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zdarma do všech domácností

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BUDOVY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. S. BACHA A MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Dne 20. 9. 2010 byla slavnostně otevřena budova Základní umělecké školy J. S. Bacha a Městské knihovny Dobřany. Ředitel školy J. Vozár odemkl budovu
houslovým klíčem a lidová muzika VozemBach zazpívala úvodem píseň „Bude muzika“.

PODČÁRNÍK
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
veřejná služba se od normální práce liší řadou věcí, ve většině ohledů je
horší. Lopota pro radnici je daleko nevděčnější, mzda symbolická, schůzování nekonečné, skutečně důležité věci nejsou pro veřejnost přitažlivé,
malichernosti, pomluvy a účelové lži se vás snaží pohltit jako lavina…
Má jen jednu obrovskou výhodu, víte, kdy ta trampota skončí. Přesně za
čtyři roky, což je právě teď. Vychází poslední číslo novin v tomto volebním
období. A spolu se Shakespearem si můžu říci, loučení tak sladce rmoutí…
Rád bych tedy poděkoval Vám, milí čtenáři, za trpělivost a zájem, kulturnímu a informačnímu středisku za technické zabezpečení a především dámám
z redakční rady. Naučil jsem se od nich mnohé, rozšířily mi obzory, přinesly
mi cennou zpětnou vazbu. Bavilo mne s nimi být i proto, že to jsou dámy, které
mají upřímný zájem o své město, o dění kolem sebe, to je osvěžující. MIRKO,

Magdo, Lucie, Pavlo, Jarko, děkuji Vám, že jste, vzpomínám si totiž, jak jsem
na začátku slyšel, že redakční rada se sejde maximálně tak dvakrát a pak už
mne v tom nechají členové samotného spolu s technickou redaktorkou.
Zvláštní poděkování zaslouží pochopitelně také technická redaktorka Lenka,
s novým pojetím listů jí přibyla spousta práce, kterou s nadhledem zvládala.
No a nejvíce díků si zaslouží naši přispěvatelé, bez nich bychom ani zdaleka
nepokryli pestré dění v našem městě. Ironií osudu se nejživější debata odehrála na konec působení současného týmu, ani si nedovedete představit, jak
velkou radost mi to dělá. Od mládí se mi hrozně líbily lidové písničky s motivem furiantského loučení, tak díky, že jste mi k potěšení postavili máj☺
Dělat si jakékoliv plány přesahující čtyřletý mandát považuji za neslušné,
tudíž sbohem, možná, že se sejdem, možná …
Martin Sobotka

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

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení voliči,
v minulých volbách do zastupitelstva v Dobřanech se ukázalo, že křížkování
na lístcích napříč (takzvané panašování) je pro některé z nás příliš složité.
Přišlo přesně 1800 voličů, každý měl 15 hlasů, takže bychom čekali 15*1
800 = 27 000 platných hlasů. Bylo jich ale jen 24 866. To znamená, že
plných 8 procent hlasů přišlo vniveč.
Proto jsme se rozhodli s využitím materiálů Ministerstva vnitra ČR osvěžit
trochu návod k tomu, jak správně volit. Je sice možné, že leckdo nechal hlasy propadnout záměrně (volil schválně méně než 15 kandidátů), ale víme, že
některé lístky byly vysloveně špatně zaškrtnuté.
Vaše Rada města Dobřany
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere
do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V Dobřanech má každý volič k dispozici 15 hlasů, uplatnit je může buď jedním
velkým, nebo patnácti malými křížky. Nebo jedním velkým a až 14 malými.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací
lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

Přeskakování lze zařídit tím, že u své nejoblíbenější strany zaškrtnete výběrově méně než patnáct kandidátů. Zbylé hlasy můžete nechat propadnout
nebo jimi zamíchat pořadím i na jiných kandidátkách.
Malých křížků smí být maximálně 15!!!!!
► Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat,
a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před
jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto
případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno 15 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 15 kandidáty a kromě toho 9 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno
označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech.
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana, nebo
více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Větší křížek (u názvu strany) smí být jen jeden!!!!!
Malých křížků smí být maximálně 15, logiku má maximálně 14, rozumný je
tento způsob maximálně do 7 malých křížků!!!!!

► Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební
strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto
způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

DALŠÍ K TABULI!
Vladimír Bernášek
představí své hosty –
některé bývalé žáky
a učitele dobřanské
Základní školy.

V těchto volbách nefunguje takzvané kroužkování jako u těch parlamentních. Pokud zaškrtnete stranu, které věříte, nemáte šanci zamíchat pořadím,
které si sama určila. Chcete-li míchat pořadím, musíte svou stranu připravit
o několik ze svých 15 hlasů.
Větší křížek (u názvu strany) smí být jen jeden!!!!!
► Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva,
který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlas neplatný.

Přijďte se podívat na pořad připravený
k 80. výročí školní budovy pod nádražím.
V úterý 2. 11. 2010 od 17.00 hod. v Káčku.
Vstupné dobrovolné.

28. 3. 2008

MĚSTO DOBŘANY
Vážená paní, vážený pane,
srdečně Vás zveme na slavnostní otevření obnovené kaple
14 svatých pomocníků v Dobřanech na Kamínku v neděli
10. října 2010 ve 14.00 hodin.
Svěcení kaple vykoná plzeňský biskup František Radkovský.

21. 11. 2009

Dagmar Terelmešová
1. místostarostka města Dobřany
Srdečně zveme všechny známé i neznámé, kteří nezištně pomáhali při obnově kaple na Kamínku a parku na Martiňáku a jejichž jména nejsou na žádných
seznamech. Moc děkujeme a rádi Vás uvidíme.
Iniciativní skupina za obnovu parku (J.Dlouhá, P.Krákora, J.Šedivý, J.Bahník)
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CO SE DĚJE
Z HISTORIE

Na dnešních fotografiích vidíme stáda ovcí hnaných městem, jichž v době
německé správy bylo velké množství vzhledem k plnění válečných dodávek.
Na horním snímku je pohled z křižovatky ulic Lipová a tř. 1. máje směrem
k dnešní benzinové pumpě. Tehdy v těchto místech stávala hasičská zbrojnice s věží na sušení hadic (prapůvodně pivovar). Transformátor na snímku je již minulostí a novější stojí dnes naproti. Na dolním snímku ženou
pasáci ovce ven z města na jedné z výpadovek, kterou i dnes lemuje lipová
alej. Čtenáři DL si mohou vyzkoušet svoji bystrost určením místa snímku
a účelu dlouhé nízké budovy v pravé části fota. Správnou odpověď prozradíme příště.
Pavel Krákora

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

4. - 7. listopadu 2010
Doprovodný program:

České scenérie

(výstava fotografií v Dobřanské galerii)

Pavel Blažek - Bergans Bajkal 2010
(5. 11. 2010 od 18:00 hodin - beseda)

Přesný program s uvedením konkrétních filmů ve filmových
blocích najdete na www.mfof.cz.

Přijďte si zasoutěžit se svým dráčkem
dne 9. října 2010 na louku za starým mostem,
kde bude ve 14:00 hodin zahájena

DRAKIÁDA

spojená s táborákem a opékáním vuřtů.
Prezence všech účastníků od 13:00 hodin.
(Jako startovné obdrží každý účastník vuřta.)
Soutěžíme v těchto kategoriích:
A) Drak domácí
B) Drak koupený
Těšíme se na Vás !!!
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ROZHOVOR S JANEM TOMANEM
Významným mezníkem letošních voleb jsou mimo jiné i návraty
a odchody raně porevolučních starostů. Poprvé od roku 1990 nebude
o místo v zastupitelstvu usilovat bývalý starosta, místostarosta, krajský
radní a předseda finančního výboru městského i krajského zastupitelstva Jan Toman.

V současné době je příjem ze skládky okolo 25 – 30 mil. Kč a všichni by
je chtěli rozdělovat. Hlavně tehdejší odpůrci.

Toto je špatný, ale opravdu špatný výčet funkcí!
Zástupce starosty (1991-1994), starosta (1994-1998), místostarosta (cca
1999-2002) a ještě člen Dozorčí rady České spořitelny, a.s. (1994-1998),
VZP, člen Regionální rady, Oblastní rady ODS, člen Regionální rady
NUTS II. Jihozápad (200?-2004) … a další už si ani nepamatuji …

Ano!
Toto rčení s oblibou užíval můj otec. A dodával – má je pěkný, velký jako
pěsti! Takže co se týče příjmů ze skládky, tak ano! Ale! A to ale souvisí
s prací radnice. Příjem ze skládky je vlastně jakýsi zajišťovací základ,
díky němuž se město může pustit do všech dotovaných programů jak
z fondů EU, tak ČR.

Co Vás po dvaceti letech přimělo odejít z politiky?
Dvacet let v politice!
V lednu mi bylo 60 let. Strávil jsem tedy třetinu života
něčím, co jsem nikdy nechtěl
dělat.
V politice jsem se ocitl omylem v roce 1989-90 zásluhou dvou inženýrů – Fárka
a Weinreba, kterým jsem
podepsal kandidátku za OF
(pro mladší – Občanské
fórum). Vzhledem k tomu, že
jsem už tenkrát byl pravicově
laděný, aniž bych o tom věděl,
stal jsem se jakousi opozicí
uvnitř OF. Vždy je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. A tak po
odstoupení pana Plačka st. z funkce zástupce starosty jsem byl jediný, kdo
byl ochotný nastoupit na radnici jako zástupce starosty Ing. Úbla, kdo si
na to ještě vůbec vzpomene?). No a když se OF dělilo na ODS a levicové
OH (Občanské hnutí), vstoupil jsem do ODS a už mne to mlelo!
Nejsem příznivcem hromadění funkcí a s nástupem na Kraj v roce 2000
jsem postupně opouštěl různé výše jmenované funkce včetně předsedy
místního sdružení ODS. Ono se totiž nedá dělat více funkcí najednou
pořádně, vždy se musí něco ošidit, a to je pak špatné. No a letos v lednu
při jakémsi bilancování jsem si uvědomil, že místní sdružení ODS mi už
tři toky neposlalo pozvánku na místní sněm… Bude poctivé dodat, že ten
ústup z funkcí jsem zahájil na radu MUDr. Dušáka, asi mi tím zachránil
nebo prodloužil život. Dovoluji si tímto dodatečné: „Díky, doktore!“
Jak zpětně hodnotíte vývoj toho, jak v Dobřanech pracuje radnice?
Moc nechybělo a mohlo to být horší.
Hodnocení práce radnice, a myslím tím samosprávu, souvisí s mým
odchodem. Již nejsem třeba. Najde se dost těch, kteří si počínají dle mých
představ z let 1994-1998: investice zaměřené do budoucích úspor (vytápění sídliště), omlazení města (výstavba bytů, rozšíření obou škol, rozšíření školky), rekonstrukce infrastruktury. Výdaje výrazně nepřevyšují
příjmy.
Dnes jsou Dobřany mimořádně bohatým městem, bylo tomu tak vždy?
Ano, bylo tomu tak vždy až do roku 1948.
Pak byla pauza až do roku 1992. To jsme s Ing. Weinrebem zahájili tažení
za navrácení městského majetku. Postupně jsme dosáhli navrácení kasáren, Vysoké, Šlovického vrchu, Zemědělské školy (nyní ZUŠ). Kdo si
dnes vzpomene na vášně okolo skládky. Na petice, trestní oznámení apod.
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Jsou mimořádné finanční příjmy zasloužené, nebo platí rčení, čím hloupější sedlák, tím větší brambory?

Městem jdou fámy, že je radnice zadlužená. Veze se to zřejmě na vlně
nespokojenosti s tragickým stavem státního rozpočtu. Je to vůbec srovnatelné?
Ti, co sami nic nedokázali, jsou vždy nejhlasitější.
Normálně bych řekl “blbost” a šel od otázky, ale je to pro noviny, takže
srovnání. Asi tak v roce 1992 jsme měli rozpočet 11.000.000,- Kč, slovy
jedenáct milionů, a šli jsme do rekonstrukce kanalizace za 54.000.000,Kč, slovy padesát čtyři miliony, čili pětinásobku rozpočtu. V zastupitelstvu tehdy seděli a hlasovali “pro” nynější kritici. Jsem členem finančního
výboru a během tohoto období nebyl z řad zastupitelů ani občanů vznesen jediný dotaz ani při tvorbě rozpočtu. Mimochodem, máme půjčky
s dotovanými úroky, při započtení inflace se dokonce dostáváme do plusu.
Přeloženo do češtiny – vyděláváme i tím, že si půjčujeme. A že to někdo
musí zaplatit? Ano, musí. Proto je státní rozpočet v tak tragickém stavu.
Ale za to nemůže radnice v Dobřanech, ta jen postupuje dle stávajícího
zákona a pečuje o svůj majetek. Tečka!
Obecně lidé prahnou po „čerstvé krvi“ v politice. Na druhou stranu
známe v kraji spoustu případů, kdy nezkušení nováčci své působení
v čele radnic rychle vzdali. Kde je hranice mezi potřebnou zkušeností
a zdravou neotřelostí?
Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.
Pokud by se měl opakovat stav z devadesátých let, kdy jsme se vyměnili
všichni, bylo by to pro město citelné zdržení. Noví lidé se musí “zaběhnout”, což trvá minimálně dva roky (tehdy jsme měli tu výhodu, že
současně s námi se měnily zákony, takže nikdo zkušený a znalý vlastně
nebyl). Osobně se obávám, že naši občané toho o fungování obce a zastupitelstva moc nevědí – soudě podle účasti na jednáních zastupitelstva. Je
to pro mne známkou toho, že jsou spokojení (celkem), samostatní a pro
svůj život nepotřebují nikoho, kdo by jim radil a určoval, jak mají žít!
Co se týče nováčků – i paní hejtmanka “to” vzdala po dvou letech na kraji.
Bohužel přebytková miliarda a půl je pryč taky. A co je zajímavé – nikdo
z médií, když ta kauza běžela, se mne na ni nezeptal (v té době jsem byl
předsedou finančního výboru kraje).
Jak by se podle Vás měly Dobřany vyvíjet?
Proboha, dvacet let snažení, a o co?
Tak, jak je naplánováno – nikdo soudný si nemůže myslet, že v řádu jednoho volebního období se mohou dít radikální změny. Jen pro ilustraci – plán
hospodaření v lesích (10 let) schvaluje stát, územní plán (10 let), územní
plán kraje taktéž, plán rozvoje vodovodů a kanalizací a další. Takže pokud
bude razantní obměna zastupitelstva, chtěj nechtěj – 2 roky seznamování,
pak dva roky pokusů o změny něčeho, co funguje? Soudný člověk za dva
roky zjistí, co funguje a co ne, a ze změn sejde. No a co je naplánováno, by
se nám sem nevešlo, ani kdybychom měli k dispozici celé číslo.

KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK
DĚTSKÁ LITERATURA

KMUNÍČKOVÁ Zdenka: Zločiny kacířky Klotyldy
Svým způsobem neobvyklá knížka je určena především
starším dětem. Autorka je známou psychiatričkou s dlouholetou praxí. V knize se zabývá nejrůznějšími nepříjemnými pocity, které občas trápí každého z nás a teenagery
obzvlášť.
Pomocí nenásilných rad, které jsou prakticky vložené do příběhů, pomáhá
orientovat se sám v sobě a světě kolem sebe.
WILSONOVÁ Jacqueline: Zlaté srdce Tracy Beakerové
Další z románů známé a oblíbené autorky dívčích románů
nás zavede do prostředí dětského domova. V něm žije Tracy Beakerová i malý Péťa. Všichni slaví svátek sv. Valentýna, jen Tracy se zdá celá ta událost směšná a trapná. Jen
do chvíle, než i ona sama dostane dárek. Péťa jí daruje zlatý přívěsek po babičce na důkaz své velké lásky k ní. Tracy
v něm však vidí jen možnost, jak rychle získá spoustu peněz prodáním přívěsku. Co nakonec s přívěskem udělá? A může se stát, že se i Tracy zamiluje?

Zvládneš doplnit chybějící kamarády
k pohádkovým hrdinům???
Bolek a ..........
.......... stavitel
O mašince ..........
.......... se vrací
.......... dlouhá punčocha

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
byla přestěhována do původních prostor.
Najdete nás na adrese Stromořadí 439.
Těšíme se na vaši návštěvu...

SVĚRÁK Jan: Kuky se vrací
Postavička roztomilého růžového medvídka je vám všem
už dávno známá. Její knižní zpracování na sebe nenechalo dlouho čekat. Kuky je nejoblíbenější hračkou šestiletého Ondry. Až jednoho dne maminka vyhodí plyšového
Kukyho do popelnice mezi odpadky. Ondrovi se stýská,
a tak si večer před spaním představuje, co by asi musel
Kuky udělat pro to, aby se mohl vrátit ze skládky zpátky domů. Jaké nástrahy a jaká dobrodružství na něj čekají?

LITERATURA PRO DOSPĚLÉ

JENNINGSOVÁ Maureen: Případy detektiva Murdocha
Postava charismatického a příjemného detektiva Williama
Murdocha, který je vám možná známý z televizní obrazovky, se chystá k vyšetřování dalšího nelehkého případu.
V jedné z opuštěných torontských uliček je nalezeno tělo
mrtvé dívky. Od samého začátku je zřejmé, že sebevraždu
mladá žena nespáchala. A tak svérázný detektiv rozjíždí
známý kolotoč vyšetřování, výslechů apod. Kam až jeho stopy povedou,
bude pro všechny čtenáře překvapením.
KLUS Tomáš: Já, písničkář
Zpěvník jednoho z našich nejlepších písničkářů konečně spatřil světlo světa. Nakladatelství Albatros se rozhodlo vydat
knihu plnou písniček, které vás nenechají jen v klidu sedět
a nad jejichž texty budete ještě dlouho po odposlouchání přemýšlet.
KELEOVÁ-VASILKOVÁ Táňa: Srdce v temnotách
O tom, jak je složité skloubit nástup do práce a přitom rodinu neošidit o příjemné chvilky spolu strávené, jistě nemá
smysl polemizovat. Dcera hlavní hrdinky Kláry nastupuje
ve svých čtyřech letech poprvé do školky. Manžel Kláry přišel o lukrativní zaměstnání, a tak je nucena najít si
práci, která uživí celou rodinu. Pracuje od rána do večera,
domů se vrací unavená a nic nestíhá. Je pod neustálým
tlakem jak v práci, tak doma s manželem, který jí s domácností nijak nepomůže. Netuší však, že všechny události jsou jen předehrou skutečné bolesti
a smutku, který na Kláru čeká.

Dobřanská galerie

Romana TYKALOVÁ
Toulky přírodou
olejomalby
15. září - 27. října 2010
Otevřeno: po - pá (9:00 - 12:15, 13:00 - 16:00)
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KULTURA
DOBŘANSKÁ 50 A POHÁDKOVÝ LES 2010

V sobotu 18. září se vydali pochodníci a kolaři na trasy již tradičního
29. ročníku Dobřanské „50“ a Pohádkového lesa. Start i cíl na nádvoří
restaurace Modrá hvězda se loni osvědčil, a tak i letos se pořadatelé rozmístili opět na hezky upraveném dvoře v blízkosti pípy a také několika
roztomilých kamerunských koz v malém výběhu. Nikomu nevadil ani jejich
odér, zvláště děti z nich byly nadšené a ještě více snad z prolézaček a skluzavek, které si mohly hned vyzkoušet.

Samotný pochod v režii dobřanských turistů a skautů se podle názoru
účastníků vydařil opět skvěle a turisté pěší i na kolech, kteří dorazili do
cíle, byli spokojeni. Tam kromě diplomu jako ocenění vynaložené námahy
čekalo na účastníky i občerstvení v podobě chlebů se sádlem či škvarky
a čaj, na děti pak sladká odměna.

Nejen snaha pořadatelů, ale i samo nebe pochodu přálo, neboť celý den
krásně svítilo sluníčko. Naše „50“ je zapsána v celostátním turistickém
kalendáři, nelze se tedy divit, že nás navštívili turisté ze všech koutů naší
republiky. Uvítali jsme například paní s pejsky z Aše, turisty z Mostu i odjinud. Souhrnem: Na trasu Pohádkového lesa se vypravilo 395 dětí se svým
dospěláckým doprovodem v počtu 334 osob. Pěších tras si užilo 98 turistů
a svá kola roztočilo 83 cyklistů. Připočetli jsme i obětavé pořadatele a dostali jsme se k číslu 930, které značí účast srovnatelnou s pochody pořádanými
například našimi plzeňskými kolegy.
Těšíme se na další ročník a již teď jste opět srdečně zváni.
Za dobřanské turisty
ing. Jaroslava Marková
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KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
5. 10. 2010 v 19:30 hodin

Wall Street: Peníze nikdy nespí

110 Kč / 90 Kč

7. 10. 2010 v 17:00 hodin

Alfa a Omega 3D

150 Kč / 130 Kč

7. 10. 2010 v 19:30 hodin

Habermannův mlýn

110 Kč / 90 Kč

8. 10. 2010 v 19:30 hodin

Habermannův mlýn

110 Kč / 90 Kč

9. 10. 2010 v 18:00 hodin

Habermannův mlýn

110 Kč / 90 Kč

9. 10. 2010 ve 21:00 hodin

Piraňa 3D

150 Kč / 130 Kč

10. 10. 2010 v 15:00 hodin

Toy Story 3D

150 Kč / 130 Kč

12. 10. 2010 v 19:30 hodin

Piraňa 3D

150 Kč / 130 Kč

13. 10. 2010 ve 20:00 hodin

Na cestě

80 Kč

14. 10. 2010 v 17:00 hodin

Legenda o sovích strážcích 3D

150 Kč / 130 Kč

14. 10. 2010 v 19:30 hodin

Scott Pilgrim proti zbytku světa

110 Kč / 90 Kč

15. 10. 2010 v 17:00 hodin

Legenda o sovích strážcích 3D

150 Kč / 130 Kč

17. 10. 2010 v 15:00 hodin

Práce a koláče - divadlo pro děti

60 Kč

21. 10. 2010 v 17:00 hodin

Já, padouch 3D

150 Kč / 130 Kč

22. 10. 2010 v 17:00 hodin

Já, padouch 3D

150 Kč / 130 Kč

22. 10. 2010 v 19:30 hodin

Expendables: Postradatelní

110 Kč / 90 Kč

23. 10. 2010 v 18:00 hodin

Scott Pilgrim proti zbytku světa

110 Kč / 90 Kč

24. 10. 2010 v 15:00 hodin

Legenda o sovích strážcích 3D

150 Kč / 130 Kč

28. 10. 2010 v 19:30 hodin

Bastardi

110 Kč / 90 Kč

29. 10. 2010 v 19:00 hodin

Rozmarný duch - divadlo

80 Kč

30. 10. 2010 v 18:00 hodin

Bastardi

110 Kč / 90 Kč

30. 10. 2010 ve 21:00 hodin

Paranormal activity 2

110 Kč / 90 Kč

31. 10. 2010 v 15:00 hodin

Já, padouch 3D

150 Kč / 130 Kč

Více informací najdete na www.kacko.cz.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZUŠ J. S. BACHA A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V DOBŘANECH

Hosté si prohlédli nové prostory knihovny, kde největší pozornost upoutalo
především dětské oddělení. Na snímku ředitel spřátelené hudební školy ze
slovinské Brežice pan Dragutin Križanić se svou chotí.

1. a 2. patro si hosté prohlédli přímo za provozu. Ve třídách bylo možné
vidět hrající či zpívající žáky.

NOVÁ KNIHOVNA

Prázdniny jsem si užívala i z toho důvodu, že nikam nemusím spěchat,
prostě pohodička – mateřská dovolená. Ale začal nový školní rok a já se
opět snažím všechno stihnout na čas – školu, kroužky obou dětí, moje
zájmy atd. Ostatní rodiče asi ví, o čem mluvím.
Včera jsem ale byla v knihovně – v dospělém i dětském oddělení. Myslela jsem, že knížky vrátíme a půjčíme a hned zase půjdeme, ale dětské
oddělení je prostě nádherné! A to nás donutilo se tam zdržet déle a prostě
se jenom kochat.
Zapůsobily na mě obrovské prostory zařízené tak, aby se malí čtenáři
rádi do knihovny vraceli a trávili tam více času. Regály s knížkami nejsou
namačkané u sebe, z hlavní místnosti knihovny se dá po krásném schodišti
dostat i do patra, kde jsou další knížky. Děti mají možnost posedět u malých
stolečků s barevnými židličkami, v klidu si prohlédnout knížky, než si vyberou na doma tu pravou, vyluštit pár hádanek a zasoutěžit si.
K celkové pohodě také hodně přispívá úžasný přístup mladé slečny knihovnice, která má za splněné úkoly připravené malé dárečky. Chtěla bych
prostě jen říct díky všem lidem, kteří se na rekonstrukci jakýmkoli způsobem podíleli a udělali tak radost nejen dětem, ale určitě i zaměstnancům,
protože pracovat v tak krásném prostředí musí být paráda. Slovy mojí dcery
a jejích vrstevníků – nová knihovna je prostě „hustá“ a dost „vytuněná“!
Dana Brožková

V koncertním sálu se lidé malinko pozastavili a spolu s panem Antonínem Hofmannem zavzpomínali na významnou kulturní osobnost Dobřan
na pana Františka Kellera. Pozvání přijali i potomci pana F. Kellera paní
Věra Štambergová (dcera) pan Vítězslav Keller (syn) a rodinný přítel - viz
snímek. Hosté si prohlédli DVD projekci zachycující roční rekonstrukci
budovy.

V nově zbudovaném tanečním sálu, který se nachází v podkroví, se předvedla keltská skupina De Domhanaigh. Za hudebního doprovodu si lidé
mohli prohlédnout nové venkovní terasy a pokoje, které by měly v budoucnu
sloužit jako ubytování.
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Máme léto plné záhad,
tvoříme tým NASA,
přiletěl k nám mimozemšťan,
je to zvláštní rasa......
Tak zněl úvod „ pamětního listu „ pro účastníky letošního příměstského tábora pořádaného mateřským centrem Budulínek a s trochou nadsázky se dá říct, že je v něm obsaženo celé hlavní táborové téma - UFO.
Děti musely jako nově vzniklý tým „ Expedice RETURN“ vyřešit velmi zásadní problém - co s malým mimozemšťanem, který ztroskotal se
svou vesmírnou lodí a ocitl se zcela sám na naší planetě - shodou okolností právě v Dobřanech....☺ A tak musely zapojit veškerou svou šikovnost, energii a chuť pomoci a zároveň získat spoustu nových znalostí
a vědomostí, aby nakonec svého nového kamaráda Ufounka úspěšně vyslaly zpátky domů na jeho vzdálenou planetu. Povedlo se, Expedice RETURN
(„návrat“) splnila své poslání a myslím, že za všechny můžeme říct, že
jsme si celý týden opravdu užili a máme na co vzpomínat. Náš dík patří
jak samotným dětem za to, jak se skvěle zhostily svého úkolu, tak všem,
kteří se přímo podíleli na realizaci či jinak podpořili náš týden s „UFO“.
Za táborový tým NASA
Pavla Adamcová a Blanka Kopsová

PODPOŘENO Z GRANTOVÉHO DOTAČNÍHO TITULU
MĚSTA DOBŘANY

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom za své děti poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci týdenního programu příměstkého tábora v Dobřanech. Jmenoval se Expedice RETURN, probíhal v termínu od 16. - 20. 8. 2010 a byl
zaměřen na tématiku UFO. Děti také podnikly dva výlety. Jeden do TECHMANIE v Plzni, kde byl pro ně zajištěn program nazvaný výcvik agentů.
Druhý výlet do oblasti Rokycanska byl zaměřen na pobyt v přírodě a spojen
s prohlídkou hamru. Po celý týden měly děti o zábavu postaráno, naučily se
hodně nového a mají spoustu zážitků. Tábor se jim moc líbil a ostatím jistě
také. Děkujeme tímto všem a těšíme se, jestli i příští rok bude tábor znovu
Malánová, Vaňková
probíhat.					

2. ROČNÍK PŘEHLÍDKY SENIORSKÝCH SOUBORŮ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pan ředitel Vozár nám poskytl taneční sál v nově opravené ZUŠ J. S.
Bacha v Dobřanech, a tak bylo možno začít s pečlivou přípravou na 2. ročník přehlídky seniorských souborů v Českých Budějovicích. Přece nemohou
Dobřanské bábinky chybět. 17. září 2010 jsme odjely vlakem do Budějovic
a tam jsme předvedly své country vystoupení. Zpívalo pět souborů a hlavně
naše taneční vystoupení mělo bouřlivý ohlas. Pod vedením p. Boučka se
nám opět podařilo naše město řádně zviditelnit. Pobyt v Českých Budějovicích utekl jako voda a po návratu došlo i na malé bilancování. Přišlo mezi
nás několik nových členek, které srdečně vítáme, a přejeme si, aby s námi
zpívaly a tančily co nejdéle. Bohužel několik členů už s námi z nejrůznějších důvodů vystupovat nemůže. Chceme proto poděkovat za dlouhodobé
působení v souboru manželům Ulrichovým, hlavně p. Víťovi za hudební
doprovody a milá hodnocení naší činnosti. Moc nám chybí překrásné soprány paní Toničky F., Jiřinky D. a také zpěv i fotografická dokumentace
pí Blanky U. bude scházet. Věříme, že nás budou navštěvovat alespoň na
zkouškách a že si s námi rádi zahrají a zazpívají. Vždy budou vítáni!!
Soubor Dobřanských bábinek chystá další společné akce, kromě tanců
a zpěvu společné výlety do přírody na kole, vlakem i pěšky. Proto, kdo rád
žije život naplno, ať mezi nás přijde.
S dobrou náladou se stárne pomaleji!
Bábinka Zdena B.

Skautské středisko Zelený šíp Dobřany
vás zve na

SKAUTSKÉ HRY
23. října 2010 od 14:00 hodin
u klubovny na „Ostrově“
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
NEMOCI VČEL A VČELAŘENÍ
V PLZEŇSKÉM KRAJI

ZO ČS včelařů Dobřany ve spolupráci s MěKS uspořádala ve čtvrtek
16. 9. 2010 v hotelu Modrá hvězda v Dobřanech přednášku o nemocech
včel a včelaření v Plzeňském kraji. Přednášející, zkušený praktik z oboru
včelařství, MVDr. Jan Krabec se ve svém výkladu zaměřil na aktuální problematiku šíření nemocí, hlavně na mor včelího plodu. Téměř třicet posluchačů pozorně sledovalo po celé dvě hodiny trvání přednášky jeho výklad
doplněný projekcí.
Mor včelího plodu se stává v souvislosti se změnou způsobu včelaření
vážnou hrozbou. Napadá sice jen včelí plod, a to hlavně do stáří pěti dnů,
ale pro včelstva je ve své podstatě likvidační. Bez nové generace včelstvo
postupně zanikne. Nedá se současnými prostředky léčit, lze jen „léčením“
antibiotiky oddálit jeho projevy. To se ale následně ukáže v medu, kde se
užívaná antibiotika objeví. Při přerušení „léčení“ se mor rozjede opět v plné
síle, a proto není tento postup v ČR povolen. Ohniska výskytu moru se
pálí - včelstva včetně úlů, spalitelných produktů a včelařských potřeb. Mor
se šíří přes zažívací trakt včel. Má se za to, že hlavním zdrojem je med
z oblastí s nakaženými včelstvy, v našem regionu pak výkupny medu se
špatně uskladněnými barely se zbytky medu obsahující spóry moru. Vážným ohrožením však jsou i včelstva převážená z oblastí s výskytem moru
- staré úly nebo i jen matky zejména z oblastí Moravy a z východních Čech,
kde jsou ohniska výskytu moru velmi četná. Pro názornost byla ukázána
sada mapek s vývojem výskytu moru v ČR v letech 2005 až 2010.
V následné diskusi se mluvilo o možných zdrojích nákazy v Čižicích,
o chystaných opatřeních nařízených veterináři a o rozsahu vyhlášených
ochranných pásem. Letošní vyšetření zimní měli bude pro část včelařů
z Dobřanska rozšířeno i o vyšetření na mor včelího plodu. Výsledky budeme s napětím očekávat a věřme, že nálezy budou jenom negativní.
ing. Stanislav Vodička

Městské kulturní středisko Dobřany
a pionýrská skupina Delfíni vás srdečně zvou na

VEER SE SVTÝLKY

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK

Svítí-li slunce, říjen nám svou barevností listů a plodů připomíná nejkrásnější měsíc v roce – květen. Říjen, to je babí léto, rudá jablka, žluté
hrušky a šťavnaté ojíněné modré švestky. Je to radostná událost, když za
slunného dne češeme vybarvené ovoce. Abychom co nejvíce snížili ztráty
při skladování, je třeba dodržet tři zásady: 1. Sklízet ve správný čas a ukládat jen zdravé ovoce. 2. Mít čisté přepravky, čistou skladovací místnost se
správnou teplotou (0-5°C) a vyšší vlhkostí. 3. Ovoce neskladovat společně
se zeleninou a brambory. Sklad větrat a ovoce často prohlížet.
Koncem října již většina zeleniny ukončila vegetační období, a proto ještě
před mrazy ji sklízíme a ukládáme. Posečeme také záhony, kde jsme vypěstovali rostliny na zelené hnojení a ihned hmotu zaryjeme. Podaří-li se nám
získat chlévský hnůj, dáváme ho přednost-ně do kompostu a na záhony, kde
v příštím roce budeme pěstovat zeleninu s vysokými poža-davky na živiny.
Jsou to : květák, brokolice, zelí, celer, pór, okurky, rajčata, papriky, kukuřice
a jiné. Pamatujme si, že základem hnojení jsou organická hnojiva. Když je
půda nemá, je účinek průmyslových hnojiv omezený. Také průmyslová hnojiva je potřeba dodávat v určitém poměru dusíku k fosforu a draslíku. Proto
je nejlépe hnojit kombinovanými hnojivy- Cererit, NPK apod. Mají tu výhodu, že jejich granule se rozpouštějí pomalu a působí po delší dobu. A také to,
že tato hnojiva obsahují stopové prvky potřebné pro zdárný růst rostlin.
Před příchodem mrazů vytrháme a ostříháme květiny, které již ukončily vegetační růst, vyčistíme a vystříkáme skleník či foliovník, zryjeme jej
a přeneseme do něho vyrytý křen, aby byl k užití i po zámrzu. Růžičkovou
kapustu přihrneme a ponecháme na záhoně.
Pro podzimní a jarní výsadbu budete možná vybírat slivoňové stromky. Mezi ovocnáři stále stoupá zájem o peckoviny, neboť jejich nejvážnější
choroba – šárka- v minulosti zlikvidovala tisíce těchto stromů. Byly tedy
vyšlechtěny některé nové odolnější odrůdy, které této nemoci lépe odolávají. Přesto i nadále se pěstuje naše dobrá švestka domácí, jejíž chuť zůstává
nedostižná.
Odrůd slivoní je ke stovce. Vybrali jsme pro vás ty, které můžeme určitě
doporučit.
Švestka pravá: Švestka domácí, Valjevka. Pološvestka: Katinka- raná,
Čačanská raná, Top-first- raná, Hanita, Jojo, Tophit, Toptaste, Gabrovská,
President, Presenta. Renklóda: Altano-va, Zelená renklóda, Wazonova.
Slíva: Ruth Gerstetter- raná, Bryská, Malvazinka. Mirabelka: Bellamira,
Miragrande, Nancyská.
Vybírejte přednostně takové stromky, jejichž větve nevyrůstají z jednoho místa. Takové větve se nevylamují. Po výsadbě hlavní větve co nejvíce
zkraťte, v dalších letech řežte zásadně v olistěném stavu od června do října.
Také pamatujte na to, že peckoviny si žádají častější hnojení vápníkem.
V měsíci říjnu se konají zahrádkářské výstavy. Také v Dobřanech pravidelně každým rokem pořádáme výstavu ovoce a zeleniny v zahrádkářské
klubovně v bývalých kasárnách. Členové naší zahrádkářské organizace zde
vystavují své výpěstky a některé z nich je možno zde získat. Avšak hlavním
účelem výstavy je vizuální prohlídka exponátů pro poučení návštěvníků
o nových odrůdách a také setkání se s pěstiteli a výměna zkušeností. Pokud
se zú-častníte soutěže a správně odpovíte na otázku, máte šanci vyhrát některou z cen.
ČZS
Mnoho radosti a úspěchů přejí			

Oznámení

LAMPIONOVÝ PRVOD

V letošním roce začalo moštování ovoce v Dobřanech v zahrádkářské klubovně 21. září od 15. hodiny. Následně se pak lisuje
každé úterý ve stejný čas.

Sraz ve čtvrtek 28. října 2010 v 17:30 hodin
na nádraží v Dobřanech.

Při větším množství ovoce se můžete dohodnout na jiném termínu.
s panem Křížem na telefonu 603 471 321.
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PIRÁTI NA POLÁNCE

Prvních čtrnáct červencových dní se tábořiště dobřanských ochránců
přírody v Polánce u Nepomuka zaplnilo piráty. 23 dětí pod vedením mořských vlků Plátka, Rychla, Bína, Mati, Skipy, Jeníka, Dona a Michala se
v duchu života na mořských škunerech a karibských ostrovech s poklady učilo životu v přírodě a tábornickým dovednostem. Počasí jim přálo,
a tak si zkusili práci s pilou a sekyrou, seznámili se se základy morseovky, uzlování, práce s mapou a buzolou, zdravovědy, poznávali rostliny
a živočichy. Na otázku redaktorů Klatovského deníku, co se jim na táboře
nejvíce líbí, se názory dětí různily: „… hry v lese, bobřík odvahy, stany
s podsadou. Vaří tady dobře a pořád nám svítí sluníčko.“ (Matěj Cajthaml)
 „… hry, houpání na houpačce. Chodíme se koupat do Polánky. Je hezké
počasí.“ (Erika Tomanová)  „… hry, Jeníkovy vtipy, když chodíme na
koupák, soutěž v pojídání vdolečků, noční hlídky a i jídlo je tady dobré.“
(Lukáš Strejc)  „Je to tady hezký, počasí nám přeje. Nejvíc se mi tady
líbí táboráky, koupání, hry v lese, učení tábornických dovedností. Noční
hlídky jsou také dobré, i když se při nich někdy bojím.“ (Míša Tomanová)
 „Líbí se mi tady všechno, hry a nejvíc, že si můžu sám nasekat dříví.“
(Radek Bäuml)  „Líbí se mi tady, jaké tady hrajeme hry, třeba bobřík
odvahy, táboráky. Je to tady moc hezké.“ (Františka Kukaňová) „Líbí se
mi tady, jak se chodíme koupat, hry v lese. Líbí se mi tady prostě všechno.“
(Štěpka Křížová)
Tábor byl podpořen městem Dobřany z Grantového dotačního titulu dotací ve výši 15.000 Kč. Děkujeme.
Informace a fotografie z tábora můžete najít také na www.strazcidobrany.cz.
Mgr. Jaroslav Šedivý, předseda ZO ČSOP Dobřany

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ DOBŘANY

Vážení čtenáři,
od výroční členské schůze Mysliveckého sdružení Dobřany uplynula již
řada měsíců, ve kterých myslivci nezaháleli. Kromě pravidelného přikrmování zvěře v zimním období, úklidu krmných zařízení a jejich následné
opravy provedli myslivci již tradičně několik brigád na výsadbu stromků
pro městské lesy.
Dále je třeba připomenout střelecké závody v malorážce a brokový závod
na střelnici v Dobřánkách, který se podle všech přítomných mimořádně
povedl, za což hovořila účast místních myslivců i hodnotné ceny vítězům.
Měsíc červen je každoročně věnován pořádání Mysliveckého dne v polesí Vysoká na lovecké chatě Diana pro veřejnost a hlavně žáky Základní
školy v Dobřanech. Zde se žáci seznamují s prací myslivců, tradicemi myslivosti, mysliveckou kynologií, ornitologií a péčí o zvěř. Nedílnou součástí
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ukázek v průběhu dne je nauka o ekologii a lese a jeho vývoj. Ani v tomto
roce nebyli žáci připraveni o vědomostní a střeleckou soutěž, kdy po vyhodnocení byly předány ceny nejlepším jednotlivcům a nejlepším družstvům.
Zásadním mezníkem v práci myslivců bylo zajištění 36. ročníku Memoriálu Richarda Knolla ve dnech 4. 9. - 5. 9. 2010, kdy zde Myslivecké
sdružení Dobřany vystupovalo jako jeden z pořadatelů při disciplíně ,,velké pole“. Memoriál Richarda Knolla /MRK/ je vrcholná soutěž loveckých
psů v ČR, což se potvrdilo výborným předvedením jednotlivých loveckých
psů a velkou účastí přátel kynologie. Za dobrou připravenost bylo členům
MS Dobřany vysloveno poděkování jak ředitelem závodu a rozhodčími, tak
i jednotlivými účastníky MRK.
V myslivecké kynologii pokračovali dobřanští myslivci i o následujícím
víkendu, kdy se spolupodíleli na pořádání dalších zkoušek loveckých psů
při Memoriálu Josefa Kobzy. I tato soutěž proběhla ke spokojenosti všech
zúčastněných. Tímto dodatečně blahopřejeme vítězům jednotlivých závodů
a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Zvláštní poděkování patří Městskému úřadu Dobřany a MěKS Dobřany
za příspěvek v podobě hodnotných cen pro vítěze.
S pozdravem myslivosti zdar!
Jiří Hájek ml.
místopředseda MS Dobřany

JIÍ SCHMITZER
3. listopadu 2010 od 19:00 hodin

Vstupné: 190 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí - pátek 9:00 - 17:00)
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.

RADBUZA FEST 2010

RADBUZA FEST PODPOŘIL TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Letošní 7. ročník multižánrového festivalu Radbuza Fest, který se uskutečnil 4. září v Dobřanech u Plzně, přitáhl přes 3 tisíce lidí. Stejně jako
předchozí ročníky byl i ten letošní ve znamení třídění odpadů. Vždyť už
před sedmi lety vznikl nápad pořádat festival, který by podpořil myšlenku
třídění odpadů a dodnes se této myšlenky drží. Festival v Dobřanech tak
byl vůbec prvním v republice, který se této problematice věnoval a nadále
věnuje. Program byl rozdělen na 2 scény. Hlavní scéna nabídla po celý den
Ekohry – tedy soubor soutěží a her s tématikou třídění odpadů a nakládání
s nimi. Pořadatelé letos vydali rekordní množství soutěžních karet. Ekohry tak
na dobřanském náměstí absolvovalo 1019 soutěžících – převážně dětí nebo
rodičů. Souběžně se konal hudební koncert Lidová Radbuza, kde vystoupila
dechová hudba Vrchovanka a cimbálová muzika Tomáše Zouhara. Od 17
hodin pak patřila hlavní scéna rockovému koncertu, na kterém se vystřídaly
kapely Jedubaby, Jakobič, Inner Space, Zbyněk Drda s Bandem a legendární Odyssea Classic. Celý program doplnilo divadlo a šermířské vystoupení.
V místě festivalu byly rozmístěny kontejnery na tříděný odpad a nutno říci,
že se návštěvníci chovali velmi zodpovědně. Druhý den byla většina kelímků ve žlutých kontejnerech, masné tácky v kontejnerech na směsný odpad
a k uklízení toho bylo velmi málo. Radbuza Fest se i letos zkrátka vydařil.
Mgr. Miroslav Bukovjan, agentura bpress

Popisky k fotkám
1)

Úvod vystoupení obstarala chlumčanská kapela JEDUBABY

2)

Superstar Veronika Zaňková překvapila v rockové formaci
INNER SPACE

3)

Scéna na Poloostrově patřila šermířům a divadlu

4)

Mladí hokejbaloví vícemistři republiky dostali od pořádající
agentury vzpomínková trička

5)

Rallycrosový závodník Standa Brunát představil se svým týmem
nový vůz

6)

Kapelník Vrchovanky měl radost nejenom ze skvělého vystoupení,
ale i z čerstvě narozeného syna

7)

Cimbálová muzika Tomáše Zouhara překvapila mícháním
hudebních stylů

8)

Další Superstar Zbyněk Drda vsadil na sólovou dráhu

9)

Radbuza Fest není jen o hudbě, ale i o soutěžích s tématikou
třídění odpadu

10) Rocková legenda Odyssea Classic a Václav Běhavý v akci
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SPORT
HOKEJBAL TJ SNACK DOBŘANY

Dne 11. 9. 2010 se konal v našem městě na stadionu pod nádražím hokejbalový turnaj žáků, který byl podpořen z grantového dotačního titulu města
Dobřany. A že to byl kvalitně obsazený turnaj, dokazují týmy, které k nám
dorazily. Přivítali jsme tedy u nás družstva HBC Kasejovice, HBC Nové
Strašecí a Alpiq Kladno.
Nyní se pokusím stručně charakterizovat naše soupeře. Tým z Kasejovic
je nám samozřejmě známý, neboť s ním svádíme urputné bitvy v mistrovské sezoně, přesto jsme tyto borce k nám pozvali, protože mezi námi vládne
hlavně sportovní a přátelská atmosféra! Tým z Nového Strašecí jsme potkali v přímém souboji na letošním jarním MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
v Poličce. Jelikož se i tito borci k nám chovali přátelsky i přesto, že jsme
jim tehdy uštědřili nadílku v podobě naší jasné výhry 6 : 1, rozhodli jsme
se je tedy k nám pozvat!! Sluší se dodat, že i náš extraligový mužský tým
jezdí každoročně reprezentovat město Dobřany na turnaj právě do Nového
Strašecí nedaleko Rakovníka. Na závěr bych rád představil soupeře, který
dorazil do Dobřan s velkým ohlasem! Není třeba připomínat, že mužstvo
Alpiq Kladno budí obrovský respekt u všech soupeřů, neboť se jedná
o tým, který získal několik mistrovských titulů v mužské kategorii a který
i na mládežnickém poli patří k hokejbalovým baštám!!!
A teď přejděme k výsledkům zápasů sobotního turnaje: Snack Dobřany
- Kasejovice 5:2, Nové Strašecí - Alpiq Kladno 0:5, Alpiq Kladno - Kasejovice 6:0, Snack Dobřany – Hbc Nové Strašecí 3:2, Kasejovice - Nové Strašecí 5:2.
Poslední zápas TJ Snack Dobřany vers. Alpiq Kladno se změnil ve finále,
jelikož v předchozích zápasech oba týmy neztratily ani bod!!! A že to byl
zážitek....
Bylo to vyrovnané drama až do poslední chvíle, přesto se z výhry, a tedy
i z celkového prvenství v turnaji, radovali naši domácí borci, když rozhodující nájezd proměnil Václav Šlehofer ml. Branky našeho týmu během
turnaje dávali:
Václav Šlehofer ml. 4, Filip Michel 3, Václav Průcha 1, Libor Šebek 1,
Martin Klaus 1 a Filip Suchý 1. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen
domácí borec Daniel Bouček! Sestava našich borců: Oplt A., Bouček D.,
Průcha V., Šebek L., Šebek M., Klaus M., Vítová N., Šlehofer V., Šlehofer
O., Michel F., Suchý F., Dobeš M., Hamet T., Divíšek H., Brtník J., Mužík
R., Mužík T., Brada J., Samek D., Juráň J., Štětka Š.
Konečné pořadí turnaje mělo tedy tuto podobu: 1. TJ Snack Dobřany,
2. Alpiq Kladno, 3. HBC Kasejovice, 4. HBC Nové Strašecí.
Soudím, že si naši žáci připsali další velký sportovní úspěch, kolikátý
už????
Snad to těm klukům vydrží do dalekého budoucna..... Toť mé velké přání.
Závěrem je třeba poděkovat všem aktérům turnaje, rodičům za podporu
svých dětí, divákům za skvělou atmosféru a samozřejmě městu Dobřany za
možnost uspořádat v našem městě takovouto sportovní akci!!!
Za hokejbalový oddíl TJ SNACK DOBŘANY
Václav Šlehofer

ŠNECI V ÚVODU NOVÉHO ROČNÍKU
EXTRALIGY ZTRÁCEJÍ

Čtyři zápasy bez výhry a nelichotivé skóre 6:28. Dobřanští hokejbalisté
zažívají nevydařený vstup do sezóny. Los jim přiřkl na úvod těžké soupeře, kterým omlazený tým Snacku nezvládl vzdorovat celých 45 minut.
S Kladnem, Ústím nad Labem i Mostem Dobřany po vyrovnaném průběhu
propadly v závěrečné třetině a dostaly tvrdou lekci.
„V létě jsme si prošli těžkým obdobím, přišli jsme o sponzora, odešlo
několik hráčů, další nemohli nastoupit kvůli zraněním a trestům z minulé
sezóny. Ale vymlouvat se nechceme. V posledních zápasech se naše hra
zlepšila, bohužel děláme zbytečné chyby a necháme soupeře zápas v závě-
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ru zlomit. Musíme se otřepat, zásadní zápasy teprve přijdou,“ svěřil se
nový trenér Dobřan Václav Šlehofer.
Nejvyrovnanější výsledek uhrál Snack hned v prvním zápase sezóny
2010/2011 proti pražskému Kertu. Zraněními decimovaná sestava Dobřan
doplatila na vyloučení gólmana Jana Marka v závěru první třetiny. Ten
dostal trest na 5 minut až do konce zápasu po tvrdé srážce s útočníkem
Pražanů a Kert hned po pauze dlouhou přesilovku využil. Střídající brankář Vlasta Lokajíček pak podruhé inkasoval ve 26. minutě. Domácí podali
bojovný výkon, ale na jejich hře byla znát absence několika opor. První
body tak bral zaslouženě soupeř.
Ve druhém extraligovém kole utrpěli hráči Dobřan těžký debakl. Na
domácím hřišti nezvládli poslední třetinu a prohráli nakonec vysoko 0:10.
Kladno bylo od začátku lepší, ale domácí nejdříve odolávali. První branku
vstřelil favorit až z přesilovky krátce před první pauzou. Necelé dvě minuty po přestávce přišel druhý přesilovkový zásah a po dalších 9 minutách
druhé třetiny ještě dva slepené údery. V poslední části už Dobřany nechaly
Kladno sehrát exhibici.
Další příděly si Snack přivezl ze severu Čech po podobném průběhu
zápasů v Ústí nad Labem a v Mostě. V Ústí začali lépe domácí, kteří vedli 2:0, pak ale Šneci vstřelili první gól sezóny, snížili a nejtěsnější rozdíl
drželi celou prostřední třetinu. Minutu a 25 vteřin po druhé pauze dokonce
hosté vyrovnali. Radost ale trvala jen 18 sekund, po kterých se Elba znovu
ujala vedení. Za další tři minuty už po využité přesilovce vedla o dvě branky a hra hostí se zhroutila. Domácí pohodlně přidali další tři góly.
V neděli se Šneci postarali o první branku zápasu v Mostě. Vedení
udrželi do 10. minuty, domácí ale ještě před pauzou otočili a do šaten
se šlo za stavu 3:2. Dobřany v půlce utkání vyrovnaly, jenže i ve druhé
třetině nakonec byli domácí o jednu branku lepší. Poslední pokus o útok
na body podnikli hráči Snacku na začátku třetí patnáctiminutovky, kdy
Větrovec snížil na 5:4. Posledních 10 minut už však opět patřilo Mostu,
v bráně hostí skončily nakonec další čtyři střely. Pět z devíti gólů dalo Pento
v přesilovkách.
Větší radost dělají fanouškům dobřanského hokejbalu žáci Snacku. Ti
na úvod sezóny ovládli turnaj, který se hrál na dobřanském hřišti v rámci
grantu města Dobřany. Mladé hokejbalové naděje Snacku postupně porazily Kasejovice (5:2) Nové Strašecí (3:2) a ve finále pak i Alpiq Kladno
(3:2 po nájezdech).
(KK)
Výsledky:
TJ Snack Dobřany - Kert Park Praha 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
TJ Snack Dobřany-HBC Alpiq Kladno 0:10 (0:1, 0:3, 0:6)
Elba Franklin Ústí nad Labem - TJ Snack Dobřany 7:2 (2:1, 0:0, 5:1).
HBC Pento Most - TJ Snack Dobřany 9:4 (3:2, 2:1, 4:1)

SPORT
Tenisový turnaj O pohár starosty města Dobřan

Již 6. ročník celostátního tenisového turnaje O pohár starosty města
Dobřan v kategorii staršího žactva proběhl ve dnech 11. a 12. září 2010
na tenisových kurtech TJ Dobřany v Lipové ulici. Turnaje se zúčastnilo 15
hochů a rekordní počet dívek – 16. V turnaji, jenž byl dotován z grantového
titulu města, se soutěžilo v kategorii jednotlivců i v soutěži dvojic. Zahájení
i vyhodnocení a předání cen v zastoupení nemocného starosty provedl místostarosta Marek Sýkora. Vítězem v kategorii hochů se stal Dominik Čada
ze Stoda, hájící barvy TK Slavia Plzeň, který ve finále porazil Jana Čermáka
ze Škody Plzeň. O třetí místo se podělili další „škodovák“ Josef Reischig
s domažlickým Vojtěchem Jahnem. V kategorii dívek obhájila loňské prvenství Adéla Štechová z Karlových Varů. Ve finále přehrála Veroniku Machovou ze Sokola Plzeň – Doudlevce, bronzové medaile si odnesly Plzeňanky
Karolína Holmanová a Michaela Šindelková. V soutěži dvojic vyhrál pár
Čada, Čermák před Reischigem s Filipem Fialou a Machová, Šindelková
před Štechovou s Barborou Viletovou. Viletová i Fiala hrají za Škodu Plzeň.
Domácí hráči a hráčky tentokrát vyšli naprázdno. Turnaji přálo pěkné počasí
a ve sportovním prostředí areálu Džungle, kde zároveň probíhalo mistrovské
utkání v nohejbale a druhý den volejbalový turnaj, se všem líbilo. Nedostatkem areálu je neexistence šaten pro ženy a dívky, díky příznivému počasí
účastnice jak z řad tenistek, tak i volejbalistek tuto vadu tolerovaly.
Za tenisový oddíl Ing. Pavel Vrzal a Ing. Radek Bláha

a vítěznou branku. Přežili jsme i závěrečný nápor Italů a mohli se radovat
z historického úspěchu.
Český tým už před odletem do Dublinu ohlásil ústy svého kapitána Jiřího Chvojky, že kvůli přibývajícímu věku bude letošní účast naše poslední. „Chtěli jsme se probojovat mezi poslední čtyři týmy, abychom svým
nástupcům zajistili nasazení do skupiny pro příští ročník. Ale kdyby mi
někdo řekl, že při svém posledním startu turnaj vyhrajeme, tak bych mu
nevěřil,“ prohlásil těsně po finálovém duelu šťastný kapitán zlatého týmu.
Velkou radost ze zisku zlatých medailí a titulu mistrů Evropy měl
i manažer vítězů Jiří Šourek, jeden ze zakladatelů týmu. „Je to obrovská
radost, která se nedá slovy ani popsat. Náš úspěch je o to cennější, že máme
na Eurospitalu nejstarší tým. Například Slovinci měli mužstvo o generaci
mladší, ba i složené ze skvělých fotbalistů. Všem v týmu patří velký dík,“
radoval se v Dublinu z triumfu Jiří Šourek.
Sestava týmu ČR
Karel Šteffel – Vladimír Špidlen, Karel Fajfrlík, Milan Kulhánek, Karel
Havlíček, Josef Reidl, Ivo Bernát, Dalibor Blecha, Jan Opatrný, František
Šamberger, Pavel Rokyta, Jiří Chvojka, Martin Matějovič, Ivan Novák.
Manažer týmu: Jiří Šourek.
Vedoucí mužstva: Václav Havlíček.

PODĚKOVÁNÍ
Děti i dospělé osazenstvo dětského oddělení děkují zejména pořadatelům za další pozvání na turnaj v pétanque pro nedospělé – Pétanque
Junior Cup 2010. Opět jsme si červnové sobotní dopoledne s Vámi moc
užili, zasoutěžili si a zakusili přijetí i vstřícnou a milou atmosféru. Ještě
jednou Vám všem, kteří na tom máte svůj podíl, DĚKUJEME.
Dětské oddělení PL Dobřany

EUROSPITAL 2010

Se zájmem jsem si v minulém čísle Dobřanských listů přečetl článek
o výročí 100 let kopané v našem městě. A jako odchovanec dobřanského
fotbalu a zároveň zaměstnanec Fakultní nemocnice Plzeň bych chtěl k oslavám přispět troškou do mlýna. Rád bych se podělil o nepopsatelnou radost
a zmínil obrovský úspěch, kterého dosáhlo české mužstvo na 18. ročníku
Eurospitalu (Mistrovství Evropy lékařů a zdravotníků nad 30 let) v malé
kopané. Počátky tohoto turnaje se datují od roku 1993, kdy se první ročník
odehrál ve francouzském městečku Villeneuve. Český tým, který tvoří převážně lékaři a zdravotníci Fakultní nemocnice Plzeň, se jej účastní od roku
1999, kdy se hrálo v nizozemském Venlo. V roce 2003 Eurospital hostila
Plzeň a dodnes většina týmů řadí tento turnaj mezi nejvydařenější.
Letošní ročník se odehrál poslední srpnový víkend v irském Dublinu za
účasti dvanácti družstev z celé Evropy. Turnaj byl rozlosován do dvou šestičlenných skupin. Český celek skončil v A skupině druhý za Itálií jen kvůli
menšímu počtu vstřelených branek. Ve skupině jsme postupně porazili Skotsko 1:0, obhájce loňského titulu Irsko 1:0, remizovali s Nizozemskem 0:0,
zdolali Belgii 1:0 a v posledním zápase skupiny hráli bez branek s Itálií.
V semifinále jsme narazili na favorizovaný tým Slovinska, loňského finalistu Eurospitalu v Bratislavě. Taktickou hrou se nám dařilo držet se soupeřem krok, ba co víc, Slovinci museli v utkání dvakrát dotahovat a zápas
skončil nerozhodně 2:2. O postupu do finále rozhodly lepší nervy v penaltovém rozstřelu a skvělé zákroky brankáře Karla Šteffela, který Slovincům
dva pokutové kopy chytil.
Ve finále nás čekala znovu Itálie, která v semifinále zdolala San Marino 2:0. Technický tým z Apeninského poloostrova měl v poli navrch, ale
nám se s dobře organizovanou obranou a s vynikajícím brankářem v zádech
podařilo úvodní tlak přečkat a ve druhém poločase vstřelit rozhodující

Výsledky Eurospitalu 2010 v Dublinu
A skupina: Česká Republika – Skotsko 1:0 (Šamberger), Irsko – ČR 0:1
(Šamberger), ČR – Nizozemsko 0:0, ČR – Belgie 1:0 (Šamberger), ČR
– Itálie 0:0
Semifinále: ČR – Slovinsko 2:2 (Blecha, Chvojka) - (na penalty: 4:3, penaltu
proměnili Šamberger, Chvojka, Opatrný, Blecha), Itálie – San Marino 2:0.
Finále: ČR – Itálie 1:0 (Šamberger).
Konečné pořadí Eurospitalu: 1. ČR, 2. Itálie, 3. Slovinsko, 4. San Marino,
5. Irsko, 6. Slovensko, 7. Nizozemsko, 8. Švédsko, 9. Skotsko, 10. Německo, 11. Anglie, 12. Belgie.
Dalibor Blecha, člen českého týmu
hráč nohejbalového odd. TJ Dobřany
Václav Vacek, Plzeňský deník (foto)
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TIPY NA VÝLET
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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.
16. října 2010		
PODZIM POD ZELENOU HOROU
Akci pořádá odbor KČT Nepomuk na trasách 15, 24, 35 a 50 km. Start
v Sokolovně od 7,00 hod. Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 hod. do Nepomuku.
		
23. října 2010		
PODZIM NA ŠVIHOVSKU
Akci pořádá OT „Aktivní stáří“ na trasách 13 a 20 km. Start v Lužanech na
nádraží ČD v 8,50 hod. Odjezd z Dobřan vlakem do Lužan v 8,29 hod.
30. října 2010		
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Odjedeme vlakem ve 12,29 hod. do Chlumčan. Půjdeme do Černotína,
Losiné a přes Vachtlův mlýn do Vstiše a Dobřan. Délka vycházky 13 km.
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 „otevření studánky“, který pokračuje
v Trhanově. Do Dobřan se vrátíme vlakem. Délka vycházky 14 km.
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.
		
Vážení přátelé, pojďte se s námi projít.
Účast na našich vycházkách Vás nezavazuje k nám vstoupit.
Srdečně Vás zve výbor odboru KČT TJ Dobřany.
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(jar) Nejen léto je sezónou cestování. I v nadcházejícím podzimu můžete
navštívit zajímavá místa, jako je například Muzeum strašidel v Plzni, nebo
získat přehled na příští turistickou sezónu na veletrhu cestovního ruchu
ITEP.
MUZEUM STRAŠIDEL - Plzeň
Muzeum strašidel najdete na západní straně nám. Republiky v Plzni ve
sklepení dnes již zbořeného domu, který už od 16. století býval domem
hostinským (dnešní hotel Central). Dům je protkán pověstmi, pohádkami,
tajemnými bytostmi a strašidly.
S úsměvem a nadsázkou můžete nahlédnout do světa pohádek a kouzel
zapomenutých časů staré Plzně a okolí. Bájný kníže Radouš, vodníci, čarodějnice, Saracénský čert, ohnivý pes, draci a jiná havěť nestoudná patří
neodmyslitelně k našemu kraji pod Radyní.
Během všech říjnových víkendů, listopadových a prosincových sobot se
zde můžete účastnit akce POHÁDKOVÉ VÍKENDY v Muzeu strašidel.
Vždy od 15 hodin začíná divadelní představení pro děti a jejich rodiče. Jako
ochutnávku uvádím 17. říjen - Jak císař podvedl alchymistu, 6. listopad
- Klaunka Pepina a strašidla a 4. prosinec - Vaříme s čertovo babičkou / pořad o vaření pro děti/. Cena je v rámci běžného vstupného - děti
a důchodci 50 Kč, dospělí 80 Kč, rodinné vstupné 220 Kč (2 děti, 2 dospělí), ZTP 40 Kč. Otevřeno je každý den od 10 do 18 hodin.
ITEP 2010 Plzeň
Již 6. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje můžete navštívit ve dnech 21. – 23.
října v Domu kultury INWEST-K v Plzni. Pro
návštěvníky jsou připraveny kompletní turistické informace, rozmanitý multižánrový program,
ochutnávky a interaktivní soutěže, překvapení
pro každého a VSTUP ZDARMA. 21. a 22. října je otevřeno od 10 do 18
hodin, 23. října od 10 do 17 hodin.

NAPSALI JSTE NÁM
Ad „Jakou cestou nás to chtějí vodit?“

Vážený pane Smolo,
přečetl jsem si Váš článek v DL 9 / září 2010 na str. 17 „Jakou cestou nás
to chtějí vodit?“ plný obav a pochybností. Bráníte se katolicismu a klerikalismu, bojíte se vymývání mozků mystikou a přeměny Kamínku ve Svatou
Horu. Také mívám špatné pocity, pokouší-li se někdo manipulovat s mým
vědomím a svědomím. V tomto případě mě však mrzí, že z našeho hlediska nepodstatnému jevu věnujete velkou pozornost na úkor toho skutečně
důležitého.
Cílem aktivit na Martiňáku je především obnova zničeného parku
a vytvoření příjemného přírodního prostoru v blízkosti Dobřan. Kaple 14
svatých pomocníků, jež málem vzala za své, není naším výmyslem, nýbrž
vznikla před třemi sty roky v baroku. Její zasvěcení je v Čechách méně
obvyklé, častěji je najdeme v příhraničních oblastech s Bavorskem. Spojení kaple a 14 zastavení uvažované naučné stezky na místech historicky,
krajinářsky či přírodně zajímavých se nabízí už třeba jen proto, že o historii
parku se příliš dokladů nezachovalo.
Symboliku lidové zbožnosti jsme chápali jako nekonfliktní a historicky
odůvodnitelnou. Nezapomeňme, že Dobřansko kromě nedávné tradice horníků a dělného lidu, jak uvádíte, formovali také dragouni a vojsko vůbec,
ale jinak to byl kraj (až ke svým počátkům) zemědělský. A ať se bráníme,
jak chceme, velkého rozkvětu se Dobřany dočkaly v 500 letech správy chotěšovským premonstrátským klášterem.
Je správné, jsme-li Čechy, milovat český jazyk, jak zmiňujete. Nežijeme však v době národního obrození a vlastenčení může snadno sklouznout
k nacionalistickým projevům. Mistr Jan Hus si úctu zaslouží, katolická církev jej již delší dobu nepovažuje za kacíře, nejsem si ale jistý, zda průtah husitů naším městem byl tehdy jeho obyvateli vítán. Rovněž mějme na
paměti, že v námi obývaném prostoru se vystřídali postupně Kelti, Germáni, Češi, Němci. Česko – německé soužití v Dobřanech trvalo zhruba tři
sta let, a kdyby nefungovalo, asi by Dobřany vypadaly jinak než teď. Až
závěrem této historické etapy Dobřan se ani jedna ani druhá strana nemůže
příliš chlubit. Buďme opatrní v soudech, co je čí tradicí.
Nevím přesně, jaké mučednictví máte na mysli v souvislosti s Petrem
Bezručem, ale já osobně si velmi vážím všech, a zejména dětí, kteří na
požádání přijdou na Martiňák s nářadím a chutí do práce. V době honby za
požitky a prožitky je toto to správné „mučednictví“. A na to zdaleka nestačí
14 svatých pomocníků!
To, že může jakýkoliv vandal pokazit hotové dílo, je samozřejmě nasnadě, obzvlášť vybídneme-li ho k tomu veřejně v novinách. Nevytvářejme
problémy tam, kde nejsou prosím.
Vážený pane Smolo, snad se mi trochu podařilo rozptýlit Vaše obavy.
Určitě se můžeme setkat a o této záležitosti si ještě promluvit.
S úctou
za iniciativní skupinu Jaroslav Šedivý

Reaguji na text Jaroslava Smoly „Jakou cestou nás to chtějí vodit“
v zářijovém čísle DL. Je mi velmi líto, že se v naší společnosti vyskytují
takovéto pohledy na křesťanství. Vůbec nerozumím paralele mezi vládou
jedné strany a nadvládou jedné víry. Jako by zde byla nebo zde jen hrozila
nadvláda katolicismu? Je to samozřejmě naopak, nadvláda komunistické strany po čtyřicet let cíleně ničila víru občanů českého státu a také
deformovala chápání podstaty i významu křesťanství jako takového. Jinak
by podobné komentáře byly ve výrazné menšině. Vždyť pokud je člověk
alespoň letmo obeznámen s křesťanským učením, nemůže napsat, že je
v rozporu s myšlením moderního člověka. Vše je pouze o chápání pojmů,
vždyť co si kdo představuje pod slovem Bůh nebo dokonce zlý duch či
temná síla? Pokud kritici křesťanství mají svou představu Boha získanou sledováním rozkošného dětského animovaného filmu Stvoření světa,
potom ovšem rozumím větám o útlumu vědeckého poznání. Pro aktivnější

- ani čtení Bible bez správného výkladu k poznání křesťanského učení
často vést nemusí. Dle mého názoru naopak křesťanství (ale třeba i některá jiná náboženství) obohacuje naši často přetechnizovanou společnost
o důležitý morální aspekt. Vždyť morální zásady i naší, převážně ateistické společnosti vycházejí ze světských bodů desatera.
Nechci zde prezentovat nějakou jednostrannou oslavu katolicismu či
křesťanství. Je samozřejmé, že katolická církev, stejně jako každá lidmi řízená i tvořená a tak dlouho existující organizace, má za sebou své
lepší i horší období a činy. Ale nedávejme prosím rovnítko mezi církev
a víru. Já sám (do letošních Velikonoc nevěřící a nyní katolík) jsem se nad
tím dost napřemýšlel a doufám také něco pochopil. Důležitá je vzájemná tolerance, úcta ke kulturním hodnotám a k ideologiemi nepokroucené
historii obecně. To, že já věřím v existenci Boha a ty věříš v to, že Bůh
neexistuje, nemůže být na překážku naší vzájemné spolupráce. A také to,
že někdo nevěří v Boha, nesmí být důvodem např. ke shození sochy světce
do řeky...
K připravovanému parku. Nejprve bych chtěl poděkovat všem iniciativcům, kteří se zasloužili o obnovování cest v parku, o vytvoření
odpočinkových míst, o znovupostavení kapličky a také nově o poučná
zastavení, snad základ budoucí naučné stezky. Již současný stav je pěkný
a doporučuji všem se projít po hřebenové cestě. S tím souvisí moje jediná
námitka proti plánované úpravě. Dle mých zkušeností (pokud jsme doma,
chodím tam téměř denně) tam totiž skoro nikdo nechodí. Je to účelné stavět nyní poměrně nákladný park v době, kdy většina lidí sedí raději doma,
nebo jde na pivo? Bohužel ani když chodím po značených turistických
stezkách v kraji a okolí, téměř nikoho nepotkávám. Nebude údržba tohoto parku zbytečně nákladná? To jsou otázky, které je třeba zvážit, já ze
svého pohledu jakékoli zvelebení Martiňáku přivítám. A je vlastně zcela
nepodstatné, jestli vznikne park inspirovaný symboly křesťanství (jehož
tradice v Dobřanech je velmi silná, důkazem budiž centrum památkové
zóny), nebo naučná stezka seznamující nás s místní faunou, flórou nebo
hornickou či pivovarnickou tradicí. Navíc nevím, proč by obě „zaměření“
nemohla spoluexistovat.
Václav Mařík

„Jakou cestou nás to chtějí vodit?“ - Každého jeho vlastní.

Původně jsem zvažovala, zda na takový článek vůbec reagovat, ale z úcty
ke všem, kteří se na této akci podílejí, musím. Autor článku totiž nejenom
bojuje proti neexistujícímu nepříteli, ale shazuje práci všech, kteří se ve
svém volném čase snaží zvelebovat svoje okolí. A rovněž se velice mýlí
i v dalších skutečnostech. Opravy kapliček v krajině nejsou jenom soukromou věcí věřících, ale nás všech, kteří máme úctu ke kulturnímu dědictví
našich předků a ke krajině, jejíž neoddělitelnou součástí tato drobná architektonická díla jsou. Patří k paměti krajiny a pro nás je navíc „naše kaplička“ symbolem parku, protože je jeho první obnovenou částí.
Naprosto neškodná idea vytvořit v parku 14 zastavení – ve smyslu 14
upravených ploch, z nichž každé bude mít svého patrona z řad čtrnácti svatých pomocníků, mi opravdu nepřijde „vymýváním mozků mystikou.“ On
totiž vzdělaný člověk 21. století má poměrně širokou možnost získávání
informací a sám si dokáže velice dobře posoudit a zvolit, co je a co není
pro něj vhodné a čím se nechá, či nenechá ovlivnit. Čtrnáct patronů navíc
není hlavním motivem parku, ale jen doplňující zajímavostí v souvislosti
s obnovenou kaplí.
Pokud má pan Smola opravdu tak silný zájem o park a dění kolem, mohl
kdykoliv navštívit kteroukoliv naši veřejnou akci a svůj názor předat, případně nás kontaktovat. Nikdy jsme se názorům ostatních nebránili, naopak
jsme za ně rádi. Současně bych ráda upozornila, že vždy je lepší získat si
dostatek podložených informací o dané věci před útokem, neboť pak se
opravdu může stát, že dojde k zavedení „na cestu útlumu….“
Jitka Dlouhá
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INZERCE

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“

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)

TESASTVÍ BRZICA
tesařské práce, krovy, střechy

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

INZERCE

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ

ŘÍJEN 2010
ÚT
ČT
PO
ST
ČT
ÚT
ST
ÚT
ST

5. 10.
9 - 12
7. 10.
9 - 12
11. 10.		
13. 10.
9 - 12
14. 10.		
19. 10.		
20. 10.		
26. 10.
9 - 12
27. 10.		

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

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
► Koupím garáž, platba hotově, anebo pozemek, nutně - mám
ZTP. Tel.: 379 975 290, 731 015 259
► 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
► Našla se koloběžka.
K doptání v Infocentru nebo na tel. 377 972 725, 606 623 124

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit
na telefonním čísle: 773 478 883.

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 Šašková
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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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010

Otevřené město Dobřany
Sdružení lidí různého věku, vzdělání a profesního zaměření

1

VAŠE VOLBA
ČÍSLO

Ing. Josef Weinreb, CSc ,
57let
Pracoval jsem na vysoké
škole, v letech 1993 až 1995
jsem byl starostou města,
posléze podnikatel a jednatel softwarové firmy, v posledních dvou letech jsem
projektový manažer evropských strukturálních fondů
na Západočeské univerzitě.

MUDr. Viktor Zlocha,
40 let

Kardiochirurg, posledních
8 let pracuji ve Fakultní
nemocnici v Plzni. Zájmy:
většinou se věnuji své
rodině, squashi, tenisu, jezdím na horském kole, hraji
za SG Dobřany fotbal.

Mgr. Jaroslava
Konšalová,
53let
Učím 30 let na Základní
škole v Dobřanech matematiku a zeměpis. Zajímám
se o dění u nás i ve světě. Snažím se žít aktivně
/ kolo, country, četba /.

39 let učitelka českého,
ruského a francouzského jazyka na různých typech škol,
posledních 7 let ředitelka
ZŠ Dobřany. Zájmy - kultura,politika i sport. Žiju
aktivně, jsem ráda mezi lidmi.

Jan Košťál,
38 let
Majitel a chovatel koní
v Dobřanech s dlouholetou
rodinnou tradicí. Současně
pracuji jako vedoucí obchodního oddělení společnosti BÖGL a KRÝSL, k.s.

Zaměstnanec společnosti
SEW-EURODRIVE CZ, pozice - zahraniční nákup.
Student strojního inženýrství na Západočeské Univerzitě. Konzultant
v oblasti finančního trhu. Aktivně sportuji.

a divadlo, ráda čtu.

Jednatel společnosti Internet Lidem, projektování
a realizace internetové sítě
Dobřany, skaut. Ve volném čase hodně čtu, trávím čas v přírodě a věnuji
se rodině. Více o mně na www.josefsmola.cz

Alena Löfflerová,
24let

Referentka Městského kulturního střediska v Dobřanech. Od roku 2009 pracuji
v nově vybudovaném kině
Káčko. Zajímám se o kulturu, hodně čtu.

Jsem zdravotní sestra, toho
času jsem na mateřské
a k mým zájmům patří
skauting.

Jan Podzimek,
24let
Servisní technik společnosti
InetHome poskytující připojení k síti internet. Vedoucí
skautského RS oddílu Dupíci
v Dobřanech. Sportovní fanda a aktivní hráč futsalu.

Bohuslava
Havránková, DiS.,
26let
Vychovatelka při speciálních
třídách PL Dobřany. Zajímám
se o hudbu, tanec, film

Josef Smola,
29let

Lenka Havránková,
29let

Jan Madanský,
27let

Ing. Václav Hrdonka,
36let
Vystudoval jsem kybernetiku
na Západočeské Univerzitě,
pracoval jsem ve výzkumu
(pro Rockwell automation,
jadernou elektrárnu Temelín), nyní vyvíjím software
pro mobilní telefony. Zajímám se o živou i neživou
přírodu, její vývoj a ochranu.

Olga Kapitánová, prom.fil.,
70let

Ing. Jakub Urbanec,
36let
Konzultant počítačové bezpečnosti ve firmě Hewlett
Packard, v letech 1998
až 2005 administrátor
počítačové sítě Západočeské univerzity. Věnuji
se svým dětem a amatérské fotografii.

Miroslav Čechura,
37let
Podnikám v pohostinství,
provozuji restauraci “Na
Růžku”. K mým zájmům
patří chovatelství exotického ptactva.

Mgr. Marta
Weinrebová,
53let
Učím 30 let na Základní
škole v Dobřanech přírodopis a tělesnou výchovu.
Snažím se vést děti ke kladnému vztahu k přírodě
a k pohybu. Zajímám se o film a divadlo.

Vážení občané, váš hlas rozhodne na další čtyři roky o změnách v Dobřanech.
Společně s vámi se zaměříme především na:

•
•
•
•

zlepšení informovanosti o činnosti a plánech rozvoje města
vytvoření dlouhodobé strategie udržitelného rozvoje
řešení konkrétních problémů rekonstrukce a kultivace objektů ve městě
podporu školských, sociálních a kulturních zařízení

Sestavili jsme program, jehož cílem je další rozvoj našeho města při zvážení reálných a dlouhodobě
udržitelných možností, více ve vašich schránkách a na www.otevrene.dobrany.eu.
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Volební program
2010-2014
Komunální volby Dobřany
Volný čas
Vodní Újezd
* Dostavba koupacího biotopu v Ústavní ulici
* Výstavba dětského hřiště ve Vodním Újezdu
* Výstavba Nízkoprahového centra pro mládež
Komunikace a okrajové lokality města
* Úprava Martinského parku dle připraveného projektu
* Definitivní dokončení komunikací a chodníků
Bezpečnost		 na sídlišti Hvízdalka
* Rozšíření stávajícího kamerového systému ve městě
* Pokračování ve víceleté akci ,,Revitalizace
Obchod		 sídliště Pančava“
* Podpora výstavby supermarketu na katastru města
* Dořešení lokality Dobřánky - výstavba chodníků
Školství
* Úplné ukončení motoristických aktivit v lokalitě
* Celková rekonstrukce MŠ Stromořadí		 Šlovický vrch
Senioři
* Příprava nových rozvojových lokalit města
* Výstavba Domova pro seniory v návaznosti na stávající DPS
* Pokračování v rekonstrukci ul. Stromořadí
Šlovice
* Úprava povrchu zbývajících prašných komunikací
* Dostavba víceúčelového zařízení ve Šlovicích		 ve městě Dobřany
* Odkanalizování Šlovic
Spolky, sport a zájmová činnost
* Stálá finanční podpora TJ, spolků a organizací
		 aktivně působících ve městě

S vámi to můžeme zvládnout
24
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Předvolební diskuze kandidátů stran
kandidujících v komunálních volbách
do Zastupitelstva města Dobřany
6. října 2010 od 17:00 hodin
kino - divadlo - kongresový sál KÁČKO
téma: volební programy jednotlivých stran
program:


představení volebních programů jednotlivých stran



diskuze kandidátů



diskuze občanů

seznam kandidujících stran ve městě:
Otevřené město Dobřany
Mladí pro Dobřany
Komunistická strana Čech a Moravy
Sdružení nezávislých Dobřany
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Pořadem provází Markéta Čekanová.
Vaše dotazy mohou být kladeny i písemně formou vzkazů
připravených u vchodu.
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Záleží mi na Vás.
Budu usilovat o výstavbu bytů pro seniory.

Změnou legislativy se zasadím o zrovnoprávnění žen na pracovním trhu.
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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 23. 9. 2010

Veterinární ordinace
kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
čtvrtek

9.00 - 11.00
16.00 - 18.00

