 334 41 Dobřany
Ing. Jaroslava Marková
Tel.: +420 377 972 725, Mob.: +420 606 623 124 ,
sms ve tvaru: příjmení mezera typ kurzu (např. novakova AJ zač)
E-mail: ic@dobrany.cz
Uzávěrka přihlášek: 23. 9. 2010
Po tomto datu budou všichni přihlášení kontaktováni a bude jim oznámeno datum zahájení kurzů, či informační schůzky.
Cena jednotlivých kurzů:
Začátečníci, pokročilí – 30 lekcí: 2800,- Kč (cca 94,- Kč za 90 min výuky)
Konverzace – 30 lekcí: 4 000,- Kč (cca 134,- Kč za 90 min výuky)
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ROZHOVOR S DAGMAR TERELMEŠOVOU
Během prázdnin onemocněl na delší dobu starosta, takže povinnosti
spadly logicky na místostarostku. Jak to zvládáte?
Určitě bych tuhle těžkou situaci nezvládla bez nepostradatelné pomoci
ostatních radních, kteří pracují spolu se mnou i na úkor svého volného
času, i když každý má i mnoho vlastních pracovních povinností. Chtěla
bych vyzdvihnout i kvalitní práci úředníků Městského úřadu v Dobřanech. Jde o sehraný tým lidí, kterému nevadí pracovat i mimo vyhrazené
hodiny.
Velkou komplikací asi je to, že v průběhu roku jste přestala být placenou
místostarostkou, protože se musíte profesionálně věnovat funkci členky
Rady Plzeňského kraje. Vaše vytížení je nyní asi mimořádné.
To ano, ale jde o mimořádnou situaci, a tu musíme zvládnout. Mám velkou podporu i u svých kolegů v Radě Plzeňského kraje a samozřejmě
i úředníků sociálního odboru kraje, který je v mé gesci. Nyní je důležité,
abychom řádně přivedli město ke komunálním volbám.
Má Vaše práce na kraji nějaký konkrétní přínos i pro Dobřany?
Snažím se.
V oblasti přidělování dotací ať už z krajského nebo státního rozpočtu jde
vždy o připravenost a pohotovost konkrétní obce tyto finanční prostředky
čerpat. Musím konstatovat, ač to je možné chápat trochu jako sebechválu,
že město Dobřany bylo vždy připraveno a pan starosta Sýkora měl vždy
nějaký projekt ,,v šuplíku“. Proto se podařilo čerpat prostředky z Plzeňského kraje, ze státního rozpočtu, ale hlavně z prostředků Evropské unie.
A do třetice, Vaše strana Vás vybrala jako historicky první dobřanskou
kandidátku do senátu, to už asi nejde zvládat úplně sama?
Záležitost senátních voleb je pro mě nyní věcí opravdu mimořádné psychické zátěže. Je to především odpovědnost vůči všem, kteří věří, že mohu
uspět. Jako žena bych měla mít snazší postavení mezi ostatními kandidáty, ale většina žen se mnou bude určitě souhlasit, když zmíním, jak
těžké je prorazit v kolektivu mužů. Mám samozřejmě několik lidí, kteří mi
pomáhají s přípravou voleb. Je to hlavně moje asistentka Aneta Kabátová
a moje volební manažerka. Bez těchto dvou žen by to opravdu nešlo.
Velice mi ale pomáhá moje rodina, a to hlavně manžel. Pro mě je jeho
psychická podpora a pomoc mojí rodiny při zvládání domácnosti naprosto
nezbytná.
Na dobřanské radnici mi nyní hodně a každodenně pomáhá Marek Sýkora.
Takže to nyní zvládáte ve dvou, jak to máte s Markem Sýkorou rozdělené?
Markova pomoc je nyní pro mě opravdu důležitá. Jen fakt, že každý z nás
,,ukradne“ hodiny, které musí věnovat řešení záležitostí města Dobřany,
většinou ze svého volného času a času, který může věnovat rodině. Velice si tedy jeho pomoci cením i vzhledem ke skutečnosti, že se nedávno
oženil. Rozdělujeme si jednání a hodiny, kdy bude alespoň jeden z nás
přítomen na radnici pro občany. O všem se vzájemně informujeme. Je to
jediná možnost, jak v této situaci udržet město bezproblémově v chodu.
Původním záměrem Dobřanských listů bylo ohlédnutí za posledními
čtyřmi roky očima starosty. Závěrečného účtování se musíte ujmout Vy.
Jak jste toto volební období vnímala?
Uplynulé období bylo období velkého pracovního nasazení pana starosty
i celého vedení města. Myslím, že každý občan města vnímá, jak moc se
Dobřany změnily. Nechci mluvit jen o posledním volebním období, ale
o posledních dvanácti letech, kdy pozoruji město očima zastupitelky. Je to
často trochu jiný pohled než pohled občana.
Opravila se veškerá infrastruktura města a vybudovala nová. Máme
moderní čističku odpadních vod a probíhá celková rekonstrukce úpravny vody včetně zkušebního provozu nového vrtu, nového a dostatečného
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zdroje vody pro Dobřansko. Máme nové průmyslové zóny, revitalizuje se
postupně sídliště Pančava. Opravily se obě Základní školy a MŠ v Loudů,
nyní se dokončuje úplná rekonstrukce ZUŠ a Městské knihovny. Přibyly
nové obytné čtvrti, vyřešil se problém bývalých kasáren, opravily se místní komunikace a městské objekty. Postavilo se množství nájemních bytů
a DPS Harmonie pro naše seniory. Máme krásné víceúčelové zařízení
Káčko a největší chloubou je samozřejmě dobřanské náměstí s kulturními
památkami, které se na něm nachází. Vím, jak těžké bylo získat finanční
prostředky na jeho opravu a kolik úsilí musel pan starosta Sýkora vynaložit, aby naše náměstí bylo takové, jaké je.
Nyní probíhají také velmi významné investiční akce, které se překlenou
do dalšího volebního období. Jedná se o rekonstrukci křižovatky Široká, Stromořadí a Chlumčanská. Dále výstavba koupaliště v ulici Ústavní,
připravuje se vysvěcení obnovené kaple na Kamínku a celková úprava
sídliště Hvízdalka.
Všech těchto změn a mnoha dalších si musel každý Dobřaňák, který má
své město rád a dívá se kolem sebe, všimnout.
Všeobecně se ví, že veřejné rozpočty v ČR jsou napjaté. Naproti tomu se
Dobřany řadí mezi města, která nejvíce investují, nejrychleji se mění.
Není to tak trochu rozvoj na dluh?
Ne, město Dobřany má velice nízkou dluhovou službu a dalšímu zastupitelstvu předáme město v dobré finanční kondici.
Velkou ranou pro město je pád jedné ze stavebních firem, která v rámci
výběrových řízení často vyhrávala městské zakázky. Jak moc problémů
to přináší?
Museli jsme rychle vyřešit termínově vázané stavby, tedy ZŠ a rekonstrukci objektu ZUŠ a Městské knihovny, kdy se našly další dobřanské
firmy, které přebraly závazky a stavby předají v termínu. Ostatní věci
týkající se pohledávek a reklamačních lhůt budou řešeny s touto firmou
právní cestou.
Než starosta onemocněl, chtěl udělat den otevřených dveří na rozestavěném koupališti. Bude se tato událost, po které volá řada lidí, konat?
Ano. Chtěli bychom umožnit občanům, aby si areál koupaliště prohlédli
1. 9. 2010 od 14:00 hod. Určitě tím bude zpestřen první školní den.
Většina lidí v názorovém průzkumu v předminulém volebním období si
přála kromě kina, koupaliště a opravy náměstí i supermarket. Jak to
s ním vypadá?
Navzdory problémům, které řešili zástupci firmy Penny s dopravním
napojením areálu, a dalšímu opoždění výstavby v důsledku hospodářské
krize začne výstavba Penny, tedy velkokapacitního skladu i prodejny, již
v letošním roce.
Co podstatného se nestihlo a proč?
Vždycky je ještě něco, co chcete stihnout, a nepodaří se to. Například
vybudování nízkoprahového centra pro mládež, rekonstrukce MŠ Stromořadí, úplná rekultivace bývalých kasáren, chodníky v Dobřánkách,
rekonstrukce ulice a chodníků ve Stromořadí a mnoho jiného. Proč se toto
ještě nestihlo? Možná proto, že den má jen 24 hodin a volební období je
čtyřleté.
Jaké je Vaše největší dobřanské přání?
Asi trochu neskromné. Aby se každý občan Dobřan cítil ve svém městě
opravdu doma a aby byl na své město hrdý a záleželo mu na něm.
Všem přeji hodně zdraví a osobního štěstí. Nejvíc samozřejmě panu starostovi, kterému všichni držíme palce, aby byl co nejdříve zdráv a u své
rodiny.
Martin Sobotka

RADBUZA FEST 2010
Milí obyvatelé Dobřan a přilehlých obcí,
4. září se opět po roce uskuteční už tradiční dobřanský Radbuza Fest. Po
dvou letech se jeho hlavní část vrací na zrekonstruované náměstí T.G.M.
I letos jsme se snažili program sestavit tak, aby si na své přišly všechny
věkové kategorie. Hlavní scéna bude na již zmíněném náměstí T.G.M., vedlejší pak na poloostrově. Právě tam se uskuteční část doprovodného programu. Letos zde budou k vidění šermířské souboje a samozřejmě pohádka
pro nejmenší v podání divadla Kuba. Hlavní scéna bude patřit tradičním
Ekohrám, které budou probíhat na přilehlém parkovišti, a hudebnímu
programu. Na hlavní scéně se postupně vystřídá dechovka Vrchovanka
z Mrákova, cimbálovka Tomáše Zouhara a od 17-ti hodin začne koncert
na podporu třídění odpadu. Letos zahrají kapely: Memoria, Jakobič, Inner
Space, Zbyněk Drda s Bandem a Odyssea Classic. Programem Vás bude
provázet moderátor Ervín Schulz. O občerstvení bude bohatě postaráno.
K vidění bude také závodní vůz dobřanského rallycrossového jezdce a vícemistra republiky Standy Brunáta. Budete mít možnost prohlédnout si také
„popelářské“ auto. Více na www.radbuzafest.cz
Celý festival je hrazen výhradně z prostředků sponzorů a partnerů v čele
s generálním partnerem - společností EKO-KOM, a.s. Letošní ročník, tak
jako v předchozích letech, by se nemohl uskutečnit i díky významné podpoře města Dobřany. Celý festival je pro návštěvníky zcela ZDARMA.
Mgr. Miroslav Bukovjan
agentura bpress s.r.o.

Kapela INNER SPACE je novým projektem hrajícím styl Progresive Rock.
Jedná se o kytarové variace posazené na dobře fungujícím základě s anglicko-českým vyjádřením názoru na politické a každodenní životní strasti.
Kapela nyní připravuje desku, kterou vydá 15. 10. 2010.
Lukáš Černý – zpěv, kytara, Veronika Zaňková – zpěv, klávesové nástroje,
Sergej Kurianov – sólová kytara, Pavel „PIKI“ Hurdálek - baskytara, Jiří
Záliš – bicí nástroje
Zbyněk Drda Band
Hudební formace okolo Zbyňka Drdy objela v minulých dvou letech desítky koncertů po celé republice a vystupovala na velkých festivalech i na
malých klubových scénách. Zbyněk Drda představuje v roce 2010 nový
program při příležitosti vydání aktuálního alba. www.drdazbynek.cz
bicí: Kamil Šulan, basa: Roman Hasnedl, klávesy: Erich Ciompa, kytara:
Roman Masha Šandor, kytara: Standa Marhoun ml.
Odyssea Classic
Představovat tuto formaci je asi zbytečné. Rocková legenda, jejíž pecky, jako
např. Lážo Plážo, téměř zlidověly. Kapela nehraje v klasickém složení příliš
často, o to cennější je, že na Radbuza Festu vystoupí. www.odyssea-rock.cz
Karel Šel (bicí), Radko Andrejs (kytara, zpěv), Václav Běhavý (kytara,
zpěv), Jan Nový Cimbura (baskytara, zpěv)

Lidová Radbuza

13:00 - 16:00 hodin
Vrchovanka – dechová hudba z Mrákova
Vrchovanka s kapelníkem Petrem Němcem byla založena v roce 1995 s přispěním učitele Stanislava Švandrlíka. Tehdy měla 7 muzikantů s věkovým
průměrem 15 let, dnes má 12 členů, jejichž průměrný věk je 28 roků, což
ji řadí k nejmladším na Chodsku. V jejím repertoáru je jak dechovka, tak
taneční hudba. V roce 2008 natočila Vrchovanka své první CD.
Cimbálová muzika Tomáše Zouhara
Naprosto unikátní cimbálová muzika z Brna, která má blízko snad ke všem
hudebním stylům, jak kapela uvádí na svých stránkách www.cmtz.com. Je to
hudba, putující napříč Maďarskem, Rumunskem a Moravou, tažená cikánských vozem. Cimbálovka je známá nejenom účinkováním v pořadech Bolka Polívky, ale také na nejrůznějších tuzemských a světových festivalech.
Tomáš Zouhar, Radek Meluzín, Jan Šarišskij, Ivan Gašpar Hrisko, Petr
Oračko

ÚČINKUJÍCÍ

Memoria
Kapela má za sebou řadu větších koncertů a festivalů, například: jako předskokani kapely Gotthard v clubu Masters of Rock Café ve Zlíně nebo kapely EUROPE taktéž v klubu Masters of Rock Café. Styl její muziky by se dal
zařadit do atmosférického metalu s výrazným ženským vokálem a violou...
V současné době skupina propaguje své třetí album Ambivalent Ecstasy.
www.memoria-band.com
Andrea Baslová – vocals, Iva Dokoupilová – viola, Zdenek Pastorek – guitar, Filip Chudý – bass, Michal Budík - drums
Jakobič je rocková kapela z Domažlic, pohybující se na pomezí stylů rockindie-grunge s českými texty. První CD s názvem „30-tého v únoru“ vydala
v roce 2007 u plzeňského vydavatelství AVIK. Klip k písni Zbytečniny bylo
možné vidět na TV Óčko, v Rockaparade na TV Public a na TV Fajn Rock
Music. V současné době pracuje na novém CD, které by mělo vyjít na podzim roku 2010. www.jakobic.cz
Michal Janeček – zpěv, kytara, Tonda Mareček – kytara, Jiří Gotz – basa,
Adam Chvojka – bicí

Nejen pro děti

Scéna Poloostrov
• Po celý den stanový
tábor skupiny historického šermu a šermířská
vystoupení
• 13:00 Mňam pohádky
v podání divadla Kuba

Hlavní scéna

11:00 - 16:00
• Ekohry – soutěže a hry
o ceny s tématikou třídění odpadů
• Po celý den prohlídka
závodního vozu vícemistra republiky v rallycrossu Standy Brunáta
• Sedmimílové skákací
boty – hustá atrakce
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KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK
DĚTSKÁ LITERATURA

KRATOCHVÍL Miloš: Fanfárie
Čarovná země Fanfárie vás zve do svého království.
František a Majda vám prozradí tajemství, o kterých se
vám zdá jen ve snu. Dozvíte se, jak Fanfárie vznikla, kdo
byli její králové, kdo je Fanfáříček a co nového se v zemi
přihodilo za vlády královny Fanfáry Vařečky.

že nás požádala o spolupráci v rámci lekcí pro ZŠ, které jako knihovna
poskytujeme. A tak jsme se sešly koncem června v MěK Dobřany. Společně strávené dopoledne jsme si opravdu užily. Děti se dozvěděly něco
o provozu a chodu knihovny, o rozdělení knihovního fondu, a dokonce jsme
si ještě stihly společně zasoutěžit. S odměnou a příjemným zážitkem jsme
odcházely všichni do jednoho.

ROSS Julia: Flirt But Don´t Fall in Love
Pokud se chcete zdokonalit v angličtině a hledáte nějakou
zábavnější formu, pak je tahle kniha určena právě pro
vás. Při čtení příběhů o lásce se díky slovníčkům a česky
psanému úvodu naučíte vnímat text v cizím jazyce, doplníte si slovní zásobu a formou cvičení a testů si procvičíte
nejrůznější gramatické dovednosti.
REIDER Katja:
Dobrodružství malého ledního medvídka
Malý lední medvídek Ole se začíná zvědavě rozhlížet po
světě. Kam ho zavede touha po zábavě a dobrodružství,
co se ukrývá za tajemnou skálou a jaké jiné příhody zažije spolu se svými kamarády, to vše se dozvíte v knize,
která je určena dětem od 5 let.

LITERATURA PRO DOSPĚLÉ

RONSON Jon: Muži, co zírají na kozy
Pod názvem této nové knihy byste zajisté nehledali téma
o vyzrazení vojenského tajemství. Hlavní postavou je
mladý válečný zpravodaj Bob. Při svém působení v Iráku
narazí na téma, které mu může zajistit nejednu novinářskou cenu. Potká vojáka, který tvrdí, že je jedním z absolventů tajného vojenského programu. Vyzrazení státního
tajemství by ale mohlo být pro oba dva velmi nebezpečné. Příslušníci této jednotky jsou schopni uhranout kozu jedním pohledem.

POJĎ SI HRÁT

Ze společně strávených odpolední s knihovnou už se pomalu stává tradice.
Ještě před začátkem prázdnin jsme se spolu sešly v kasárnách u dětského
oddělení. O tom, jak jsou děti zdatné v malování i sportování, jsme se přesvědčily velice rychle. Díky svým výkonům si zasloužily nemalou odměnu.

WILLETTOVÁ Jincy: Kurz tvůrčího psaní
Na univerzitě začíná nový semestr a s ním i nové kurzy
tvůrčího psaní, které vede stárnoucí spisovatelka Amy
Gallupová. Na svých kurzech se setkává s lidmi různých
povah, s odlišným talentem a rozdílným věkem. Rok plyne hladce až do chvíle, kdy Amy uprostřed noci budí němé
telefonáty. Nedlouho poté jeden z účastníků umírá. A podle všech náznaků není poslední. Kdo je tedy vrahem?
VENEZIA Shlomo: V pekle plynových komor
Jeden z mála lidí, kteří přežili osvětimské peklo, vám podává autentické svědectví o tom, jak fungovala smrtící mašinérie, kterou spustily nacistické jednotky. Autor se rozhodl
otevřeně popsat i ty nejděsivější stránky své ,,práce“. Do
rukou se vám tak dostane historický dokument, který vrhá
světlo na nejtemnější stránku našich dějin.

LÍŇSKÉ DĚTI V KNIHOVNĚ

Že je knihovna místem setkávání, o tom nepochybuje nikdo. O to více
nás potěšil fakt, že dobřanské dětské oddělení je místem setkávání i pro
děti ze vzdálenějších obcí. Koncem června nás svou návštěvou potěšily děti
z líňské Základní školy. Naše knihovna se jejich paní učitelce líbila natolik,
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HÁDANKY PRO RADOST...
Rostou na pasece,		
modrají se v lese		
pod smrčky a doubky.
Tomu, kdo je mlsá,		
zmodrá nos i pusa
a zčernají zoubky.

Časně ráno vychází,
po nebi se prochází,
v poledne je nejvýše,
střechy zlatě popíše.

Chodí s dětmi do školy,
opravuje úkoly.
,, K tabuli půjde Jiří.
Kolik je pětkrát čtyři.“

KULTURA
KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO

Česká společnost Josepha Haydna o.s.,
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Dobřany
a městem Dobřany
Vás srdečně zve na koncert, na kterém vystoupí vokální soubor

OCTOPUS PRAGENSIS.
Koncert se uskuteční v pondělí 13. září od 18:00 hodin
v kostele sv. Mikuláše v Dobřanech.
Soubor vznikl v roce 2004. Tvoří ho osm zpěváků, kteří se snaží
o osobitý komorní projev při interpretaci hudby minulosti i hudby zcela
současné. Těžiště jejich zájmu spočívá v repertoáru vrcholné renesance
a raného baroka. Velice často také interpretují skladby zcela moderní,
v některých případech i zkomponované speciálně pro tento ansámbl.
Svoji inspiraci čerpají z dobových pramenů a pramenných edic a snaží
se pro své koncerty vybírat skladby, které jsou objevné, ale zároveň jsou
schopny oslovit i dnešního posluchače.

Více informací najdete na www.haydn-festival.eu.

4. 9. 2010 v 17:00 hodin

Shrek: Zvonec a konec 3D

150 Kč

4. 9. 2010 v 19:30 hodin

Let‘s Dance 3D

150 Kč

5. 9. 2010 v 19:30 hodin

Salt

120 Kč / 100 Kč

7. 9. 2010 v 19:30 hodin

Největší z Čechů

110 Kč / 90 Kč

9. 9. 2010 v 17:00 hodin

Sammyho dobrodružství 3D

150 Kč / 130 Kč

10. 9. 2010 v 19:30 hodin

Počátek

110 Kč / 90 Kč

11. 9. 2010 v 17:00 hodin

Sammyho dobrodružství 3D

150 Kč / 130 Kč

11. 9. 2010 v 19:30 hodin

Machři

120 Kč / 100 Kč

12. 9. 2010 v 15:00 hodin

Pejsek a kočička ve škole
- divadlo pro děti

60 Kč

12. 9. 2010 v 19:30 hodin

Čarodějův učeň

150 Kč

14. 9. 2010 v 18:00 hodin

Let‘s Dance 3D

150 Kč

17. 9. 2010 v 19:30 hodin

Machři

120 Kč / 100 Kč

18. 9. 2010 v 19:30 hodin

Největší z Čechů

110 Kč / 90 Kč

19. 9. 2010 v 17:00 hodin

Sammyho dobrodružství 3D

150 Kč / 130 Kč

23. 9. 2010 v 19:30 hodin

Román pro muže

110 Kč / 90 Kč

24. 9. 2010 v 19:30 hodin

Román pro muže

110 Kč / 90 Kč

25. 9. 2010 v 18:00 hodin

Román pro muže

110 Kč / 90 Kč

25. 9. 2010 v 20:30 hodin

Resident Evil: Afterlife 3D

165 Kč

26. 9. 2010 v 19:30 hodin

Resident Evil: Afterlife 3D

165 Kč

30. 9. 2010 v 19:30 hodin

Resident Evil: Afterlife 3D

165 Kč

Více informací najdete na www.kacko.cz.

8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU

OUTDOOROVÝCH FILMŮ

Soutěžní přehlídka sportovních, adrenalinových,
dobrodružných, extrémních a cestopisných filmů.

4. - 7. listopadu 2010

www.outdoorfilms.cz
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HASIČI
S NAPOUŠTĚNÍM KOUPALIŠTĚ POMOHLI HASIČI

(som) Vzhledem k úpravě projektu nového koupaliště mezi Kotynkami
nebylo možné použít dříve plánovaný způsob napouštění. Znamenalo by to
velké zdržení a také ohrožení fungování přírodního systému čištění vody.
Město se proto obrátilo na velitele hasičů Milana Dvořáka s dotazem,
zda by nemohla, jako v mnoha jiných případech, vypomoci jednotka místních dobrovolných hasičů. Hlavní technickou překážkou se zdála být obava
z toho, aby šla voda přes síta hustá tak, aby dokázala zabránit přenesení

malých rybiček do koupaliště.
Vše se podařilo vyřešit a Milan Dvořák svolal podle požadavku vedení
stavby celkem tři cvičení na přepravu velkého množství vody. Zúčastnily
se sbory z Dobřan a Šlovic. Ve štychu nás nenechali ani jejich kolegové ze
Vstiše.
Pro toto cvičení se podařilo získat i profesionální hasiče z Plzně, kteří
zapůjčili unikátní superčerpadlo, takže práce se dařila ve vysokém tempu.

DVA DOBŘAŇÁCI JSOU MISTŘI REPUBLIKY!

Mistrem republiky Hasičského záchranného
sboru České republiky pro rok 2010 v požárním sportu je družstvo Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Titul získalo na
39. mistrovství republiky, které se konalo
v Plzni. Dva členové vítězného družstva, pánové Martin Provazník a Pavel Sloup, mají adresu trvalého bydliště v Dobřanech a jsou členy
místního hasičského sboru. Město Dobřany a Sdružení dobrovolných hasičů Dobřany včetně celé řady ostatních „Dobřaňáků“ jim velmi blahopřeje
k jejich velkému úspěchu a děkuje jim za výbornou reprezentaci. Zároveň
oběma našim zástupcům stejně jako celému družstvu Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje držíme palce při jubilejním 40. mistrovství
republiky, které se bude konat za rok v Moravskoslezském kraji.
Marek Sýkora
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http://www.hzspk.cz

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
SKAUTI MAJÍ V TRPÍSTECH NOVOU ZÁKLADNU

Loňský i letošní rok byl pro dobřanské skauty vskutku mimořádný, neboť
kromě pořádání tradičních běhů letních táborů a dalších akcí se museli
soustředit na výstavbu nového objektu v Trpístech, kde již jednačtyřicet let
mají svoji základnu.
Právě z tohoto důvodu jsem požádala vedoucího skautského střediska, Jana
Smolu – Taťku, o krátký rozhovor.
Co Vás vůbec vedlo k významné investiční akci v Trpístech?
Stávající objekt, který jsme využívali při mimosezónních výpravách s dětmi
a při letních táborech jako kuchyň i sklad, byl již v nevyhovujícím stavu - především nesplňoval požadavky hygienické ani statické, čímž bylo
ohroženo pořádání oblíbených letních táborů. Vzhledem k tomu, že chceme
využívat naši skautskou základnu i nadále, bylo nutné přistoupit k nákladné
výstavbě nového objektu. Příprava trvala více než pět let, neboť jsme museli nejprve vyřešit problémy s majiteli pozemků. Poté přišlo na řadu shánění
dostatečného množství finančních prostředků na stavbu.

Takže i město Vám pomohlo?
Ano. Osobně jsem seznámil paní místostarostku Dagmar Terelmešovou
s naším záměrem včetně příslibu zmíněné dotace a požádal jsem ji o pomoc.
Díky především jejímu úsilí se podařilo získat finanční prostředky ve výši
400 tisíc korun z rozpočtu města. Tímto chci poděkovat paní místostarostce
i všem dalším členům zastupitelstva za pomoc. V rámci skautských středisek s podobným počtem členů se skutečně jedná o ojedinělou stavbu co do
objemu investovaných finančních prostředků.

V zimě jsme dodělávali interiéry.
K čemu nyní bude objekt sloužit?V současné době jsme díky nové stavbě schopni splnit přísné hygienické předpisy pro pořádání letních táborů. Máme nyní i možnost na zimní víkendové výpravy brát malé skauty
a skautky, protože jim umíme zajistit vhodné přespání a teplo při sušení
mokrého oblečení po řádění ve sněhu.

Takhle to všechno začalo - srpen 2009
To ale v době hospodářské krize bylo asi složité. Jak se Vám to podařilo?
S pomocí našeho dlouholetého příznivce Michala Šaška, který tehdy působil
v poslanecké sněmovně, se nám podařilo oslovit poslance Ing. Vladislava
Vilímce, člena rozpočtového výboru. Naši žádost ve výši 500 tisíc Kč se mu
podařilo prosadit. Musím v této souvislosti zmínit i fakt, že nám - skautům se
podařilo za posledních pět let vydělat různými brigádami více než 150 tisíc
korun. Jednou z významnějších brigád bylo roznášení Dobřanských listů do
domácností. Samozřejmě nesmíme opomenout i výraznou pomoc města.

26. června 2010 proběhla slavnostní „kolaudace“.

Zvedáme se ze základů

Co dodat na závěr…
Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří se podíleli nejen na získání finančních
prostředků, ale i těm, kteří se podíleli na stavbě nové budovy, tzn. dobřanskému sdružení živnostníků Málek, Mareš, Pech a jejich spolupracovníkům,
stříbrské společnosti AZH Building, Josefu Balounovi – Josemu (projektant
a stavební dozor stavby), skautům a skautkám, kteří v posledních dvou letech
věnovali veškerý svůj volný čas stavbě, našim kamarádům a příznivcům,
Věře Šístkové – Šíše za výraznou morální podporu, mé nejbližší rodině, která
taktéž věnovala stavbě stovky hodin, a manželce Ireně i dceři Barušce.
Lenka Havránková
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ASTERIX A OBELIX NA GABRETĚ

Tak se jmenovala celotáborová hra Pionýrské skupiny z Dobřan na táborové základně v Újezdě u Plánice v červenci 2010.
Gabreta znamená v keltském jazyce Šumavu a touto celotáborovou hrou
jsme se přihlásili do soutěže vyhlášené odborem životního prostředí Krajského úřadu v Plzni. Tím bylo dáno, že jsme se učili přírodu nejen poznávat,
ale i chránit ji a pomáhat jí (např. třídit odpad), a celou dobu nás provázely postavy filmových hrdinů – Asterixe a Obelixe. Program byl doplněn
o sportovní, tábornické a další dovednosti. Z nich uveďme například:
výrobu „menhiru“, barvení triček sypanou batikou, odlévání a zdobení
magnetek, korálkování, výroba prostírek ze sáčků od čaje, zdobení svíček
a květníčků, pochod poslepu podle provázku, vaření kouzelného lektvaru
z přírodnin, hod šipkami, sledování DVD s příběhy Asterixe a Obelixe,
pozorování mravenišť a stavba jejich napodobenin, stavba různých druhů
ohnišť, šifrování, noční hry, kimovky s různou náplní, donesení co nejvíce
věcí od daného písmene, vybíjená, ringo, fotbal, některé discipliny z olympijských her – hod oštěpem, diskem, koulí, běhy a skoky. Jako další to byly
pavoučí síť,výlet do sousedního města Plánice a hry cestou, různé hrátky s
vodou, koupání, učili jsme se zacházet s pilou, mapou, uzlovat a stopovat,
abychom uspěli při boji o poklad.

Dobřanská galerie

Romana TYKALOVÁ
Toulky přírodou
olejomalby
15. září - 27. října 2010
Otevřeno:

září: pondělí - pátek (9:00 - 12:15, 13:00 - 17:00)
říjen: pondělí - pátek (9:00 - 12:15, 13:00 - 16:00)

KOSTEL SV. VÍTA
► výstava obrazů Ota Janeček
► výstava Dobřanské baroko
► 13. - 19. září 2010
Letos nás bylo skoro 10 „malých“ - prvňáků a druháků, z toho 8 jich
bylo na táboře poprvé, a tak to bylo někdy opravdu náročné. Náročné bylo
i počasí, protože tak jako jsme se jindy schovávali před deštěm, tak teď před
sluníčkem a horkem, aby nám nebylo špatně. Přesto se nám na táboře moc
líbilo a doufáme, že příští rok pojedeme zas.
Za malé i větší účastníky L. Nejedlá
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Dny evropského dědictví 2010
- vstup do kostela ZDARMA!
otevřeno: po - pá 9:00 - 17:00 hod
		

so, ne 13:00 - 17:00 hod

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DOBŘANŠTÍ VČELAŘI V PODLETÍ

Podletí - začátek nového včelařského roku. Pozorný čtenář Dobřanských
listů si to pamatuje z cyklu článků o včelaření z roku 2008. Neodpustím
si připomenout jednu skutečnost. Podletí je nejdůležitější včelařské období
pro včelstva. Jejich stav a síla je předobrazem výsledků příští sezony. Rodí
se dlouhověké včely a je na včelaři, aby vytvořil optimální podmínky pro
jejich přezimování. Je také čas poohlédnout se za výsledky roční včelařské
činnosti.
Medobraní skončilo. Včelaři a milovníci medu mohou být spokojeni. Výnosy a kvalita medu je letos nadprůměrná. Po delší odmlce byla i
zajímavá snůška medovicového medu a lesní med je tak u většiny včelařů
k prodeji. Rok byl ale štědrý i na roje, což mimo jiné přináší i rizika šíření
nemocí.
Kromě varroázy se v naší oblasti
objevila nebezpečná nákaza včel
– mor včelího plodu. V květnu byl
potvrzen klinický nález moru včelího plodu v Radobyčicích, v srpnu
pak u jednoho včelaře v Čižicích.
To už je z pohledu dobřanských
včelařů u sousedů. Jedná se o chorobu, která není přenosná na lidi.
Nenapadá ani dospělé včely, ale likviduje jejich plod. Vyvolávají ji bacily,
které se množí a šíří prostřednictvím zvláště odolných spor přes zažívací
trakt. Nedá se úspěšně léčit. V našich podmínkách se napadená včelstva
likvidují včetně spálení úlů a pomůcek. Pro zabránění šíření choroby vyhlašuje veterinární správa okolo ohniska nálezu choroby 5 km ochranná pásma, kde včelaření podléhá zvýšenému sledování a řadě omezení.
Zájemci o bližší informace o nákazové situaci včel v dobřanském regionu si mohou vyslechnout přednášku MVDr. Jana Krabce. Bude hodnocen
nejen současný stav, ale i nutná prevence.
V některém z dalších příspěvků do Dobřanských listů se pak čtenáři
dozvědí o této problematice více.
ing. Stanislav Vodička

Pozvánka na přednášku

Nemoci včel a včelaření v Plzeňském kraji
přednáška MVDr. Jan Krabec

Přednáška pro včelaře a laickou veřejnost, kterou pořádá ZO ČS včelařů Dobřany ve spolupráci MěKS Dobřany ve čtvrtek 16. 9. 2010 od
17:00 hod. v hotelu Modrá hvězda v Dobřanech.
MVDr. Jan Krabec je zkušený praktik v oblasti nemocí včel. Působí
v ZO ČSV ve Stříbře, úzce spolupracuje se vzdělávacím střediskem
ČSV v Nasavrkách, je členem předsednictva ÚV ČSV. Jako praktický veterinář má bohaté zkušenosti s diagnostikou, prevencí a léčením
nemocí včel. Prováděl prohlídku včelstev v Radobyčicích, kde byla
v 05/2010 klinicky potvrzena nákaza moru včelího plodu.
V Dobřanech pro včelaře přednášel již jednou, a to v 06/2007 na téma
Tlumení nákaz včelstev.

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Září je znamenitý měsíc. Slunce ještě hřeje a my sklízíme nejkrásnější
plody celoroční práce. Hrozny ze skleníku jsme již očesali, a tak začíná
sklizeň venkovních keřů. Bobule se pěkně nalily, žloutnou, červenají nebo
modrají, ale hlavně měknou a my jim musíme udělat místo a pustit na ně
více světla. Tomu říkáme osečkování, kdy zakracujeme letorosty tak, aby
nám zůstalo nad hroznem asi pět listů. V této době vinné keře již nezaléváme, abychom nesnižovali cukernatost bobulí. Problémy ovšem začínáme

mít se sršni a s ptactvem. Plašení příliš nepomáhá, a tak radíme – zakryjte
hrozny bílou netkanou textilií. Ještě lepší je vytvořit z ní sáčky a ty na hrozny navléknout. Nahoře je sepněte kulíkem na prádlo a máte vystaráno.
Sklízíme podzimní druhy jablek. Vyzrálé zdravé ovoce ihned ukládáme do chladna, narušené a padané zpracujeme do kompotů a džemů. Je-li
poškozeného ovoce větší množství, dáme ho k vymoštování. Rovněž uzrálé
švestky očešeme a zpracujeme na kompoty, povidla, nebo jich část usušíme. Skládkovým nemocem čelíme pozdním fungicidním postřikem, který
provádíme asi měsíc před sklizní. Používáme prostředky jako proti strupovitosti (Delan, De-sic, Syllit mají ovšem dlouhou ochrannou lhůtu. Zkusit
můžete též Bioton s ochrannou lhůtou nula).
Koncem měsíce upevňujeme na kmeny ovocných stromů lepové pásy,
na něž nachytáme přes podzim a zimu velké množství škůdců. Ještě je také
možnost hnojit draslem pro dobré vyzrání letorostů. U révy červenání listů zpravidla značí jeho nedostatek. Také již připravujme jámy a kůly pro
budoucí výsadbu stromů a keřů. Nezapomeneme ani na rododendrony, azalky a kanadské borůvky.
Vyséváme trávník a sázíme cibulnaté květiny. Je pravidlo, že cibulky se
sázejí do hloubky, která je trojnásobkem jejich příčného průměru. Kde jsou
myši, používáme ochranné košíčky. Někdy v září již přicházejí mrazíky.
Proti nim chráníme jiřiny a volně rostoucí rajčata, pokud jsme je již nesklidili. Ve skleníku se snažíme protáhnout sklizeň co nejdéle.
Mezi první jádrové ovoce, na které se těšíme od jara, řadíme letní odrůdy
jablek. Nejranější odrůdy dozrávají v červenci a srpnu. Dnes vám, čtenářům, poskytneme krátký přehled, neboť již brzy přijde čas, kdy si možná
zajdete do zahradnictví vybrat ten svůj stromek. Předesíláme, že všechny
dále uvedené odrůdy jsou chuťově na dobré úrovni.
Julie zraje koncem července, plod vydrží dva týdny. Strom je tolerantní
ke strupovitosti a odolává padlí. Hana zraje v první polovině srpna, plod
vydrží dva týdny, strom je rezistentní proti strupovitosti a tolerantní vůči
padlí. Nutný je postřik Kalkosolem proti hořké pihovatosti. Diskovery
dozrává v polovině srpna, strom je středně citlivý ke strupovitosti, padlí
odolává dobře. Nela zraje rovněž v srpnu a je rezistentní vůči strupovitosti,
padlím trpí málo. Plody lze uchovávat až jeden měsíc. Ametist zraje v druhé
polovině srpna a plody vydží až jeden měsíc. Strom je rezistentní ke strupovitosti a je málo náchylný k padlí. Kromě uvedených pěstují se i starší
odrůdy: Průsvitné letní - nejranější, Primula, Manted - velmi chutný, ale trpí
příliš strupovitostí, Mio, Primula – má menší plody. Málo vyzkoušené jsou
zatím odrůdy Miodar, Mivibe, Zita.
Do malých zahrádek doporučujeme sázet stromky na pomalu rostoucích
podnožích – M9, M26, MM106. Můžete též vyzkoušet sloupové jabloně,
kde ovoce roste jen na kmínku. Ovšem je ho málo a nedosahuje zatím srovnatelné úrovně.
V krátkosti ještě vyjmenujeme několik nejlepších zimních odrůd jabloní.
Jsou to: Topaz, Rozela, Heliodor, Lipno, Luna, Opal a další. Plody těchto
odrůd jsou chuťově výborné, skladovatelné do března až dubna a stromy
odolávají strupovitosti a padlí.
ČZS
Mnoho radosti a úspěchů přeje		

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Český zahrádkářský svaz MO Dobřany
pořádá 1. až 3. října 2010

výstavu květin, ovoce a zeleniny
v klubovně v bývalých kasárnách.

V rámci výstavy je též organizována
odborná poradna a soutěž o ceny.

11

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE / SPORT
Aktivity o. s. BUDULÍNEK provozující MATEŘSKÉ CENTRUM v Dobřanech
pro období září - prosinec 2010

Provoz pro období září - prosinec 2010 zahájíme v pondělí 13. září a ukončíme 17. prosince (provoz je přerušen o podzimních prázdninách 27. – 29. října
i o svátcích 28. září a 17. listopadu).
Cvičení Batolat
- pro děti ve věku 1 – 2 roky s rodiči (herna MC)
- čtvrtek od 9 do 10 hodin, cena 350 Kč
- přihlášky a informace Martina Supová tel. č. 737 105 895
Cvičení s Budulínkem
- pro děti ve věku 2 – 4 roky s rodiči (tělocvična ZŠ – I. stupeň)
- čtvrtek od 15,30 do 16,25 hodin, cena 350 Kč
- přihlášky a informace Zuzka Peksová tel. č. 728 860 810
Cvičení s Liškou
- pro děti ve věku 4 – 6 let (předškoláci) bez rodičů
(tělocvična ZŠ – I. stupeň)
- čtvrtek od 16,30 do 17,25 hodin, cena 390 Kč
- přihlášky a informace Jarka Umnerová tel. č. 604 899 418
nebo Vlaďka Duchková tel. č. 776 124 174
Klub Budulínek
- dopolední herna s krátkým programem pro děti ve věku
od 1,5 – 2,5 roku s rodiči (herna MC)
- středa od 9 do 11 hodin, cena 35 Kč/vstup nebo předplatné
300 Kč/10 vstupů
- informace Lucka Korotvičková tel. č. 724 352 063
Klub Lištičky
- dopolední herna s programem pro děti ve věku 2,5 – 4 roky s rodiči
(herna MC)
- pátek od 9 do 11 hodin, cena 35 Kč/vstup nebo předplatné
300 Kč/10 vstupů
- informace Olina Škardová tel. č. 606 253 414
Mimiklub
Hledáme „lektorku“ – maminku-dobrovolnici pro vedení Mimiklubu!!
Informace Vám rádi poskytneme na tel. č. 604 899 418 Jarka Umnerová

nebo na mailu mcbudulinek.info@centrum.cz
Břišní tance
- plánujeme břišní tance pro děti ve věku od 4 do 6 let bez rodičů
- další informace budou upřesněny v první polovině září na webu
a ve vývěsce, předběžné přihlášky a informace na tel. č. 604 899 418
Jarka Umnerová nebo na mailu mcbudulinek.info@centrum.cz
Pískání pro zdraví
- pro děti ve věku 3 – 5 let bez rodičů (herna MC)
- den, hodina a cena budou upřesněny v první polovině září na webu
a ve vývěsce, předběžné přihlášky a informace na mailu
mcbudulinek.info@centrum.cz
Hravá angličtina
- pro děti ve věku 3 – 5 let lez rodičů (herna MC)
- den, hodina a cena budou upřesněny na přelomu srpna a září na webu
a ve vývěsce
Výtvarné dílny
- několikrát do roka pořádáme výtvarné díly pro děti i dospělé
Aktuální informace na webu, ve vývěsce, infomailem
a v Dobřanských listech.
Všechny aktuální informace o aktivitách MC můžete získat na webu
www.mcbudulinek.wz.cz, ve vývěsce - Vančurova ulice (u sběrného
dvora), mailu mcbudulinek.info@centrum.cz, dobřanských listech a na
tel. č. 604 899 418 Jarka Umnerová.
Máte zájem dostávat pravidelně mail o dění v MC na následující měsíc?
Vyžádejte si jeho zasílání na mcbudulinek.info@centrum.cz.
Hernu MC Budulínek naleznete v areálu bývalých kasáren, ulice U Trati
1014.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!			
Lektorky MC

NOČNÍ TURNAJ V PÉTANQUE

Noční turnaj v pétanque aneb vzpomínka na kamaráda Zdeňka Bláhu
Tak zněl celý název akce. Zdeněk Bláha jako místopředseda TJ Dobřany
se významně zasloužil o to, že parta nadšenců, kteří začali hrát v Dobřanech
pétanque, nalezla zázemí a místo, kde mohla vybudovat svá hřiště. Pomohl
organizačně, ale i prací, jak bylo u něj zvykem. Tento turnaj je tradičně
pořádán jako vzpomínka na něj a poděkování.
Ač bylo celý týden před turnajem pošmourno, v sobotu 21. srpna se počasí jako vždy umoudřilo a bylo nádherně. Po vzoru předešlých turnajů se
hrálo o pořadí všech účastníků a pro každého startujícího byla připravena
cena dle vlastního výběru.
Turnaj byl tentokráte losovaný. Členové klubu byli nasazeni do jednotlivých dvojic, k nim byly přilosovány nejprve ženy a pak i ostatní, aby vznikly vyrovnanější dvojice. Už v základních skupinách se ukázaly možnosti
jednotlivých dvojic. Zejména Denisa Hájková a Jana Bradová překvapily
snad všechny, zatímco některé dvojice úplně vyhořely. Boje byly napínavé
nejen v samotném finále, ale i o pořadí na ostatních místech. Nejvíce umu
předvedli Rudla Rieckel s Janou Bradovou a po zásluze zvítězili. Druhé
místo vybojovali Láďa Kolář a Denisa Hájková. Třetí po boji skončili Zdeněk Kolář a Karel Kopejsko.
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Další akcí je Junior & senior - turnaj dětí a jejich prarodičů v sobotu 18.
září, kterou klub pořádá ve spolupráci se sdružením „Mladí pro Dobřany“.

SPORT
DOBŘANŠTÍ FOTBALISTÉ SLAVILI KRÁSNÝCH
STO LET FOTBALU!

V sobotu 31. 7. 2010 se uskutečnily v areálu fotbalového oddílu TJ Dobřany celodenní oslavy 100 let fotbalu v Dobřanech. Akce, která byla podpořena Grantovým dotačním titulem města Dobřany pro rok 2010, se setkala
pod vedením a organizací fotbalistů s velkým ohlasem a úspěchem. Program
oslav probíhal od 10:00 hod. dopoledne do cca 17:00 hod. odpoledne, poté
večer následoval další ročník Benátské noci v Dobřanech od 21:00 hod. do
03:00 hod. Celý program byl přizpůsoben všem věkovým kategoriím, takže
na své si přišli i ti nejmenší u několika sportovních stanovišť, kdy u každého
byli po zásluze odměněni různými cenami za splnění úkolu.
Oslavy byly především možností a povinností osobního pozvání bývalých hráčů, funkcionářů a všech, kdo ve fotbale v Dobřanech jakýmkoliv
způsobem dříve působili a pomohli mu. Zároveň s tímto pozváním byli dárkovými koši obdarováni osobnosti, které v letošním roce již dosáhli nebo
teprve dosáhnou pěkného životního jubilea. Mezi osobně pozvanými hosty
(ne všichni bohužel dorazili) oslav byli pánové: Bultas Jaroslav, Černák
Jan, Čížek Václav, Dvořák Josef, Eisman Josef, Falta Ota, Fišer Josef, Flaks
Karel, Flaks Václav (65 let), Hájek Josef, Harant Josef (60 let), Harant Vojtěch, Havlíček Josef, Heřmánek Jiří, Hess Jindřich, Hess Václav, Hofman
Antonín (85 let), Homr Jindřich, Hop Jiří, Hornak Antonín, Impseil Jiří,
Kolovratník Václav, Kotas Jaroslav (55 let), Kovařík Jaroslav, Kozler Josef,
Königsmark Ivan, Krákora Jaroslav (65 let), Lecjaks Václav, Malán Zdeněk, Malát Josef, Mareš Josef, Plaček Miroslav (60 let), Plaček Miroslav
st., Poslední František, Pošar František (70 let), Roušal Miloslav, Schovánek Jaroslav, Strejc Zdeněk, Strohmaier Antonín (70 let), Sýkora Jaroslav,
Šesták Václav, Šleis Luboš, Špiller Josef, Tobrman Rostislav, Tušek Petr,
Vachovec Jan, Vajaji Rudolf, Voráček František, Zach Alois (60 let) a další
hosté. Nejenom těm, kteří dorazili na oslavy 100 let fotbalu v Dobřanech,
velmi děkujeme za to, co pro dobřanský fotbal udělali, přejeme jim do dalších let hodně zdraví, štěstí, klidu, pohody a pevně věříme, že si najdou
cestu do našeho areálu i při mistrovských utkáních místních družstev.

Je třeba i touto cestou znovu všem nesmírně poděkovat za aktivní účast
při oslavách, jakož i těm, kteří se postarali hlavně o přípravu celého dne.
Také děkujeme všem partnerům a sponzorům za podporu oslav 100 let fotbalu v Dobřanech.
Petr Škoda, předseda fotbalového oddílu TJ Dobřany

Pozvaní hosté - funkcionáři a hráči let minulých.

Mužstva SG Dobřany a SV Obertraubling

Pan Antonín Hofman, jubilant 85 let
Zároveň v rámci oslav proběhl také turnaj v malé kopané za účasti tří
mužstev místního fotbalového oddílu (dorost, muži a stará garda) a vzácné
návštěvy - mužstva SV Obertraubling – partnerského města ze Spolkové
republiky Německo. Turnaj proběhl na dvou menších hřištích a systém turnaje „každý s každým“ přinesl zajímavou podívanou i překvapivé výsledky. Každé mužstvo tedy odehrálo 3 zápasy a konečné pořadí bylo nakonec
stanoveno takto: 1. SV Obertraubling, 2. SG Dobřany, 3. Muži, 4. Dorost.
Zápasy se hrály v duchu „fair play“, všichni byli nadmíru spokojeni s výkony a i s celkovým pořadím.

Dne 7. 8. 2010 proběhl v Cinema Bowling zápas v kuželkách mezi týmy TJ
Dobřany A a B (domácí) a TSG 2005 Bamberg Německo (hosté). Výsledky
turnaje: domácí B : hosté B 8:0, domácí A : hosté A 7:1.
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SPORT
V DŽUNGLI SE HRÁL DĚTSKÝ PÉTANQUE

V sobotu 26. června se hrál na závěr školního roku tradiční „Junior cup“,
který byl podpořen z Grantu města Dobřany a byl jako vždy plně obsazen.
Přišly i děti z dobřanské léčebny.
Každý startující obdržel ceny pro účastníky, dětský batoh a čepici
s logem turnaje. Od zástupce pojišťoven pí Králíkové a p. Špačka dostaly
děti propisky, tužky, míčky a další drobnosti. Jako každý rok se vytáhlo
i „Dobřanské pekařství“, které pro děti dodalo mnho dobrot. Pétanque club
pak zajistil občerstvení a nápoje po celý turnaj. Děti z léčebny přišly dobře připraveny a bylo to znát i na jejich výsledcích. Ze základních skupin
postoupily hned čtyři jejich dvojice. O výsledcích v některých skupinách
rozhodovalo až skóre. Po obávaném semifinále zůstaly ve hře nejlepší čtyři
dvojice. Poháry vítězů si odnesli Kuba Fořt a Bára Sýkorová. Ti celý turnaj odehráli bez zaváhání. Druhé místo vybojovali Míra Jankech a Tomáš
Kasl, který tak obhájil loňskou pozici. Pohár za třetí místo si odnesli Pavel
Soukup a Vašek Zábran. V soutěži jednotlivců v hodu na přesnost opět zvítězil zástupce dobřanské léčebny, Gabriela Kliková, která vytvořila rekord
turnaje celkovým součtem tří hodů 44 cm.
Turnaj provázelo tradičně krásné počasí a dobrá nálada všech účastníků.

HOKEJBALISTÉ DOBŘANSKÉHO SNACKU VSTUPUJÍ
DO NOVÉ SEZÓNY S NOVÝM GENERÁLNÍM PARTNEREM
Složitým obdobím prošli před novou sezónou hokejbalisté Snacku. Po
odchodu dosavadního sponzora muselo vedení klubu řešit kritickou finanční situaci, ale i díky pomoci města se podařilo udržet pro Dobřany extraligovou příslušnost a připravit tým na nový ročník v nejvyšší soutěži.
„Museli jsme přizpůsobit rozpočet a omezit počet mužstev, ale nakonec
se podařilo situaci stabilizovat s velkou pomocí radnice a díky příchodu
nového generálního partnera, společnosti BP Stavby CZ,“ popsal letní starosti dobřanského klubu jeho předseda Martin Fořt. Redukce mužstev se
dotkla dorostenecké kategorie, ve které se Dobřany delší dobu potýkaly
s nedostatkem hráčů v předepsaném věku. „Už v uplynulé sezóně jsme
museli dorostenecký tým složitě lepit a projevilo se to i na výsledcích
v nejvyšší soutěži. V podstatě z donucení jsme se tak rozhodli činnost dorostenců přerušit,“ řekl Martin Fořt. Mladí dobřanští odchovanci odešli na hostování, nebo se pokusí prosadit mezi muži Snacku. „Je to dočasné řešení,
určitě chceme opět dorostenecké týmy mít, až nám dorostou nadějní žáci
a zlepší se ekonomická situace ve sportu. Už proto, že jsme v kategorii juniorů dlouho patřili k absolutní špičce v republice,“ slíbil předseda Snacku.
V ročníku 2010/2011 tak budou za Snack vedle mužů nastupovat mladší
i starší žáci, kteří jsou pýchou klubu a v mistrovství republiky dosahují
výborných výsledků.
V extraligovém áčku došlo po loňské sezóně k výměně trenérů. Odešel Zdeněk Pata a letní přípravu už vedla dvojice Václav Šlehofer, Petr
Chvojka. „Jsou to kluci, kteří hokejbalu rozumí a v Dobřanech mají svoje
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hokejbalové srdíčko. Na to chceme spoléhat,“ dodal Martin Fořt. Na vlastní zdroje Dobřany budou sázet i na hřišti. „Na nějaké výrazné posilování
kádru jsme myslet nemohli. Ale slabší nebudeme, kluci dobře potrénovali,
mají svou kvalitu, teď to musí ukázat v zápasech,“ řekl nový kouč Snacku
Václav Šlehofer. V minulé sezóně Dobřany skončily na 10. místě, pět bodů
pod hranicí postupu do play off. „Nechceme vyhlašovat nějaké velké cíle,
ale boj o play off pro nás musí být samozřejmostí,“ podotkl Šlehofer. První extraligové utkání rozehrají hráči Snacku na domácí půdě už v sobotu
4. září od 16 hodin proti pražskému Kertu, doma se představí i o týden později, kdy ve stejný čas hostí úřadujícího mistra Alpiq Kladno.
(KK)

TENISOVÉ PRÁZDNINY

O tom, že tenisový oddíl v Dobřanech v době letních prázdnin neodpočívá, svědčí 2 tenisové turnaje organizované právě v tomto období.
Jedním z nich byl 5. ročník Memoriálu Josefa Kreuzmana, který proběhl
5. 7. 2010. Tento turnaj je určen pro hráče ve věku od 50 let a jako loni se jej
zúčastnili nejen domácí, ale i tenisté z jiných měst z celé republiky. Přestože
jsme se potýkali s nepřízní počasí a potrápil nás především prudký déšť,
turnaj se nakonec vydařil a všichni účastníci byli spokojeni. První místo
obsadil pan Vladimír Beránek, na druhé příčce se umístil pan Jiří Souhrada
a třetí pozici vybojoval pan Petr Nosek. Všem pánům srdečně gratulujeme.
Druhého prázdninového turnaje, Memoriálu Lukáše Kofroně, který se
konal 14. 8. 2010, se zúčastnil rekordní počet hráčů, a to 24. Hrálo se ve
4 skupinách po 6 hráčích, 4 nejúspěšnější tenisté z každé skupiny postoupili do hlavního pavouka, zbylí hráči si zahráli v pavoukovi útěchy. O úžas
spoluhráčů a diváků se postarali 3 mladí hráči, dorostenci z Dobřan, kteří
předváděli na kurtech strhující výkony a probojovali se tak až do semifinále
společně se svým trenérem. Velkým překvapením byla porážka hráče Davis
Cupu z Chlumčan dobřanským dorostencem Danielem Křížem. Nejúspěšnějším hráčem hlavního pavouka byl Milan Kokoška mladší (dorost Dobřany), druhé místo vybojoval Milan Kokoška starší (trenér dorostu Dobřany)
a o třetí a čtvrté místo se podělili Daniel Kříž a Michaela Lecjaksová (oba
dorost Dobřany). Nejlepší hráčkou pavouka útěchy byla Monika Marešová (dorost Dobřany). Tyto výsledky svědčí především o kvalitní přípravě
dorostu, jejich píli a také o intenzivní péči trenéra pana Milana Kokošky
staršího. Za zmínku stojí i to, že dotyční dorostenci si zahráli v letošním
roce krajskou soutěž dorostu ODR III. třídy a bez jediné porážky postoupili
do vyšší třídy krajské soutěže ODR II. třídy. Dobřanským dorostencům moc
gratulujeme a přejeme jim další úspěchy nejen na domácích kurtech. Fotografie z tohoto turnaje naleznete na webových stránkách tenisového oddílu
Dobřany www.tenisdobrany.estranky.cz.
Začínající tenisty můžete přijít podpořit na Celostátní turnaj starších žáků
skupiny C, který se koná 11. – 13. září 2010 v areálu Džungle.
Za tenisový oddíl Dobřany Mgr. Zdeněk Kleisner

SPORT
CO JE ZUMBA®?

Napadlo vás někdy, že by bylo
příjemné užít si cvičení tak jako na
nějaké taneční párty? Díky zumbě
je to možné. Nový fitness program
spojuje cvičení s latinskoamerickými tanci. Zumba tedy propojuje prvky aerobního cvičení se základními
kroky tanců, jako jsou například Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton,
Flamenco, Cha-cha, Samba, Calypso, Belly Dance a spousta dalších.
Je úplně jedno, jste-li žena nebo muž, nezáleží na tom, máte či nemáte-li fitness nebo taneční zkušenosti. Zumba byla založena mužem, tak se
pánové nemusejí obávat, že by vypadali nepatřičně, naopak. Dámy potvrdí,
že leckteré prvky na nich vypadají lépe než na nás a že nás vlastně motivují k vyšším výkonům☺. Kdo by měl obavy, že nikdy netančil ani příliš
nesportoval, pravděpodobně po první hodině ony obavy zahodí. Krokové
kombinace jsou jednoduché a vychází opravdu ze základních kroků. I úplný
začátečník se po dvou po třech hodinách stává pokročilým.
Zumba se hodí pro všechny, kdo mají rádi žhavé latinskoamerické rytmy
a rádi se baví. Od listopadu 2009 je možné vyzkoušet si zumbu i u nás
v Dobřanech a někteří měli možnost vidět ji přímo v akci v době konání
červnové pouti při „Zumba party pod širým nebem“. Chcete-li vědět o zumbě víc nebo si ji přímo vyzkoušet, bližší informace najdete na http://zumba.
eblog.cz.
Šárka Tomanová

Byly jsme výborná parta, jely jsme na výlet a nákupy do Puly, učily se
country tancům a večer vyrážely za zábavou do místní restaurace. Dovedete si představit toho smíchu, když dorazí do restaurace 50 veselých žen.
Jestli smích prodlužuje život, tak jsme si ho pořádně prodloužily. Věřím, že
se všem děvčatům dovolená líbila, a budeme se těšit na další. Domů jsme
se vrátily opálené, odpočaté, s novou energií a novými zážitky.
Majka Baštařová

BENZINKA CUP

DÁMSKÁ DOVOLENÁ SE CVIČENÍM
NA JADRANU

Jako každý rok, tak i letos se vydaly ženy z Chlumčan, Dobřan, Příchovic, Stoda a okolí prožít svou zaslouženou dovolenou k Jaderskému
moři. Na 10 dní opouštíme své manžely, partnery, děti, vnoučata, abychom
relaxovaly, cvičily a věnovaly se pouze sobě. To bylo dojemné loučení,
když jsme v pátek navečer odjížděly. My se těšily na slunce a pohodu
a naši blízcí převzali za nás starosti všedních dní.
Cesta rychle ubíhala a brzy ráno jsme byly v Medulinu. Pobřeží nás nevítalo zrovna vesele. Olověné mraky visely nízko nad zemí a taky se rozpršelo. Cestovní kancelář nám zajistila velké hřiště se zpevněným povrchem,
ale to bylo v tuto chvíli nepoužitelné. Proto jsme s vděčností přijaly nabídku animačních pracovníků kempu, kteří nám uvolnili velkou klubovnu,
a my mohly cvičit. Další den se počasí umoudřilo a vyrazily jsme na pláž.
Cvičily jsme ráno a večer a podotýkám, že cvičil jen ten, kdo cvičit
chtěl. Ostatní děvčata si mohla dělat, co sama chtěla. Musím pochválit
všechny cvičenky, ještě nikdy nebyla na cvičení taková hojná účast. Kdo
chtěl, mohl chodit na aqua aerobik do místního bazénu s velmi zdatnými
cvičiteli.

Dalo by se říci, vše při starém. Krásné počasí, ceny pro každého hráče, velký zájem milovníků pétanque, výborné občerstvení a dobrá nálada.
Až na jedno, byl to patrně jeden z nejvyrovnanějších turnajů v poslední
době. Vždyť o postupujících ze základních skupin rozhodovalo skóre
a v jednom případě jeden jediný bod. Hrál se systém, který určoval pořadí
všech zúčastněných dvojic, takže se bojovalo i o to, kdo bude na posledním
a předposledním místě. Ze základních skupin postoupily vždy dvě nejlepší
dvojice do semifinále. Čtyři vítězové pak vytvořili finálovou skupinu. Do té
se kromě favoritů kvalifikovala nově vytvořená dvojice a největší objev turnaje, Zdeněk Hájek a Milan Khás. I ostatní účastníci pokračovali v dalších
zápasech, vytvořili čtyřčlenné skupiny a hráli o celkové pořadí. O tom, jak
byl turnaj vyrovnaný, svědčí skutečnost, že každá dvojice okusila alespoň
jednou hořkost porážky. Napínavé bitvy byly svedeny zejména ve finále.
O pořadí na 1. - 2. a 3. - 4. místě rozhodovaly až vzájemné zápasy. Nejúspěšnější byli Vladislav Khás a Karel Kopejsko, druzí skončili Josef Harant
a Rudla Rieckel. Třetí místo obsadili, jako překvapení turnaje, Zdeněk
Hájek a Milan Khás. Zajímavé a hezké ceny od sponzora turnaje, nájemců
dobřanské benzinky, byly odměnou i pro všechny další hráče.
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TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

11. září 2010		
PŘECHOD HALTRAVY
Odjezd v 7,00 hod. auty od zdravotního střediska do Chotěšova na vlak a dále do Klenčí pod Čerchovem. Start v Masarykově ZŠ do 11 hod. Pořádá OKČT Bolevec Plzeň na tratích
10, 20 a 30 km.
15. září 2010
PRAHA - VYŠEHRAD – HRADČANY – MALÁ STRANA
Odjezd ve středu vlakem v 6,40 do Prahy, kde projdeme historií našeho
hlavního města.
18. září 2010		
DOBŘANSKÁ - 50
Letos již XXIX. ročník dálkového turistického pochodu. Start od 7,00 do
10,00 hod. z terasy restaurace Modrá hvězda. Pěší trasy: 15, 22, 33 a 42 km.
Všechny trasy povedou cestou Pohádkového lesa, který startuje od 9,00
hod. Vy, starší děti a rodiče, nespokojte se jen se 3 km a vydejte se po nejkratší trase 15 km. Cyklotrasy - silniční kola 51, 77 a 100 km, horská kola
35, 50 a 80 km. Na trase si můžete zakoupit občerstvení. V cíli na terase
restaurace Modrá hvězda pak obdržíte pamětní list a občerstvení zdarma.
22. září 2010 Z PŘEŠTIC DO ROUPOVA, PTENÍNA A MERKLÍNA
ve středu Odjedeme vlakem v 8,28 hod. do Lužan. Půjdeme přes Dlouhou
Louku do Roupova, Bolkova a Ptenína. Zde prohlídka zámku. Další naše
vycházka se bude ubírat na Hráz. Merklínský potok nás zavede do Merklína, odkud odjedeme autobusem do Dobřan.
25. září 2010
SENIOR POCHOD OLDY OKROUHLÉHO
Akci pořádá odbor KČT J. Danzera Plzeň na trasách 8, 12, 26 a 35 km.
Odjezd vlakem v 7,28 hod. do Plas. Start po příjezdu vlaku na žst., cíl
v restauraci Pod nádražím.

včetně PROŽITKOVÉHO GEOPARKU.
11. 9. České švestkobraní
Soutěž v pojídání švestkáčů, sumo v povidlech, povidlová klouzačka a ovocné produkty.
25. 9. Bramborák
Brambory vás budou provázet v soutěžích, vyrábění, ale také v uspokojení
vašich mlsných jazyků.
BOBOVÁ DRÁHA JANOV NAD NISOU
Bobová dráha dlouhá 900 metrů v Janově nad Nisou je skvělou atrakcí
a vzrušujícím zážitkem pro aktivní využití volného času pro návštěvníky
všech věkových kategorií. Konstrukčně účelné vozíky s účinnou brzdou
umožní každému zvolit optimální rychlost i styl jízdy. Pohodlné boby
s gumovými kolečky jsou bezpečné a velmi lehce ovladatelné, takže jejich
obsluhu zvládnou i malé děti. Raritou bobové dráhy v Janově nad Nisou je
karusel, ve kterém se bob otočí o 450 stupňů. Netradiční sportovní vyžití,
samoobslužná gastronomie či třeba dětský koutek činí z bobové dráhy zajímavý celoroční cíl nejen rodinných výletů. Otevřeno je v červu – září od 10
do 20 hodin, další info. na www.bobovadrahajanov.cz.
BABYLON LIBEREC
Aquapark v Liberci asi není potřeba podrobně představovat, protože o něm
slyšel snad každý. Proto jen připomínám: bazény, skluzavky, tobogány, jeskyně, divoká řeka, trysky gejzíry, prostě vše, co patří k vodním světům.
Otevřeno denně 10:00 – 22:00 (pátek do 23:00). Vstupné: jednorázový
časově neomezený vstup – děti do 100 cm – zdarma, do 140 cm – 240 Kč
a nad 140 cm – 290 Kč. Platí zde různé druhy časových slev (60 min, dopolední, odpolední…). Informace naleznete na www.centrumbabylon.cz

2. října 2010		
TŘEMOŠENSKÁ - 50
Akci pořádá odbor KČT Třemošná na trasách 10, 20, 35 a 50 km. Start v klubovně KČT od 7 do 10 hod. Cíl tamtéž. Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 hod.
9. října 2010		
TACHOV A OKOLÍ
Odjezd z Dobřan vlakem v 5,39 hod. do Tachova. Prohlídka městské památkové zóny, návštěva muzea Českého lesa, prohlídka jízdárny ve Světcích,
procházka údolím Aglaino. Délka vycházky 12 km.
Vážení přátelé, pojďte se s námi projít.
Účast na našich vycházkách Vás nezavazuje k nám vstoupit.
Srdečně Vás zve výbor odboru KČT TJ Dobřany.

(jar) Prázdniny skončily, ale není třeba klesat na mysli, protože i s přicházejícím babím létem se můžeme vydat na zajímavá místa. Proto bych Vás,
mimo jiné, ráda pozvala do Libereckého kraje na poprázdninové akce v
areálu Šťastná země v Radvánovicích u Turnova.
ŠŤASTNÁ ZEMĚ
Areál vznikl v roce 2004 a během své existence si získal množství stálých
návštěvníků především z řad rodin s malými dětmi. Šťastná země nabízí
nejenom originální programy podpořené množstvím doprovodných aktivit,
ale také dřevěný hrad, trpasličí vesničku, houpačky, prolézačky či pískové
rýžoviště s pravými českými granátky, oblíbené vzduchové trampolíny a prožitkový Geopark.
Otevírací doba: květen až září denně od 9.00 do 19.00 hodin. Přehled jednorázových akcí najdete na www.stastnazeme.cz.
Výše vstupného do areálu (mimo akcí) je 80 Kč za 1 osobu (děti, dospělí,
důchodci). Vstupné platí v celém areálu (všechny herní prvky, trampolíny)
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NAPSALI JSTE NÁM / INZERCE
Jakou cestou nás to chtějí vodit?

S údivem a hořkostí jsem četl v DL článek Jitky Dlouhé Park Martinská stěna. Není v něm sice uvedeno, že se jedná o již odsouhlasený
projekt, ale i tak jsem byl překvapen, s čím kdosi přichází bez podstatného souhlasu obyvatel Dobřan. Nemám žádné námitky proti obnovování
tradic, aby si věřící upravovali kapličky či boží muka, avšak budovat
v přírodě náročná díla na podporu katolicismu a klerikalismu v naší
vzdělané společnosti se mi zdá nekorektní, až nehorázné. Víra v Boha
a ve svaté je intimní záležitost věřících katolíků a patří na faru a do kostela. Či má snad prosazení katolických symbolů, připomínající počátek
našeho letopisu a středověkých pověr, zavádět lidi a mládež na cestu
útlumu vědy a vědeckého poznání? Má snad obraz či socha svatého Cyriaka, vítěze nad zlými duchy, vést nás k víře v démony a temné síly?
Přejí si oni navrhovatelé, aby se na Martiňáku vybudovala napodobenina
Svaté Hory, kde se lidé budou v pokleku klanět modlám a kde se budou
konat zjevení a zázraky?
Jsem pro tradice. Jednou z tradic Dobřan byl boj o českou řeč, o právo
a pravdu. Mimo jiné o tom svědčí dřívější památník Mistra Jana Husa
a dosud stojící jeho dům na náměstí. Odmítli jsme vládu jedné strany
a odmítáme také nadvládu jedné víry, jednoho pohledu na svět.
I v současnosti lidé zušlechťují svá sídliště a přírodu. Budují naučné
stezky k poučení o přírodních jevech, o zvěři, rostlinách i dalších zajímavostech naší vlasti. Důkazem toho, o co lidé usilují a čeho si váží, jsou
i Dobřanské listy. Přečtěte si ty články a shledáte, že nejde o žádný mysticismus, ale veskrze o praktický život. Ano, poučme své spoluobčany
o skutečném životě na základě vědeckých poznatků a nevymývejme jim
mozky mystikou, která není ve shodě s pohledem moderního člověka.
Pravou tradicí Dobřanska je tradice hornická a tradice dělného lidu.
A když chcete mít pravé mučedníky, zajděte si k Petru Bezručovi.
Apeluji na zvolené představitele města, aby velmi zvážili, kam nás
povede takové svatouškování, které dozajista vyvolá v mnoha občanech
Dobřan značnou nevoli. A po zkušenostech se sochou Jana Nepomuckého je třeba vědět, že takové nechtěné dílo bude vystaveno vandalizmu
a krádežím. Zkrášlení přírody a města je žádoucí, avšak tak, aby neodporovalo cítění člověka jednadvacátého století.
Jaroslav Smola

Zloděje květin na pranýř

Když odejde někdo z rodiny na věčnost, odkud není návratu, je to smutná
událost. Horší je, když ráno dáte na hrob čerstvé květiny a v poledne jsou
ukradené. Je to také smutná událost. Domnívám se, že je to horší, že se
nemůže nikdo bránit. Je to hanba, krást na takovém místě na hřbitově! Já
věřím, že tato osoba se jednou nachytá při činu, a navrhla bych trest - zveřejnit to v Dobřanských listech.

Proč jezdí ženy za gynekologem do vedlejších vesnic?

Třetina žen jezdí do Chlumčan, druhá třetina jezdí do Chotěšova. Kolik
pacientek má asi naše slavná lékařka Dr. Gottwaldová. Domnívám se, že by
bylo dobré udělat výměnu gynekologů.
V. Boudová

Poděkování

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem na radnici, kteří nám přichystali krásný svatební obřad, nevyjímaje pana muzikanta Miloše Chaloupku a hosty a známé, kteří se také přišli podívat. Též panu fotografovi
a mladé paní (slečně) fotografce a restauraci „Na Růžku“.
manželé Müllerovi, Dobřany

TESASTVÍ BRZICA
tesařské práce, krovy, střechy

Šlovice 140
Tel.: 605 204 153
www.tesarstviplzen.jex.cz
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INZERCE

NOVĚ OTEVŘENO!!!
Centrum volného času a vzdělávání

OD 6. ZÁŘÍ 2010

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

„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“

▪ řezané květiny
▪ svatební kytice
▪ hrnkové květiny

▪ smuteční vazba
▪ dárková balící služba
▪ suchá vazba

Tel.: 724 008 803
Vančurova 322, Dobřany
(vedle drogerie p. Krištofa)

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

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
► Prodám polystyren, tloušťka 10 cm, 21m2, cena 80 Kč/m2.
Nejlépe vše najednou. Tel.: 732 781 450 nebo 604 899 418.
► 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

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: listy@dobrany.cz
Typografie: KC SOLID, spol. s r.o.
Předseda redakční rady: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Havránková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2800 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

středa

náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí, středa		

7.15 - 17.00

Neúřední dny:
úterý, čtvrtek		
pátek		

8.00 - 15.15
8.00 - 14.15

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

náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz

13.00 - 17.00

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
Internet v oddělení pro dospělé
pondělí, středa 8.00 - 12.00
úterý
8.00 - 11.00
pátek
8.00 - 11.00
Oddělení pro děti + internet
pondělí
úterý, čtvrtek

12.00 - 18.00

Sběrný dvůr Dobřany

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
Kostel sv. Víta

Otevírací doba:
květen - září
9.00 - 12.15

9.00 - 11.00

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00

12.00 - 16.00
12.00 - 15.00

Triumfa s.r.o.

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

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

Svatovítská lékárna

Sokolovská 967
Otevírací doba:
pondělí - pátek 8.00 - 17.00

6.30 - 7.30
14.00 - 18.00

náběry
ordinace

Praktický zubní lékař

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.

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

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.

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.

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

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Ludmila Horová

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

kontakt: 377 972 544
pondělí
7.00 - 12.00
úterý
středa - pátek

14.00 - 18.00
(pro pracující)

7.00 - 13.00
7.00 - 12.00

Ordinace praktického lékaře, homeopatie
MUDr. Radana Salvétová

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

kontakt: 377 972 551
pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek

MUDr. Jitka Šebestová

Pečovatelská služba

7.30 - 12.15
7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
7.30 - 12.00

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

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

Dobřany
pondělí a středa
úterý
čtvrtek
pátek

MVDr. Drahomíra Jeroušková
12.00 - 14.00
7.30 - 18.00
7.30 - 14.00
7.30 - 10.30

Dobřanské listy odeslány do tisku 24. 9. 2010					

Veterinární ordinace
kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
čtvrtek

9.00 - 11.00
16.00 - 18.00

Uzávěrka příštího čísla je 16. září 2010

