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Klub Echo se zapojí do celorepublikové akce
Klub Echo pro děti a mládež, zřizovaný Diakonií Západ, se i během tropického léta pilně
připravoval na konec prázdnin a také na nadcházející nový školní rok. Ten přinese opět několik akcí, které klub pořádá. Poslední týden
v září se zapojíme do tzv. „Týdne nízkoprahových klubů“. Jedná se o celorepublikovou akci,
prezentující činnost nízkoprahových zařízení
nejen pro děti a mládež, jejímž realizátorem
je oborová organizace – Česká asociace streetwork (více na www.streetwork.cz).
Dobřanský Klub Echo pro děti a mládež ve
spolupráci s místními skauty, kteří zapůjčí
své prostory, plánuje na úterý 25. 9. 2018 den
plný aktivit pro děti a mladé lidi. Od 15:00 budou připravena různá stanoviště, kde si účastníci mohou procvičit přesnost, postřeh, smys-

ly a vyzkouší si úkoly na čas. Den zakončíme
s dětmi při společném opékání špekáčků či
jiných pochutin. Akce je určena i pro širokou
veřejnost. Více informací o tomto dni bude
vyvěšeno na klubové facebookové stránce –
Klub Echo pro děti a mládež, příp. je možno
kontaktovat přímo koordinátorku zařízení
Moniku Malátovou na tel. čísle 734 640 492,
příp. e-mailu klub.echo@diakoniezapad.cz.
Uživatelé Klubu Echo pro děti a mládež se
mohou od září znovu těšit na pravidelné programy, které probíhají v běžné otevírací době.
Klub Echo je otevřen celoročně od pondělí do
středy od 12:30 do 17:00 a sídlí na náměstí
T. G. M. 282 v Dobřanech.
Bc. Vojtěch Starý
Klub Echo pro děti a mládež, Dobřany
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Zprávy z radnice

Krátce

Příjmy rozpočtu prolomily rekord

(red) V polovině července se konalo v Husově ulici projednání toho, jak bude vypadat
zeleň podél páteřního chodníku na Pančavě.
Radnice se snaží, aby se ke každému návrhu
vyjádřili lidé, kteří žijí v bezprostředním okolí. Diskuze se protáhla, byla plodná a proběhla
v uvolněné atmosféře.

Na účet města dorazily přes léto dvě významné dotace. Na sportovní areál pod nádražím je to
20 milionů od ministerstva školství, na dům č. p. 145 činí příspěvek EU 6,6 milionu. Velmi dobře
se plní takové daňové příjmy a lze očekávat i vyšší příjem ze skládky, než se plánovalo.
Hlavní vliv na rozpočet má příznivá ekonomická situace v ČR, dalšími pozitivními vlivy jsou
pak například kvalitnější správa majetku, efektivnější jednání s neplatiči, narovnání nájmů zemědělské půdy a příspěvek „dobřanského“ modelu, který přiměl velké firmy, aby se finančně
podílely na životě ve městě.
Celkové příjmy rozpočtu města tak letos činí 236,5 milionu Kč. Podařilo se tak překonat rekord
z roku 2015, kdy příjmy činily 214 milionů Kč. Magickou hranici 200 milionů město překonalo
v letech 2004, 2015, 2017 a 2018.
Drtivá většina příjmů jde na investice do zlepšení podmínek pro život obyvatel.
Není do toho ani započítaný neplánový převod prostředků z roku 2017. Jménem radnice i občanů děkuji všem, kteří se na získání dotačních prostředků podíleli. Stejně tak i všem, kteří přispěli ke zlepšení ostatních příjmů.
Martin Sobotka, starosta

Město Dobřany oficiálně vyhlásilo záměr
prodeje prvních pěti pozemků v nové průmyslové zóně směrem na Šlovice pro malé
a střední podniky. Zájemci se mohou informovat na správě majetku nebo na e-mailu grunska@dobrany.cz.

Rádi bychom poděkovali dětem z výtvarného oboru ZUŠ J.S. Bacha pod vedením paní
učitelky Vyhnalové za „oživení“ některých
stromů na Martinské stěně.
Lenka Tomanová, místostarostka

Svislé čáry v grafu vyznačují jednotlivá volební období.

Kromě města investuje v Dobřanech i ČEZ

Prostor pro hazard se
opět zúží
(sob) Nová legislativa spolu s přísnými
pravidly omezují možnosti podnikání v oboru heren. V nejbližších týdnech by měla svůj
provoz ukončit další z nich. Na začátku tažení
proti výherním hracím přístrojům povolovala
vyhláška 6 provozoven. Od příštího roku se
bude smět hrát jen na dvou místech.
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(sob) Motoristům komplikuje po většinu léta život čilý stavební ruch v ulici Lipová a v části
třídy 1. máje. Provozovatel distribuční sítě nízkého napětí zde překládá vzdušná vedení pod zem.
Jde o úseky, kde již město spolu se silničáři provedlo v minulosti opravy komunikací, proto je
zde pro město jediný úkol, zajistit, že veřejné osvětlení bude fungovat i po odstranění sloupů, na
nichž byly připevněné lampy. Více práce bude v ulici Chlumčanská, kde město souběžně s ČEZ
bude opravovat vodu. Po takovém narušení povrchu se jeví jako rozumné rovnou předělat chodník, který je zde v nevyhovujícím stavu.

Prosba o pomoc
Byl jsem dotázán na to, zda nevím o záměru vybudovat v Dobřanech ubytovnu pro 400 cizinců.
Nevím, ale domnívám se, že je potřeba zjistit, zda jde jen o fámu. Pokud by měla zpráva reálný
základ, je potřeba začít konat a podobnou investici zhatit.
Nepřijde mi to reálné, ale pokud byste zjistili nějakou stopu, napište na sobotka@dobrany.cz.
Celé roky se snažíme snižovat počet problémových obyvatel, byla by škoda si nechat práci zkazit
takovouto mega ubytovnou. Pokud sledujete situaci v Holýšově, víte, že je to odstrašující příklad
těžké kategorie. Zabraňme tomu společně!
Martin Sobotka, starosta

Zprávy z radnice

Obnova návesního rybníku ve Šlovicích
V září bude zahájena dlouho plánovaná rekonstrukce návesního rybníku ve Šlovicích. Dojde
k odstranění betonových břehů, kovového ohrazení a také k vyčištění nádrže. Nové břehy budou
přírodní, kamenné, s pozvolným vstupem po většině obvodu. Počítá se i s výsadbou nové zeleně
v okolí. Přepad rybníka bude připraven pro připojení na plánovanou dešťovou kanalizaci a umožní tak v budoucnu jeho snadnější čištění.
Michal Trdlička, předseda osadního výboru Šlovice

Značky na zákaz
tranzitu kamionů
jsou objednané

Na začátku prázdnin jsme vás spolu se starostou informovali o tom, že zákaz průjezdu
nákladních aut přes Dobřany je předběžně
schválený. Projektanti dokončili podklady
pro oficiální žádost a nyní se čeká na nabytí
právní moci příslušných rozhodnutí MěÚ Stod
a Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Podařilo se nám se silničáři vyjednat, aby
s předstihem objednali značky za 40 000 Kč.
Byla by škoda zbytečně čekat na okamžik, na
který se všichni tolik těšíme. Zákaz průjezdu
kamionů přinese menší provoz, větší bezpečnost a čistější ovzduší!
Lenka Tomanová, místostarostka

Stadion pod nádražím se zpozdil
Kruh se uzavírá, před čtyřmi lety v září
oznámil můj předchůdce, že uživatelé sami
rozhodli o tom, jak bude vypadat stadion pod
nádražím. Šlo o první uplatnění
metody komunitního plánování,
kdy kromě architekta a radnice
diskutovali zástupci školy, TJ,
hokejbalistů a hasičů. (Článek
ze září 2014 je na fotografii.)
Tehdejší zadání se přetavilo
do konkrétního projektu a letos v září by měl být položený
tartan na nový ovál a přilehlé
úseky pro sprint, skoky a vrh.
Venkovní sportoviště pro hokejbal, kterému se mylně kvůli
zastřešení říká „hala“, už slouží,
ale reklamujeme na něm řadu
zfušovaných detailů.
Bohužel nedošlo k dodržení termínu dokončení díla 15. srpna. Na vině je to, že podloží na
místě u parku neodpovídá sondám a nevsakuje. Proto se o prázdninách hledala optimální varianta odvodnění. Na jedné straně bylo
totálně bezpečné řešení, jehož cena výrazně
přesahovala hodnotu atletického stadionu.

Na druhé bylo populistické rozhodnutí stavět
bez zabezpečení, aby se to stihlo do voleb. Nemyslet na následky takových gest bývalo mó-

dou. Město bude muset v budoucnu vynaložit
značné prostředky na opravu podobných nezodpovědností. Například na domy č. p. 1028
a 1029, u kterých znalecké posudky ukázaly
na extrémní míru stavební neodbornosti.
Při dohadování došlo na ostré dopisy,
hrozbu odmítnutí záruky na dílo a konzulta-

ce s právníky. Nakonec jsme se domluvili na
minimalistickém řešení, které zabrání pravděpodobným škodám v nejohroženějších
místech.
Jen pro představu, opatření
navržené firmou neposkytovalo
100% ochranu a stálo 8,5 milionu, což je částka za samotný ovál
a víceúčelové hřiště i s tartanem
a umělou trávou. Naše řešení by
se mělo vejít pod milión.
Další opatření nás čekají na
samotném hokejbalovém hřišti, půjde o měření hluku, které
jsme slíbili lidem z okolí. Podle
jeho výsledků případně ještě
uzpůsobíme projekt. Akustika
je sice poměrně exaktní věda,
ale až v okamžiku, kdy stavba
reálně existuje. Po dokončení díla nás stejně
jako u fotbalového hřiště čekají tvrdá jednání se zhotovitelem, který udělal řadu chyb
na „hale“. S projektanty VAS (v článku z roku
2014 chybně uvedeno VAV, architekt Sladký je
správně Petr) taktéž.
Martin Sobotka, starosta
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Chronologie výstavby firmy PEBAL
Nejčastějším tématem dotazů veřejnosti je v poslední době továrna,
která roste nad velkoskladem Penny. Dovolím si shrnout jednání, která
vedla k výstavbě tohoto podniku.
Pozemky nad Penny koupila kdysi od města společnost AUTODROM
Most, která slibovala vybudovat zde zařízení pro školení řidičů. Ze záměru sešlo a pozemky byly dlouhou dobu na prodej.
Od roku 2014 se o ně zajímalo více investorů. Prvním z nich byla zahraniční firma, která zde plánovala vybudovat kovárnu. Ta by zaměstnávala v první fázi 900 lidí, po dobudování až 1 200. Poměr Čechů a cizinců měl být 2:3, což znamená 540-720 zahraničních dělníků, kteří by
se logicky snažili bydlet co nejblíže pracovišti. Docela nám zatrnulo, ale
záměr byl v souladu s územním plánem a obtížně by se mu bránilo. Zastupitelstvo města jsem o zájmu tohoto investora informoval 24. června
2015 tímto snímkem.

V lednu 2016 pak jeden z dobřanských byznysmenů přišel s tím, že
by bylo možné získat pro město velmi kvalitního investora. Firmu, která velmi dobře platí, je 100% v rukou domácích vlastníků, zaměstnává
98 % kmenových zaměstnanců, až na nízký počet výjimek výhradně
Čechy. Vyrábí a vyvíjí obaly pro medicínský a potravinářský průmysl
bez dopadu na životní prostředí. Prý jde také o velmi štědrou firmu ve
smyslu podpory sportu a kultury.
První schůzka se konala 15. února 2016. Tehdy jsme se snažili firmu
situovat na pozemky města pod areálem Trigo, ale předběžná projektová studie ukázala, že terénní přesuny by byly příliš náročné. Zastupitelstvo bylo informováno 24. února 2016.

Dne 20. července 2016 jsme se poprvé začali bavit o téměř nereálné
výstavbě nad Penny. Všechny pozemky byly v rukou soukromníků. Město
pomohlo v jednáních s jedním městským občanem, jehož pozemky byly
klíčové. Osobně se jel spolu s partnerem podívat do provozu, aby neprodal půdu na nějaký škodlivý záměr. Úsměvné je, že jeli do Nýřan na kole.
Zastupitelstvo dostalo informaci na nejbližším jednání 21. září 2016.
Všichni byli pozváni na exkurzi 5. 10. 2016, které se zúčastnilo 5 lidí
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z 15. Hned na dalším jednání 16. listopadu měli zastupitelé další průběžné informace, tehdy se řešily hlavně pozemky Penny. Výsledek těchto jednání se zastupitelstvo dozvědělo 21. prosince 2016. O dořešení
posledního pozemku byli zastupitelé informování na dalším jednání,
které se konalo 22. února 2017.
Příštím termínem zasedání byl 26. duben 2017, tam byli zastupitelé
informování nejen o první verzi dohody s investorem, poprvé jim byly
představeny i vizualizace.

Zprávy z radnice
O prázdninách 2017 vyšel v listech první obsáhlejší materiál o tom,
že s tímto investorem jednáme. Ve stejnou dobu krajský úřad prováděl
posouzení vlivu stavby na životní prostředí, kdy posléze shledal, že se
nemusí zahajovat takzvaná „velká EIA“, neboť vlivy provozu nejsou významné. Zátěží je doprava, ale výjezd bude na “starou“ Vysokou, tudíž
se doprava vyhne městu. V podniku se při barvení obalů pracuje s ředidly v obdobném rozsahu jako v některých firmách, které již působí
v Dobřanech léta. Jejich výpary jsou spalovány speciálním zařízením,
tudíž nevycházejí ven. Samotné zpracování granulí na fólii nemá žádné
škodlivé exhalace.
Na většině zastupitelstev byli kolegové informováni alespoň ústně
o vývoji jednání. Aktuální vizualizace obdrželi zastupitelé na pracovním jednání 25. dubna tohoto roku.
Oproti stavu na snímku ze zastupitelstva se realita posunula, investor zaplatí celý chodník (cca 6 milionů Kč), zpřístupnil nám pozemky občanské vybavenosti tím, že nám zaplatil dva důležité výkupy od
SEPA Credit za 1,8 milionu. Dále nám zaplatí výkup pozemků od A+R za
cca 4 miliony. Vybudoval pro nás také infrastrukturu pro zónu občanské
vybavenosti. Zájem o ní má hokejový svaz a také developer, který buduje obchodní centra. Bez těchto výkupů by se o tom nedalo dále vůbec
jednat. Desetiletá smlouva na podporu kultury přinese lidem v Dobřanech přes 4 miliony Kč.

Nutno podotknout, že štědrost PEBALu natolik vynikla vedle lakoty
zahraničních investorů, že vedla k nápadu na „dobřanský“ model, kdy
firmy výměnou za nezvýšení daně z nemovitosti platí dobrovolně 15 Kč
za metr zastavěné plochy.
Žádné rozhodnutí nemá jen klady, podmínkou investice bylo připuštění technologických „výčnělků“ u továren v rámci změny územního
plánu. Nelze je ale budovat bezhlavě a všude, podmínkou je studie krajinného rázu. Metodiku pro její zpracování považují odborníci za jednu
z odborně a vědecky nejlepších, jakou v ČR máme. Její požadavky jsou
přísné. Pro zájemce je studie k dispozici na vyžádání.
Na druhou stranu je to oproti kovárně se stovkami nákladních aut
a agenturních zaměstnanců přece jenom klidnější investice. Průmyslová zóna nad naším městem se uzavře stromořadím, nedovedu si představit, že bychom povolovali cokoliv nad rámec současného územního
plánu.
Jeho výsledkem bylo už Penny. S ním zmizel cenný výhled, ale tato
ztráta se městu vrátila v podobě pracovních míst, pozemků a zdravotního střediska. PEBAL je podobný příběh, snad na hodně dlouhou dobu
poslední. Pracovních míst se v letech 2014-2018 vytvořilo mnohem
více, než požaduje Program rozvoje města.
Martin Sobotka, starosta

Novinky na Šlovickém vrchu
proudu stavba ohrady ze štípaných akátových kůlů, přístřešku, napajedla, probíhají monitoringy pavouků, denních motýlů, ptáků, cévnatých rostlin a vegetace. Vše tak, aby se zde nejpozději začátkem října
mohlo zabydlet pětikusé stádo exmoorských hřebců. Divoké koně do
lokality Šlovický vrch bezplatně zapůjčí společnost Česká krajina. Zvířata jsou potomky zakládajícího stáda, které bylo přivezeno do rezerva-

Již od prázdnin je na Šlovickém vrchu pěkně
rušno i mimo běžné akce. Z evropských prostředků městu opravily dodavatelské firmy lesní cestu, prodloužily ji přes pole až k obalovně
a do konce října by se konečně měly propojit
Šlovice mimo motoristickou dopravu přes pole
„Na Mukavě“ se Šlovickým vrchem.
Velkou novinkou je, že radní Plzeňského kraje schválili nařízení
(Nařízení Plzeňského kraje č. 3/2018 ze dne 25. 06. 2018) o zřízení
přírodní památky „Šlovický vrch“, jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Celková výměra přírodní památky činí přes 41 hektarů. Předmětem ochrany je jak žabka
kuňka žlutobřichá, pro kterou je na části pozemků památky vymezena
evropsky významná lokalita, tak i další vzácné a ohrožené druhy rostlin
a živočichů.
V rámci akce finančně podpořené z Operačního programu životní
prostředí „Obnova biotopů ohrožených organismů prostřednictvím polodivoké pastvy v bývalém vojenském cvičišti Šlovický vrch“ je v plném

ce velkých kopytníků ve středočeských Milovicích v roce 2015 v rámci
projektu financovaného z Operačního programu Životní prostředí.
Od druhé poloviny září bude k dispozici v Městském kulturním středisku první propagační materiál ke Šlovickému vrchu. Jeho pořízení
podpořil Plzeňský kraj dotačními prostředky. Jedná se o skládanou
brožuru s mapkou, zajímavostmi o přírodě, informacemi o spolcích působících na kopci a managementu ochrany této přírodní památky.
A to nejmilejší nakonec – díky obrazovým návrhům dětí vzniklo
nové logo Šlovického vrchu – vyhrál kriticky ohrožený živočich listonoh letní.
Lenka Tomanová, místostarostka
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Dobřany a městská
zeleň
(red) Reakcí města na letní sucha byl nákup
nového zalévacího stroje. Výrobci v parných
letních dnech nestíhali, proto dorazil s mírným zpožděním, i přesto však byl velmi využívaný. Fotografie zachycuje městskou zahradnici Milenu Vladykovou při práci.

Zákazníci městské teplárny ušetří tisíce!
Jednou z nejvyšších priorit od roku 2014 je stabilizace centrálního zásobování teplem v Dobřanech. Koncesi nám zhatily firmy v oboru, které si nepřály férovější podnikatelské prostředí.
Dodnes nás mrzí, jak jim šel v jejich snaze antimonopolní úřad na ruku.
Rozhodli jsme se jít metodou, které manažeři říkají in-house. Našli jsme kapacity mezi zaměstnanci města a kvalitního externistu, který je nutný pro udržení licence. Jednatelem jediného
městského podniku – Služby, s. r. o, se stal vedoucí technických služeb Michal Pokorný.
Podobné personální propojení servisních a teplárenských organizací je ve městech v ČR velmi
časté. Zpočátku jsme se soustředili na cenu plynu a na tvorbu dostatečného množství prostředků
na investice do účinnějších a ekologičtějších kotlů.
Na vedlejší kolej jsme odstavili téma kogenerace. Úspora na ceně byla malá a nejistá, ale došlo
by ke zhoršení ovzduší v sídlišti, což pro nás nebylo přijatelné. Firma stojí na nohou, plyn máme
vysoutěžený za solidní cenu a můžeme si plně zodpovědně dovolit příznivější cenovou politiku.
Průměrná roční spotřeba v ČR v zatepleném bytě je 25 GJ. Oproti roku 2014, kdy jsme
péči o teplárnu převzali, je tak průměrná roční úspora domácnosti 2 875 Kč.
Nové kotle se právě soutěží, měly by být instalovány příští rok v létě.
Martin Sobotka, starosta

Péče o zeleň zaujala
redaktora Českého rozhlasu, který přijel do
Dobřan natočit reportáž:
www.plzen.rozhlas.cz/vdobranech-se-zalevanim
-pomaha-nova-zahradni-strikacka-7584713

Pozdrav z daleké Ostravy!
Dnes jsem vyslechl rozhovor na Radiožurnále nebo na Dvojce (to spíš) mezi zpravodajem
rozhlasu Janem Markupem a vaší zahradnicí
ing. Milenou Vladykovou.
Nemohu jinak, než vám sdělit, že tak krásný,
věcný a příjemný slovní projev zasvěcené mladé ženy, jaký předvedla paní Vladyková, jsem
předlouhé týdny neslyšel.
Paní Vladyková vládne nejen rozvahou, znalostí zeleně a péče o ni, ale navíc umí krásně
používat český jazyk, že ho snad dříve musela
někde vyučovat.
Najdu si rozhovor v archivu rozhlasu, abych
si ho znovu vychutnal.
Jsem rétor a učím mladé lidi dobře veřejně
mluvit a vyhýbat se mj. i vycpávkovým slovům
či vazbám vět.
Proto bych chtěl vyslovit velké uznání paní
Vladykové za její dovednost hovořit jasně
a k věci.
Že by to byla zásluha i jejího příjmení? Je to
krásné příjmení a já ho mít, za nic bych se ho
nevzdal, být ženou, což u muže není velký problém. Dnes - už ani u ženy.
Máte úžasné netové stránky a čím to je? Také
tím, že máte paní Umnerovou, dobrou duši vaší
kulturnosti?
Dobrými lidmi, pracovitostí, láskou k budoucí generaci u dalších?
Moc moc vše pěkné!
Ing. Jiří Kalvach

6

|

září 2018

ZMĚNA!!!
Vážení studenti
UNIVERZITY III. VĚKU,
dovolte, abychom Vás, Vaše příbuzné a přátele
pozvali na slavnostní imatrikulaci
dne 21. 9. 2018 od 10:00 hod,
která se bude konat v kostele sv. Víta v Dobřanech
Program:
Zahájení
Uvítání - Bc. Martin Sobotka, starosta města Dobřany
Úvodní slovo – Mgr. Dagmar Terelmešová, místostarostka
Hudební vsuvka – Mgr. Klára Vlahačová-Kartáková, doprovod Jan Vozár, dipl. um.
Složení slavnostního slibu studentů
Projev zástupce ZČU
Zakončení

Zprávy z radnice

Recyklace elektrozařízení šetří životní prostředí
Usnadnit lidem odevzdávání vysloužilých
spotřebičů blíže místu jejich bydliště, to je
hlavní cíl unikátních červených kontejnerů
společnosti ASEKOL.
S drobnými elektrospotřebiči tak obyvatelé
nemusí až do sběrného dvora, ale mohou je
kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených nádob.

Co patří do červených kontejnerů?
• mobilní telefony, vysílačky, navigace
• přehrávače mp3, discmany, rádia
• notebooky, klávesnice, myši
• baterie a nabíječky
• kalkulačky, budíky
•	elektronické hračky, auta na vysílačku,
roboti
•	menší kuchyňské spotřebiče – šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu,
rychlovarné konvice aj.
•	fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí
strojky
• žehličky, ruční vysavače
•	další elektrospotřebiče do velikosti
40 × 50 centimetrů

Co nepatří do červených kontejnerů?
• televizory
• počítačové monitory
• zářivky
• úsporné žárovky
Tyto spotřebiče nepatřící do červených kontejnerů mohou občané Dobřan, Šlovic a Vodního Újezdu odvézt zdarma do sběrného
dvora, který naleznou v Dobřanech na adrese
Plzeňská 428.
V Dobřanech naleznete červené kontejnery na
těchto stanovištích:
• Husova 839
• Jungmannova 864
• Loudů 952

A k čemu to je?
Loňský rok občané našeho města vyřadili
14 256,69 kilogramů elektra, které se následně předalo k recyklaci, a tím jsme uspořili:
• 775,62 m3 vody
• 8699,66 litrů ropy
• 167,97 MWh elektřiny
• 7,19 tun primárních surovin

Chodník v Ústavní
se dočká opravy
(sob) Po téměř celé září bude na etapy
rozkopaný chodník kolem psychiatrické nemocnice. S rekonstrukcí se čekalo na dokončení vjezdového ostrůvku u tenisové haly, aby
se najednou neuzavřely obě přístupové trasy.
Vylepšení se dočká i veřejné osvětlení, oprava
do budoucna umožní i rozšíření optické sítě
města k biotopu. Součástí zadání je i velmi
ohleduplný přístup k lipovému stromořadí.
Prosíme občany, aby po dobu rekonstrukce
upřednostnili trasu nad biotopem.

Převolební diskuze
kandidátů stran
kandidujících v komunálních
volbách do Zastupitelstva
města Dobřany
24. září 2018
od 18:00 hodin v Káčku
téma:
volební programy jednotlivých stran
program:

• představení volebních programů
jednotlivých stran

• diskuze kandidátů
• diskuze občanů

seznam kandidujících stran ve městě:

• Za zvířata a jejich práva – sdružení DSZ
a NK

• Komunistická strana Čech a Moravy
• Otevřené město Dobřany

• Česká strana sociálně demokratická
• Aktivní Dobřany

• Sdružení nezávislých Dobřany
• Za ještě lepší Dobřany

• Občanští demokraté s podporou
nestraníků

Pořadem provází Markéta Čekanová.
Vaše dotazy můžete klást i písemně

formou vzkazů připravených u vchodu.

www.dobrany.cz
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Rozhovor s Milanem Dvořákem, velitelem SDH Dobřany
Letošní léto bylo velmi suché. Jaké byly
největší problémy?
Vidím asi dva problémy letošního nadprůměrně horkého léta.
Prvním problémem je stále nedbalost, neopatrnost nebo nezodpovědnost. Mnoho požárů bylo způsobeno nedbalostí, zvlášť v tomto
počasí. Kombinace velkého sucha a nepořádku skutečně umí zapálit. V horkých letních
dnech je například téměř pravidelně vydáván
zákaz rozdělávání ohně v přírodě a stejně ho
lidi rozdělávají.
Druhý problém byla zeleň. Je samozřejmě
dobře, že město zeleň sází, ale výsadba by
měla také zohlednit možnosti zalévání. Do
doby, než měly technické služby novou vhodnou mechanizaci, tak jsme museli intenzivněji
pomáhat zalévat zejména novou výsadbu.
Co lze zlepšit při prevenci požárů v takto
suchém prostředí?
Kam zařadit kuřáky? Nechtějí určitě nic zapálit, ale oharek zahodí klidně do suché trávy.
Chtělo by to chovat se zodpovědně a uvědomit
si, že v takovém extrému stačí vážně málo.
Děti také nechtějí nic zapálit, ale někdy mohou při hře způsobit zásadní problémy. Stačí
nechat jen lahev nebo střepy v lese.
Běžně se to neví, ale někdy stačí k zapálení
automobilu prasklina na čelním skle a intenzivní slunce.
Dovolím si zlehčit odpověď: Lidská nevědomost, až hloupost je nekonečná a bohužel
stále roste.
Nejen hasiči s ní musí bojovat...

Do jaké míry letošní horké a suché léto
ovlivnilo činnost jednotky ve srovnání
s minulými roky?
Jednoduchá odpověď v podobě statistiky.
Loni bylo celkem 115 zásahů, letos - k datu
24. srpna 2018 - evidujeme 92 zásahů. To myslím mluví samo za sebe.

Řekneš nám o zásahu v Pňovanech z tohoto srpna?
Byla to výjimečná událost ve zvláštním stupni
nasazení sil a prostředků požární ochrany. Zásah
byl náročný například kvůli několika vzdáleným
ohniskům v lesním porostu a také kvůli zásobování vodou. Svoji roli tak sehrál dále špatný
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přístup k požárům a členitý terén. Nasazena byla
i letka policie ČR s vrtulníkem a závěsným vakem
na vodu a letecká hasičská služba s letadlem An2. Nejprve jsme plnili na letišti v Plešnicích letadlo vodou, později jsme hasili na jednom z ohnisek. Nakonec jsme byli převeleni na vlastní úsek.
Pro představu: při požáru zasahovalo celkem
32 profesionálních a dobrovolných jednotek.
Kde berete vodu v Dobřanech?
Zdrojem požární vody pro město je řeka
a hydrantová síť.
Malé množství vody bereme z hydrantové
sítě, nejčastěji na vodárně. Pro větší odběry,
jako jsou například požáry v lesích, používáme čerpací stanoviště na řece nacházející se
pod vodárnou vedle fotbalového hřiště.
Vodu pro zalévání městské zeleně bereme
na vodárně nebo v řece. Snažíme se dávat do
cisteren čistou vodu kvůli opotřebení mechanizace a životnosti samotných cisteren.

Milan Dvořák mladší, tvůj syn, prezentuje dobřanské hasiče na sociálních sítích.
Má to svoje klady, ale i rizika. Je to skvělá propagace naší práce, máme tak ještě lepší kontakt
s veřejností, a jsme tak více v povědomí lidí.
Na druhou stranu je to skryté zlo - u nás (obecně u hasičů, nejen dobřanských) platí povinnost
mlčenlivosti. To znamená, že ne vše lze zveřejnit
i s ohledem například na novou legislativu, jako
je GDPR. Nemůžeme také figurovat na fotkách,
které by mohly někoho kompromitovat, a tak
podobně. Musíme informovat opatrně a důkladně zvažovat, co lze a co nelze uveřejnit.
Cítíte větší podporu od obyvatel Dobřan
a okolí v souvislosti se sociálními sítěmi?
Spousta lidí nám fandí, a to nejen na sociálních sítích. Někdy nám přijde osobní dopis
nebo přijde dotyčný osobně poděkovat. Máme
z toho pochopitelně radost. Pro dobrovolné
hasiče je to v podstatě jediná odměna …
Ve výjimečných případech se najde někdo,
kdo by nám chtěl radit, jak to máme dělat.
Kdysi dávno již někdo moudrý řekl: „Kritik
je ten, kdo ví, jak by to dělal, kdyby to uměl.“
Máte nějaké nové vybavení?
Například plynový detektor, jednovrstvé
zásahové oděvy na požáry v přírodním pro-

středí a nejnovější jsou dva přívěsy na požární stříkačku a člunový přívěs. Od doby jejich
pořízení jsou ve stálé permanenci. Veškeré
novinky jsou (po zaškolení obsluhy) okamžitě
zařazovány na výjezdy.

Jak je na tom spolehlivost cisteren?
Jednotka v Dobřanech je nejnasazovanější
jednotkou třetí kategorie v rámci kraje a s tím
souvisí i větší opotřebovanost techniky. Každý druh techniky má svou dobu životnosti,
po které je vhodné či je doporučeno techniku
buď renovovat, nebo předat méně exponovaným jednotkám.
Obecně se snažíme, aby technika vydržela
minimálně orientační dobu životnosti.
Co hasičům chybí?
Ne že by nešlo něco zlepšit, ale vybavení
dobřanských hasičů je celkově na velmi slušné úrovni.
Co však chybí, jsou lidé, viz například článek v únorových Dobřanských listech. Ze
zkušenosti vím, že cesta, kterou musíte ujít,
aby z vás byl skutečný a "použitelný" hasič, je
velmi dlouhá. Snažíme se vychovávat si hasiče
tak, aby z každé skupiny dětí zůstal alespoň
jeden u nás. Důležitá je dále podpora rodičů.

Technické problémy?
Mimořádně problematický se mi stále více
jeví výjezd z hasičárny na všechny strany. Stačí
málo a výjezd je značně komplikovaný. Máme
také upravené čerpací stanoviště u řeky, ale
bohužel parkováním mimo vyhrazená místa cestou na zmrzlinu mohou auta blokovat
průjezd hasičských aut. O parkování zejména
v některých částech sídliště raději ani mluvit
nebudu. Bez komentáře nechám i chování některých rádoby řidičů – problematika umožnění průjezdu vozidel s právem přednosti jízdy.
A co podpora města?
Cítíme velkou podporu města a jsme za
ni rádi. Myslím, že vedení města si stále více
uvědomuje, že hasiči jsou tu skutečně potřeba
a nasazují svou kůži pro Dobřany.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho štěstí
dobřanským hasičům!
Jakub Urbanec, redakce DL

Téma měsíce

Na příměstském táboře Reportéři v akci děti navštívily opravdické
televizní studio.

Děti z příměstského tábora Letem filmovým světem na výletě v Muzeu
Karla Zemana v Praze.

Skauti v Trpístech, Putování časem – rok 1918

Skautky v Trpístech, návštěva Kleopatry – Egypt

Pionýrská skupina Dobřany – příměstský tábor 100py času

Pionýrská skupina Dobřany – letní tábor Superhrdinové

Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza

www.dobrany.cz
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Z historie

Slavnost 99 let od odhalení plukovního praporu v Dobřanech

Pozvánka na slavnost rozvinutí praporu dne 14. 9. 1919
V pondělí 14. září 1919 v 9 hodin se před kasárenskou budovou konala slavnost za účasti
celého mužstva a všech důstojníků. Na slavnost
se dostavily i deputace z eskadron na Slovensku, Těšínsku a z pohraničních stráží, účastnili
se i příslušníci cizích pluků. Dále se slavnosti
odhalení praporu účastnili zástupci spolků Sokola dobřanského, jízdního Sokola plzeňského,
Dělnické tělovýchovné jednoty v Dobřanech
a zástupci politických organizací.
Slavnost samotnou zahájil pan podplukovník
Václav Stluka. Uvítal přítomné a zdůraznil význam této události pro pluk. Po krátkém proslovu odhalila bílou roušku z praporu paní Stluková
(choť velitele pluku), jež byla kmotrou praporu.
Ihned po odhalení byly na prapor připnuty stuhy. Za spolek Sokola připnul stuhu bratr Rezek
a druhou stuhu připnula za Dělnickou tělovýchovnou jednotu paní Vlčková. Po tomto aktu
předal velitel pluku prapor praporečníkovi,
jemuž kladl na srdce, že je mu ctí nosit prapor
pluku a přejímá tak velkou povinnost chrániti jej
za všech okolností před každou úhonou a býti
s praporem spjat nerozlučně. Praporečník veliteli pluku poděkoval za čest mu prokázanou a slíbil, že ze všech sil bude svěřený prapor chrániti.
Po obřadném rozvinutí praporu promluvili řečníci. Za omluvivšího se poslance L. Pika
promluvil redaktor Čepek z Plzně, za Národně
demokratickou stranu prof. Tuháček z Plzně, za
Sokola dobřanského p. Rezek a paní Vlčková za
sociálně demokratický proletariát (jak sama pravila). Slavnost pak zakončil pan podplukovník
Stluka vřelou výzvou k vojínům, aby vlast svoji
měli vždy na mysli při každém počínání, aby přísahali na prapor a provolali Československé republice a tatíčku Masarykovi slávu. Po ukončení
proslovů následoval průvod vojska a všech zúčastněných korporací městem a s hudbou v čele.
Odpoledne byla konána v přilehlých sadech
velká zahradní slavnost a večer pak slavnostní
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Upomínková kartička k odhalení praporu

akademie v sále Občanské besedy. Z výtěžku
této akademie byly objednány knihy na rozšíření knihovny pro příslušníky pluku. Slavnosti se
zúčastnilo na 3000 osob.
O této veliké události pro vojenskou posádku, ale i pro Dobřany samotné je psáno v knize
„Město Dobřany v historii a v době přítomné“,
v tehdejším tisku a další informace jsou ve Vojenském historickém archivu. Nikde však není
zachycena podoba zmíněného praporu. Po dlouhém pátrání se však podařilo prapor vyhledat
v depozitáři Vojenského historického ústavu.
Po tomto objevu si Klub vojenské historie Posádkového velitelství v Dobřanech jednomyslně
odhlasoval, že na své náklady nechá vyrobit repliku praporu, aby se tak mohl vrátit do Dobřan.
Prapor jsme nechali vyrobit u firmy „Velebný
& Fam, s. r. o“ za částku 63 000 Kč. V současné
době už je hotový a čeká na slavnostní rozvinutí,
tak jako před 99 lety. Rozhodli jsme se, že tím
oslavíme letošní stoleté výročí vzniku republiky. Slavnostní rozvinutí se bude konat dne
28. října v budově staré jízdárny ve Vančurově ulici. Na slavnost jste srdečně zváni a doufáme, že svoji přítomnost neodmítnete. Zvláště
pak zveme krojované a uniformované spolky, které se mohou účastnit krátkého průvodu městem (za tímto účelem kontaktujte
prosím předsedu KVH na tel. č. 604 988 403).
Závěrem bych rád dodal, že prapor bude po
rozvinutí vystaven v Městském kulturním středisku na náměstí, kde bude probíhat výstava
k výročí 100 let založení republiky.
Ještě jednou jste všichni srdečně zváni na
rozvinutí praporu i na samotnou výstavu.
M. Faifr, KVH posádkového velitelství Dobřany

Paměť domova

Pan Ing. Václav Zymák, CSc. (*1928 v Oplotě u Přeštic)
Díl 6.

(V předchozím díle vzpomíná pan Zymák na obsazení Dobřan německou armádou, odchod části českého obyvatelstva do vnitrozemí a změnu názvu města.)
Chodil jsem sice na nepovinnou němčinu od
čtvrté třídy, učili jsme se i psaný kurent, německé písmo (než Němci přešli hromadně na
latinku), ale zde ve škole jsem německému učiteli téměř nerozuměl, když jsem byl vyvolaný
a měl jsem odpovídat, stál jsem a mlčel. Jedině
jsem mohl číst z německé čítanky, i když jsem
většinou nerozuměl, co jsem četl. Tuto situaci
se mnou sdíleli i další čeští spolužáci. Někteří
němečtí spolužáci (řada z nich uměla obstojně
česky) nám dávali patřičně najevo, že oni jsou
teď příslušníky nového uspořádání poměrů,
a vyvolávali konflikty, což se o přestávce neobešlo bez hádek a rvaček. Do německé školy
jsem chodil asi dva měsíce, než tatínek získal
souhlas v domovské obci v protektorátu k přestěhování a mohli jsme se z Dobřan vystěhovat.
Úroveň němčiny jsem si zvedl po přestěhování až na měšťance v Horních Beřkovicích,
kdy jsme měli němčinu jako jeden z hlavních
předmětů. Koncem roku 1944 byla moje úroveň velmi dobrá, ale po roce 1945 bych ji byl
následkem válečných událostí a toho, co vycházelo postupně z německé strany najevo,
nejraději zapomněl. Můj strejda, který uměl
perfektně německy slovem i písmem, mně vy-

světloval, že je to hloupost, ale tenkrát jsem
si stál umíněně na svém. Samozřejmě, že měl
strejda pravdu a němčinu jsem už za několik
roků uplatnil v budoucím povolání zejména
v písemné podobě, když jsem posílal odborné
příspěvky do německých časopisů.
Před válkou byla v ulici, kde jsme bydleli, řada německých rodin a nepamatuji se
na nějaké národnostní problémy u nejstarší
i nejmladší generace. Němečtí sousedé se domluvili česky, hráli jsme si s jejich dětmi bez
ohledu na národnost. Situace se ale začala postupně měnit po začlenění Dobřan do sudetského území, zejména u té nejmladší německé generace. Ta byla nejvíce ovlivněna novými
poměry. Byla přesvědčena, že tento stav, který
jí dává význačnou pozici, je trvalý a spatřovala
v něm svoji budoucnost.
Koncem listopadu 1938 jsme se vystěhovali
z Dobřan a opustili domek, na který jsme spláceli peníze sedm let. Přípravy se samozřejmě
utajit nedaly, rodiče a především dědečka,
který uměl německy, zastavovali na ulici němečtí spoluobčané z naší ulice a ptali se, proč
se chceme vystěhovat, že jsme vždycky spolu
dobře vycházeli, a tak že není důvod jít pryč.

Argument, že bych musel chodit do německé školy, nebyl pro ně dostatečný k opuštění
domku, jediného majetku, k němuž se obě
rodičovské generace kdy dopracovaly. A někteří prý dodávali, říkal dědeček, abychom se
rozešli s představou obnovení předmnichovské republiky, oni už s námi v jednom státě žít
nechtějí a Sudety budou už navždy připojeny
k Německu.
Po dobu války byl domek obsazen nájemníky. V dubnu 1943 byly Dobřany bombardovány spojeneckým letectvem, říkalo se, že
omylem. Na město spadlo přes 600 tun bomb.
Zasažena byla kasárna, částečně skladiště na
nádraží a škola, kam jsem chodil, ústav a čtvrť
rodinných domků Slovany. Náš domek měl jen
sházené tašky a následkem otřesů bylo třeba
vyztužit strop a někde i krov. Tatínek se byl
v Dobřanech podívat, povolení na jeden den
dostal v Plzni.
(Pokračování příště.)
Své vzpomínky zpracoval pan Ing. Václav Zymák, CSc., ve školním roce 2017/18 dle otázek
projektového týmu vedeného Mgr. Michaelou
Hlaváčovou a Mgr. Jaroslavem Šedivým

Kavárna po škole 2018/19
Základní škola Dobřany a Sdružení rodičů při Základní škole Dobřany, z. s., pořádá v tomto školním roce již čtvrtý osvětový cyklus přednášek, seminářů
a aktivit pro rodiče žáků školy a veřejnost. Dejte si prosím do svých kalendářů, jste vítáni.
I. Seznamovací kavárny po škole
Začínáme na 2. stupni – 6.A, 6.B, 6.C
Středa 5. 9. 2018 (od 16.00 hod.) – pro rodiče i žáky šestých tříd (samostatně pro každou
třídu v její kmenové učebně); představení pedagogů (zástupce ředitele pro 2. stupeň, výchovná poradkyně, třídní učitelky a vyučující
hlavních předmětů), seznámení s prostorami
školy (šatny, odborné učebny ...)
Garanti: Mgr. V. Kouřil, Mgr. N. Vlasáková,
Mgr. M. Hlaváčová, Mgr. N. Bardounová; za
Sdružení rodičů: J. Umnerová a R. Žižkovská

Začínáme na 1. stupni – 1.A, 1.B, 1.C, 1.D
Středa 12. 6. 2019 (od 16.00 hod.) – pro rodiče i žáky budoucích prvních tříd (samostatně pro každou třídu v její kmenové učebně);
představení pedagogů a pracovníků školy
(zástupkyně ředitele pro 2. stupeň, výchovná
poradkyně, třídní učitelky, vychovatelky školní družiny, vedoucí školní jídelny), seznámení
s chodem školy, s prostorami, s pomůckami ...;

průběh: nejprve s dětmi - společné aktivity
učitel - žák – rodič, po odchodu dětí s vychovatelkou do ŠD odpovědi na dotazy rodičů +
další informace
Garanti: Mgr. I. Nazarovová, budoucí třídní
učitelky 1. tříd; za Sdružení rodičů: D. Brožková a P. Vítková
II. Nabídkové kavárny po škole
Realizace těchto kaváren po škole bude záviset na zájmu rodičů, který bude předem zjišťován (cca 1 měsíc). Realizovat se budou při
nejméně 10 přihlášených účastnících.

Vyrábíme na Mikulášský jarmark – budova
2. stupně
Čtvrtek 29. 11. 2018 (od 15.00 do 18.00 hod.
– volný příchod i odchod); stanoviště vedená
lektory z řad rodičů a učitelů; tvoření konkrétních výrobků určených k prodeji na Mikulášském jarmarku k podpoře Nadace Klíček
provozující Dětský hospic v Malejovicích.

Garanti: Mgr. E. Fekerlová, Mgr. J. Šindelářová;
za Sdružení rodičů: B. Kopsová

Jak vybírat budoucí povolání? - určeno pro
rodiče a žáky osmého a nižších ročníků
6. března 2019 (od 17.00 do 19.00 hod.) –
budova 2. stupně
Anotace: Přijďte se s námi společně zamyslet nad
tím, jaké jsou studijními předpoklady vašich dětí,
jaké požadavky mají různá učiliště a střední školy. Poradíme, jak žáky v průběhu školní docházky
na ZŠ rozumně vést při učení a jak jim pomáhat
splnit si své profesní sny… Váháte s volbou studia
na víceletém gymnáziu? Možná poradíme. Získáte nutné informace o přijímacím řízení.
Garanti: Mgr. V. Hříšná, PhDr. A. Štětková, Ph.D.
Organizátoři Kaváren po škole jsou připraveni v případě projeveného dostatečného zájmu
připravit i další kavárny.
Eva Fekerlová, Jaroslav Šedivý, ZŠ Dobřany
Jaroslava Umnerová, SR při ZŠ Dobřany
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stor. Můžete se však těšit na speciální knížku
receptů k tomuto románu.

HABECK Reinhard:
Nadpozemské záhady

Objevitelské cesty na podivuhodná místa.

Městská knihovna Dobřany

WINAWER Melodie Rose:
Písařka ze Sieny

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany - oddělení pro
dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30–12:00
úterý
7:30–11:00
středa
7:30–12:00
pátek
7:30–11:00
Oddělení pro děti
pondělí		
úterý		
středa
9:00–11:00
čtvrtek		

13:00–17:00
13:00–15:00
13:00–18:00

KNIHY PRO DĚTI
12:00–17:00
12:00–15:00
12:00–18:00
12:00–15:00

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
LEIGH Melinda:
Půlnoční odhalení
Detektiv Reed pohřbil
spolu s milovanou
ženou i svoji kariéru. Nehne s ním ani
prosba bývalého kolegy o pomoc, když
se po sněhové bouři
najde za městem tělo
turisty. Čím více dává
od případu ruce pryč,
tím víc se o něj zajímá místní odvážná fotografka Jayne. Až zmizí
i Jayne…

POŽÁROVÁ Lenka:
Muž s vůní kávy, žena se špetkou
skořice

Svižný příběh ženy,
která dělá věci jinak, než je obvyklé,
oplývá autobiografickými prvky, mnoha
dějovými zvraty, ale
i erotickými pasážemi. Příběh o velkém
přátelství, velké vášni
i o velkém dobrodružství. V románu se píše
o zajímavých jídlech, ale na recepty nebyl pro-
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Román, v němž se prolínají dva příběhy, jeden
ze současnosti a druhý
z minulosti. Nadchne
milovníky románů Cizinka nebo Dívka s perlou.

ZEMANOVÁ Lenka:
Výři nesýčkují
Veselé příběhy s vyjmenovanými slovy.
Osm veselých povídek
pro malé i velké čtenáře, které jsou výjimečné tím, že obsahují
všechna vyjmenovaná
slova pro určitou hlásku, a navíc se ještě
hemží spoustou dalších slov s měkkými či tvrdými i/y. Kniha je vytvořená tak, aby dětem
zábavně přiblížila vyjmenovaná slova.

PERKINS Stephanie:
Letní dny a noci
12 prázdninových políbení od nejznámějších
young autorů, ze kterých sálá letní nálada a do
kterých se zamilujete. Prodlužte si léto.
BALTSHEIT Martin:
Jediný den

Kamarádi
divočák
a lišák zažijí vylíhnutí okouzlující mušky
jepice, která je tak
milá, že je těžké ji nemilovat. Jenže každá
jepice žije pouze jediný den. Hodní přátelé
ji ale namluví, že tím,
kdo má brzy odejít, je
lišák. Milé mušce je ihned jasné, co je třeba
udělat.
Laskavý příběh o přátelství, ztrátě a síle života.
BERG Judit:
V zemi mocného krále
Napínavý příběh ze
současnosti i vybájené minulosti odhaluje dětem svět šachu
a učí je logickému
uvažování. Nejslavnější šachistka světa
líčí šachy jako dobrodružnou hru, kde nic
není černobílé.

Městská knihovna Dobřany připravuje pro širokou veřejnost

• roční registrace nových čtenářů zdarma
• amnestie dlužníků
• velká dětská čtenářská soutěž „Historie ČR“

Oddělení pro dospělé

Dětské oddělení

Večerní půjčování

zábavné odpoledne pro děti

Středa 3. října 2018
otevřeno do 20:00 hodin

a společenské hry
čtvrtek 11. října 2018
15:30 – 18:00 hodin

Malování na zeď

Kultura

Poděkování
Dovoluji si na tomto místě poděkovat všem, kteří důvěřovali našemu nápadu na uspořádání
výstavy Dovolená minulého půlstoletí a zapůjčili nám předměty z vlastních sbírek, archivů, domácností... Velice si toho vážíme a věříme, že výstava tohoto charakteru nebyla poslední. Jako
poděkování pro vystavovatele jsme připravili na středu 12. 9. v 17 hodin malou dernisáž, na
kterou tímto srdečně zveme.
Výstavu navštívilo během dvou měsíců na dvě stovky návštěvníků z našeho města, okolí,
ale i mnohem vzdálenějších končin.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Zápisky z návštěvní knihy:
Krásná výstava, vzpomínky na dětské kempování a tábory. Hned bych se vrátila do dětství. Leona
z Opavy
Pěkná výstava, hezky se vzpomíná. Pavel z Fr. Lázní
Moc se mi tu líbilo. Verunka s dědou
Ráda jsem si zavzpomínala. Děkuji. Jana
Jsem úplně překvapená, nádhera. Šťepánka
Bezva výstava, na vše si pamatuji. Janek z Passau

Červené, zelené...
sedma... měním...

Počátkem prázdnin přibyly v našem sortimentu prodejního zboží karty, o jejichž ilustraci se postarala Gabriela Klinkovská. Můžete si
s nimi zahrát prší, zelenou louku i mnoho dalších her a hlavně máte možnost získat zajímavé informace o Dobřanech. Karty stojí 50 Kč
a jsou k zakoupení v informačním centru.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Dobřanský FESTovní
zpívání

Reportéři v akci
Tak se jmenoval prázdninový příměstský tábor,
který je už nějaký pátek
minulostí, ale vzpomínky
a skvělé reportáže účastníků nám zůstanou. Po
několikadenním získávání
dovedností z reportérské
a redaktorské profese se
děti s velkým elánem a nasazením rozešly po městě,
kde nasbíraly mnoho minut videomateriálu. Zajímá vás výsledek? Navštivte náš facebookový profil
MKS Dobřany a ve složce videa se podívejte na reportáž o kině Káčko, biotopu Kotynka, lesoparku Martinská stěna, kostele sv. Mikuláše, kostele sv. Víta, pivovaru, Šlovickém vrchu či o dobřanských sportovištích. Tyto reportáže byly součástí vysílání odpoledních a večerních zpráv, které si
děti připravily na závěr tábora pro své rodiče a kamarády.
Jaroslava Umnerová a Lenka Šašková, MKS Dobřany

V sobotu 12. 8. 2018 se v prostoru u kina
Káčko konal již třetí ročník hudebního festivalu DOBŘANSKÝ FESTovní ZPÍVÁNÍ. Zahrály
skupiny BUKY BOJS z Bukové, TERRAKOTA
z Prahy, HoPaŠaVani z Litic, H.R.A. z Prahy,
STRÁNÍCI s Mírou Ošancem a domovská kapela FAUX PASE FONET.
Libor se nám staral o naše plná břicha i hrdla, za což mu patří velký dík. Stejně tak bychom chtěli poděkovat Jarce a městu Dobřany,
Mikymu a Tomovi, Elišce, Kvakimu, Romče
s Vencou, Honzovi s Nikčou, Davidovi, Kubovi za foto a všem sponzorům, kteří podpořili
naši akci.
Počasí nám přálo, lidem se u nás líbilo. Tak
tedy za rok 10. 8. 2019 se těšíme na shledanou.
AHOJ Ucho a Káča
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Léto s Dětským klubem
Léto v Dětském klubu při ZŠ Dobřany začalo
Vědecko-technickým příměstským táborem,
který se konal 16. - 20. 7. Tábora se zúčastnilo
26 dětí. Děti si vyrobily fosilii, vlastní bublifuk, stavěly z lega podle své vlastní fantazie,
vyzkoušely si pokusy s povrchovým napětím
kapalin, hustotou těles a salinitou vody. Pokusy byly pro děti vhodně kombinované s fyzickou aktivitou, takže si každý jedinec přišel
na své. Jeden celý den jsme strávili v Techmánii. Nechyběla ani přírodovědná vycházka do
okolí Martinské stěny. Na závěr tábora byla
pro děti připravena šipkovačka s dobrotami
a odměnami pro děti. O děti se starali a program připravili manželé Úblovi, Václav Šlehofer a Lenka Doskočilová.
Celý zbytek července a začátek srpna probíhaly Klubové příměstské tábory. S dětmi jsme
se podívali na rozhlednu na Šlovickém vrchu.
Několikrát jsme byli na Martinské stěně, kde
si děti postavily domečky z přírodního materiálu. Chodili jsme se koupat do přírodního
koupaliště Kotynka. Šli jsme na výlet na Radyni a do Nové Vsi. Zahráli jsme si minigolf u tenisové haly. Jednou týdně probíhala výtvarná
dílna, kde si děti vyzkoušely akvarel a enkaustiku, naučily se plést náramky Kumihimo
a vyrobily si lapače snů. Během dne měly děti
možnost hrát míčové a stolní hry nebo si vyrábět a kreslit.
V týdnu od 13. 8. do 17. 8. probíhal Zábavně-tvůrčí příměstský tábor. Tábora se zúčastnilo 14 dětí, které si během týdne vytvořily
vlastní design trička a placku, soutěžily při
sportovním dopoledni a hrály různé hry.
Podnikli jsme výlet do ZOO v Plzni, po cestě
jsme vystřídali různé dopravní prostředky
a kromě zvířat v ZOO jsme zhlédli i sokolnické představení. Jedno odpoledne jsme jeli do

svíčkárny v Liticích, kde si děti dekorovaly
svíčky, vykrajovaly mýdla a sypaly koupací
soli. Poslední den jsme navštívili lesopark
Martinská stěna a vyzkoušeli nové workoutové hřiště. Viděli jsme také závěrečné vysílání
příměstského tábora Reportéři v akci. Skvělou stravu nám připravila naše školní jídelna.
O děti se staraly a program připravily Michaela Mathesová, Bc. Gabriela Klinkovská a Kateřina Dušáková
Poslední dva týdny probíhaly opět Klubové
příměstské tábory. Ve výtvarné dílně si děti
vyrobily razítka z linorytu, kterými si ozdobily
trička, a vlastní zápisník. Ostatní program byl
stejný jako v předešlých táborech klubu. Během léta se táborů zúčastnilo 42 dětí. O děti
se staraly Lenka Machová, Lenka Doskočilová
a Olga Přibylová.

Během táborů jsme měli možnost být v prostorách 2. stupně školy, kde jsme měli k dispozici jednu učebnu, výtvarnou třídu, tělocvičnu
a zahradu, a také v prostorách školní jídelny.
Děti měly přes den zajištěný pitný režim, dopolední a odpolední svačinu a oběd.
Děkujeme všem vedoucím táborů za jejich
práci, nápady a čas a také paní vedoucí a celému kolektivu pracovnic školní jídelny za vše,
co pro nás připravily.
Věříme, že si děti s námi léto užily a že jsme
jim zpříjemnily a zpestřily čas prázdnin. Další
příměstský tábor s Dětským klubem se bude
konat už o jarních prázdninách a zúčastnit se
mohou všechny děti chodící na 1. stupeň naší
školy. Těšíme se na vás.
Jitka Úblová, Lenka Machová
a Gabriela Klinkovská, lektorky

Letní akordeonová škola
Letní akordeonová škola v Dobřanech je u nás ojedinělou svého druhu a mohou
ji během prázdnin navštívit zájemci o obor hra na akordeon. Symbolicky se koná na
místní ZUŠ J. S. Bacha, kde se akordeonu pod vedením výborného umělce i pedagoga Petra Vacka mimořádně daří. Na letošním prvním ročníku (23. - 25. 8. 2018)
jsme společně vedli 15 účastníků z celých Čech, když se na další zájemce z kapacitních důvodů nedostalo. Každý z nich absolvoval 4 lekce, získal informace na dvou
seminářích, věnovaných hudebním soutěžím a přípravě na ně, poslechl si úspěšný
zahajovací koncert se souborem Trio delDiablo ve složení Jan Rada, Petr Vacek, Michaela Vacková a zahrál na závěrečném vystoupení v úžasných prostorách kostela
sv. Víta. Zde předvedli skladby, které zdokonalili či přímo nově nacvičili se svými
lektory. Před početným publikem se všem skvěle hrálo, interpreti obdrželi originální certifikáty od Jany Vackové a byl vyhlášen i vítěz bowlingového turnaje. Letní
hudební škola byla natolik úspěšná, že můžeme mluvit o zahájení tradice, která ve
spolupráci se ZUŠ, městem i krajem může mít v příštím roce již status mezinárodní.
Mgr. Ladislav Horák, Pražská konzervatoř
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Školní jídelna má novou varnou technologii
Školní jídelna v Dobřanech prošla v nedávných letech velkou rekonstrukcí. Po rekonstrukci varné části byla zrekonstruována
a velmi zmodernizována i jídelní část a došlo také k zateplení celé budovy. Možná také
proto neustále roste počet snad spokojených
strávníků.
V loňském roce bylo nutné doplnit nábytek
ve stravovací části tak, aby děti mohly pohodlně obědvat bez nutnosti opouštět jídelnu za
účelem uvolnění místa pro spolužáky.
Během uplynulého školního roku překročil
počet strávníků hranici 1 000. Varná část byla
s varnými technologiemi postavena pro počet
800 připravovaných jídel. Ačkoli mě tento počet velmi těšil, přinášel i problémy, hlavně při
přípravě některých atraktivních pokrmů.
Vedení města se velmi zajímá o chod školní
jídelny, proto nebylo těžké vysvětlit absenci
některých varných technologií a jejich nut-

nost pro bezproblémový chod jídelny. Výsledkem je tedy zakoupení nové, vysoce kvalitní

pánve. Dvě pánve stejného druhu již v kuchyni byly, takže se jedná jen o rozšíření stávající
technologie o vyzkoušenou a kvalitní věc. Pořízení samozřejmě provází i stavební úpravy
s tím spojené, které jako každý rok neohrozily
chod jídelny. Během léta školní jídelna vařila
pro děti v MŠ, pečovatelské domy, jejích služeb využilo několik dětských táborů. Mnohdy
bylo v jídelně tolik dětí, že to vypadalo, jako
by ani nebyly prázdniny.
Běžný strávník asi nepozná, že je v kuchyni
zase něco navíc. Věřím, že novou pánev ocení
hlavně paní kuchařky, pro které bude jejich velmi náročná práce snad zase o trochu snadnější.
Jen tak se nám povede naplnit vizi naší jídelny „vařit zdravě a s láskou pro naše malé
i velké strávníky“.
Děkuji vedení města a školy za podporu
a lidský přístup.
Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany

Letní kino

(jar) Na přelomu prázdninových měsíců se
uskutečnil další ročník letního kina, který se
může pochlubit rekordní návštěvností. Deset
projekcí navštívilo téměř 2 400 diváků.
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Tento projekt vznikl v roce 2018
díky podpoře z grantového
programu Zelené oázy,
který vyhlašují Nadace Partnerství
a společnost MOL Česká republika.
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Příměstské tábory MC Budulínek
MC Budulínek v letošním roce pořádal dva
příměstské tábory se stejným tématem
„Robinsoni“ v červenci pro větší a v srpnu
pro menší dítka. Díky skvělé práci lektorek
tábory šlapaly i přes vlny obrovských veder.
Patří jim proto obrovský dík za bezvadný
program a za spoustu radosti zanechané
v dětských duších. Lehký vhled do táborových událostí Vám přináší již ony samy.
Tábor pro děti od 11 do 15 let probíhal v komorním složení v prostorách zmíněného centra. V průběhu slunečných dní jsme přemýšleli
nad údělem trosečníků, hráli jsme pravé karbanické hry, tvořili jsme, malovali a lovili perly, zhlédli film. V úterý jsme zakusili divošské
rytmy pod vedením bubeníka Štěpána, dosušili
batikovaná trička. Ve středu jsme odjeli vlakem
do Strahova nedaleko Bezdružic a den jsme
strávili pečením hadů z těsta, stavěním vorů,
brouzdáním v potoce a obhlídkou Gutštejna.
Ve čtvrtek nás čekala velká výzva, vyráběli
jsme si barefootové sandály, prošli jsme se večerními Dobřany, opekli si buřty a pozdě zalezli do spacáků v Budulínkovi. Po páteční snídani
pod širým nebem následovalo sbírání kokosů,
plavba skalnatými útesy a vodní hrátky, které
plynule přešly ve vodní bitvu. Lektorky měly
celý týden radost, protože se sešla skupina
báječných dětí, složená ze zkušených příměstských táborníků i nováčků. Nic nebyl problém,
děti přinášely do dní svou energii i nápady.
Jsme rády, že jsme my dvě zažily týden s dětmi, které jsou ve věku blízkém lenošení. Tahle partička nás přesvědčila, že to je zdání:-).
Děkujeme tímto našemu prima instruktorovi

Martinu Kopsovi, dětem, které do toho šly,
jejich rodičům za důvěru, městu za finanční
podporu a Pavle Adamcové a Blance a Pavlovi
Kopsovým za (nejen) morální pomoc.
Vendulka a Vlaďka, lektorky
Druhý tábor - pro mladší děti - proběhl
druhý srpnový týden též v prostorách MC Budulínek. Snažily jsme se dětem přiblížit život
na opuštěném ostrově nejen bez veškerých
vymožeností dnešní doby, k nimž patří pohodlné bydlení, elektřina, topení, ale také život
o samotě, po tmě a bez jídla a pití.
V rámci tábora jsme strávili dopoledne na Šlovickém vrchu (poděkování patří panu Peksovi),

vyjeli jsme na celodenní výlet do lanového centra v Chebu, vyrobili jsme si sandále z paracordu
(poděkování pro paní Kulovou), zkusili si lovení ryb „na suchu“ (díky panu Kubelkovi) a opět
jako každý rok ochutnali skvělé jídlo v restauraci
Cinema Bowling. Velkými pomocníky nám byli
též naši „praktíci“ Martin Kops a Alda Duchek.
I když jsme po celý týden měli štěstí na
opravdu teplé dny, tábor jsme si moc užili.
Moc děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na chodu celého tábora.
Lucka a Ali, lektorky
Podpořeno z Globálního dotačního
titulu města Dobřany

Mateřské centrum Budulínek a RuKa JUDO
Vás zvou – pojďte si s námi zasportovat!
8. 9. 2018 dopoledne u plovárny
LÍVANCOVÝ BĚH
Budulínek, z.s., ve spolupráci s Dobřanskými bábinkami

8. 9. 2018 odpoledne v tělocvičně 1. stupně
ODPOLEDNE SE SEBEOBRANOU
RuKA JUDO, z.s.
* určeno pro děti a rodiče, přijďte si poslechnout, podívat se i vyzkoušet, co vše se může
skrývat pod pojmem SEBEOBRANA, začínáme od 14:00 hod.* přijďte ve sportovním
a nezapomeňte boty do tělocvičny 😊😊

Obě akce jsou podpořeny z Globálního dotačního titulu města Dobřany.
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Táboření v Trpístech
Prakticky celý měsíc červenec tábořili dobřanští skauti a skautky u Úterského potoka v Trpístech.
V letošním roce si dobrodružství v lese u Úterského potoka užilo celkem 68 skautů a skautek, z toho na chlapeckém 36 a na
dívčím 32. O program a výživu skautů se postaralo 17 vedoucích u chlapců a 10 u děvčat. Počasí bylo nadstandardní a vše
proběhlo v pohodě a hlavně bez úrazů.
Kluci - téma: Cestování v čase
Tři bratři - Kováři rovnováhy provázejí jednotky Alfa, Beta, Gama a Delta po záhadných
místech a koutech světa. Snaží se zneškodnit
tajnou a zlou organizaci Mysterio, která se pomocí Temporia (kousky meteoritu) rozhodla
zničit svět. Naše jednotky s velkou odvahou
a nasazením zastavily hrozbu Mysteria, našly
všechno Temporium a zničily ho, aby nikdo
nemohl využít jeho sílu. Děti prozkoumaly
například rok 1912 (první skautský tábor
u nás), Oblast 51, rok 1918 (rok založení ČSR),
dobu Vikingů a indiánů, dobu husitskou, rytíře, zjistily, jak to bylo/nebylo s Yettim, došlo
i na rok 2031 (tajnou vojenskou výzkumnou
stanici) a další a další. To vše se jim povedlo
za pomoci přístroje Sigma - harmonizéru, který umožňuje přenos v čase. Tento, ještě neupravený stroj získaly od vědce, se kterým se
setkaly na táboře před dvěma lety.
V letošním roce při slavnostním ohni složilo celkem 14 kluků svůj slib.
Vlčata: Jirka Vydra, Tomáš Marek, Šimon Švihla a Adam Rataj
Skauti: Matouš Smola, Tonda Šneberger,
Kuba Štych, Filip Hančík, Filip Rataj, Honza
Eichler, Robert Šimůnek, Michal Dudy a Ondra
Bouček
Mezi Rovery a Rangers byl přijat Tomáš
Stupka.

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat
Klubu vojenské historie v Dobřanech, jmenovitě: Daffimu, Henrymu, Stupárovi a Menymu
za jejich program, kterým jsme si všichni připomněli nejen rok 1918, vznik Československé republiky, ale i další historii. Kluci, díky,
moc jsme si to všichni užili.

Děvčata - téma: Egyptské putování
Na čtrnáct dní se Úterský potok změnil v životadárnou řeku Nil. V egyptském údolí žily

družinky Koček, Sfing a Kober ve zdánlivém
klidu a míru. Ve skutečnosti svedly během
čtrnácti dnů drsnou bitvu o vítězství jedné
z nich. Když uctily egyptské bohy a vyrobily si
týmové vlajky, mohla velká táborová hra začít.
Například se hledala ztracená mumie a kalich
života. Týmy si vyzkoušely nejen praxi architektů, kdy stavěly hrobky, ale také archeologů,
kdy každý musel vydlabat ze sádry ztracenou
mumii. Učily se rozdělat životadárný oheň,
který pak na vyrobeném plavidle přepravovaly po řece Nil. Při putování po Nilu poznávaly
tajné šifry a také se seznámily s egyptskou
abecedou. Při lovu skarabů získaly tři zlaté,
které předposlední noc obětovaly mrtvému
faraonovi, a zjistily užitečnou nápovědu ke
zlatému pokladu.
Při slavnostním táborovém ohni složilo
10 děvčat slib.
Světlušky: Elena Štychová a Erika Vavriková
Skautky: Bára Bláhová, Bára Trdličková,
Ema Štychová, Kristýna Vetluhinová, Žofie
Smolová, Tereza Slodičáková, Štěpánka Machová a Nikola Vráblíková
Rády bychom poděkovaly všem rodičům,
kteří nám ochotně přijeli pomoci tábor postavit a po jeho skončení i zbořit. Díky moc, jste
skvělí. 
Šůta a Šíša
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„100py času“
To bylo téma příměstského letního tábora, který pořádala Pionýrská skupina v Dobřanech ve dnech 30. 7. - 3. 8. 2018 za
finanční pomoci z Grantu města Dobřany a jehož fotky naleznete na www.dobrany.pionyr.cz. ve fotogalerii.

První den si 19 účastníků připomnělo
historii města Dobřany, protože ne všichni v něm žijí. Poté následovala fotosoutěž,
kdy se děti rozdělily na dvě party a šly fotit
budovy dávné i nedávné historie ve městě,
např. školy, kostely, poštu, radnici, starý most
a další. A zatímco jedna skupina šla fotit, druhá si zdobila trička a pak se děti vystřídaly.
Ve fotosoutěži zvítězili Kája Davídková za
své foto budovy l. stupně ZŠ a Ondra Folk se
snímkem pošty.
Jako každý rok jsme se pak dál při vytváření snažili naučit pracovat s odpadovými surovinami. Naším úkolem bylo ozdobit připravený květináč ubrouskovou technikou. Díky
velkému horku jsme nestíhali vyrobit vše,
co jsme chtěli, ale než jsme šli domů, zvládli jsme ještě nazdobit čajovými sáčky obrys
konvičky a hrnečku. Ty jsme pak měli nalepit
na předpřipravenou desku z obrázku, která
byla zdobená strukturou papírové utěrky,
obarvená jako podklad a na ní byla přilepená
konvička a to celé pak bylo vloženo do rámu
od starého obrazu. A abychom jen nevyráběli, tak jsme stříleli z foukačky, hráli stolní hry,
jezdili na koloběžkách a hráli hokej.
V úterý jsme jeli autobusem do Mariánských Lázní, kdy jsme si v parku Boheminium prohlédli makety hradů a zámků, no,
a aby to bylo zajímavější, tak jsme se rozdělili na tři skupiny, dostali jsme obrázky hradů
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a zámků a měli jsme vypátrat jejich jména
a vyfotit se u nich. Opět však bylo horko,
a tak jsme se šli občerstvit, bavili jsme se na
místním hřišti a stavěli si z lega a pak nás autobus odvezl domů. Ó, jak by to bylo krásné,
kdyby nebylo takové horko. Pan řidič Šváb,
kterému moc děkujeme, s námi měl velkou
trpělivost. Po návratu sice v klubovně nebyl chládek, ale ne zase takové horko jako
venku, a tak jsme si dali stolní hry a pak šli
domů.
Ve středu jsme měli jet do ZOO, ale zvítězil návrh jet se koupat na koupaliště do Líní.
Nikdo se neutopil, a tak jsme se v pořádku
vrátili do klubovny, kam si pro nás přicházeli
postupně rodiče.
Ve čtvrtek jsme původně měli jet na zámek
Kozel, ale změna je život, a tak jsme jeli –
opět busem – do ZOO. Vzali jsme to pomalu
shora dolů, nejvíc nás ale asi bavila domácí
zvířátka – prase, kozy, králíčci, jen kůň nám
chyběl. No a pak jsme si koupili zmrzlinu, pití
a něco na památku a jelo se zpět do klubovny.
A opět bylo vedro. Částečně jsme si odpočinuli a šli jsme domů.
No a pátek, to bylo samé překvapení. Učili
jsme se využití a zdobení vosku - tedy zdobili jsme svíčku plátky vosku, pak jsme odlévali plovoucí svíčku, abychom uměli využít
zbytky svíček, a pak jsme lili vosk do malých
hrnečků, což vypadalo moc hezky. Čtvrtá

svíčka byla gelová, ale nejdřív jsme si skleničku ozdobili voskovými konturami, obrázky vybarvili fixy na sklo a pak do nich nalili
gel. A abychom si výrobky měli v čem odnést,
učili jsme se ozdobit papírovou tašku tak,
aby byla krásně dárková. Co ale bylo zajímavější než tvoření, byla hra se stolními hokeji, tzv. Stiga hokeji, které přivezl pan Martin
Ženíšek. A když jsme to jakž takž uměli, dali
jsme si turnaj, tak jak se hraje na soutěžích,
které Martin organizuje. Vyhrála vedoucí
Míša. Všichni jsme se lekli, když uprostřed
turnaje z ničeho nic začalo doutnat a hořet
světlo. No, to bylo smradu, že se to ani vyvětrat nedalo. Tak jsme turnaj přerušili a vedoucí Medulka sháněla opraváře a řešila další
věci s tímto spojené. No a pak jsme šli ven
foukat šipky, ale tam bylo takové horko, že
jsme se raději vrátili zpátky do klubovny. Na
závěr jsme si rozdali upomínkové listy a věci
na památku.
Průběžně jsme s vedoucími hodnotili program, aby z toho mohli organizátoři vyjít při
přípravě dalších příměstských táborů, nejen
letních. Nejvíce všechny zaujalo koupání
a Techmánie. S letošním programem byli rodiče i děti spokojené. Jediné, co již několikátý rok nešlo ovlivnit, byly vysoké teploty za
okny klubovny.
Libuše Nejedlá,
vedoucí tábora
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Letní tábor Superhrdinové 2018 Újezd u Plánice – Pionýrská skupina Dobřany
Co se dělo?
Tak v sobotu 30. června jsme přijeli na táborovou základnu do Újezda, všichni jsme se
ubytovali, nasvačili a šli na procházku po okolí. Cestou zpět jsme vzali z lesa dříví na oheň,
pak jsme si u něj i zazpívali, a než jsme šli spát,
zvládli jsme i malou noční hru.
Nedělní ráno jsme začali rozcvičkou. Pak
jsme se rozdělili do týmů a představili si hru
– o čem to celé vlastně bude, vymýšleli si název našeho týmu a pokřik. Abychom zvládli
všechny soutěže, učili jsme se před obědem
morseovku, šifry a práci s buzolou. Po obědě
jsme šli hrát stopovačku a na konci získali nápovědu pro hru na další den. Pak jsme si zahráli Thanosův fotbal a celý den vyhodnotili
na nástupu. Než jsme šli spát, zahráli jsme si
ještě hry „Deka“ a „Maso“.
V pondělí dopoledne jsme běhali po lese
a sbírali lístečky s názvy surovin k výrobě
séra pro Hulka a jeden tým bránil ve sbírání
ostatním. Po svačině jsme pak hráli hry na
zahradě. Po poledním klidu jsme šli na stopovačku s úkoly a měli jsme s sebou i buzolu,
abychom nesešli z cesty. Navíc už jsme zvládli
luštění morseovky, a tak pro nás úkoly nebyly
problém. Hlavním úkolem bylo najít a přinést
Hulkovi modrý kámen a vyhrál tým, který přišel první. Po odpolední svačině jsme pak šli
na louku, kde jsme postavili hřiště, a úkolem
bylo porazit tenisákem lahve naplněné vodou.
Pak byly opět hry na hřišti a za tmy noční hra
„Světlušky“, kdy jsme chytali vedoucí, kteří
blikali baterkami. No a pak už jsme šli spát.
Úterní dopoledne jsme věnovali výrobě
superhrdinů z libovolného materiálu, po hodnocení byli na prvním místě modří. Do oběda
jsme ještě stihli hru Jungle a Housenka. Odpoledne jsme běhali a získávali části šifry s indiciemi, kde ve středu najdeme další kámen do
hry. No a pak jsme zvládli dvě „opičí dráhy“,
kdy na konci jedné jsme házeli šipkami na terče se superhrdiny a v druhé potvrzovali své
superschopnosti – např. lítání, rychlost, rentgenové vidění apod.
Ve středu 4. července jsme šli na výlet do
Plánice, kde jsme si nakoupili nějaké sladkosti
nebo hračky na památku, a odpoledne jsme se
byli koupat v lesních rybnících. A po svačině
jsme šli hledat kámen času. A protože jsme se
zdrželi, byla později i večeře.
V rámci Spidermanova čtvrtku jsme hráli
hru „Pavučina“, kdy jsme navigovali poslepu
s tím, že bylo zakázáno říkat dopředu / dozadu
nebo pravá či levá, a „Pašování pavouků“, kdy
jeden tým bránil své území a ostatní jim tam
pašovali pavouky. K tomu jsme se ještě učili
uzlovat. A další hra byla „Sbírej, kde se dá“, kdy

podle seznamu měl každý tým donést různé
věci, např. šupinu z kapra, přesličku, kaštan,
tampon nebo záchodové prkénko. Ani sami
vedoucí nevěřili tomu, kolik toho přineseme.
Pochváleni budiž místní obyvatelé, kteří nám
vyšli vstříc a to prkénko věnovali či zapůjčili.
Po večeři pak byla krátká diskotéka a noční
hra, kdy jsme hledali za tmy Kámen reality.
V pátek jsme si povídali o mistru Janu Husovi a pak jsme vyplňovali malý kvíz. V lese jsme
si pak povídali o tom, jak vypadá jaký oheň,
a mimo to jsme plnili různé soutěže, za které
jsme získávali body a za ně část těla Ultrona,
kterého jsme večer na hranici upálili. To, co
se nám nepovedlo, byly střelby, protože začalo dost pršet, a tak jsme výsledky za střelby
ze vzduchovky, flusačky, luku a hodu šipkami
museli nahradit jinými soutěžemi, ale povedlo se. Když přestalo pršet, tak jsme poseděli
u ohně, upálili Ultrona, zazpívali si a šli spát.
V sobotním dopoledni jsme se v rámci
putování po planetách nejdřív vystřídali na
2 stanovištích – přenášení vody na lžíci, stříkání na svíčky vodní pistolí a další 2 stanoviště jsme nestihli. K planetě Zemi jsme vyplnili
i malý kvíz o naší planetě. Poté jsme odešli na
stopovačku, při které jsme našli čtvrtý kámen.
Odpoledne jsme soutěžili ve střelbách, které
jsme nezvládli v pátek, a hráli hru „Pavučina“.
Večer jsme pak poslouchali písničky, hráli fotbal a psali dopisy vedoucím.
Dopoledne v neděli jsme vyráběli bramborový salát na společnou večeři a přáníčka
Ivě a Medulce k narozeninám. Po obědě jsme
vyráběli ještě piňáty a připravovali klubovnu
na společnou večeři. Po ní jsme se ještě na zahradě dívali na rozbíjení piňát Ivou, Medulkou
a Petrem a po chvíli volna šli spát, abychom
byli čilí na pondělní výlet do Plánice.

A je tady pondělí. Nasnídat, sbalit a jít. Cesta do Plánice spojená s odpočinkem na svačinu a hrou s lístečky proběhla vcelku rychle.
O něco pomaleji pak nákupy v místních prodejnách a ještě pomaleji cesta zpět do tábora
na oběd. Po poledním klidu následovalo promítání filmů a hry na zahradě.
V úterý jsme po nástupu škrábali brambory
a pak jsme měli další „opičí dráhu“, kdy jsme
zatloukali hřebíky, skládali puzzle, strkali
míče hlavou po čtyřech a praskali balonky tělem. Pak byla stopovačka s azimuty, kdy jsme
našli Thorovo kladivo. A protože začalo pršet,
hráli jsme hry v klubovně – Medvěd brum,
Milá malá kočička a Slovní fotbal. No a pak
jsme luštili veselé hádanky v týmech. Po večeři byla diskotéka a noční hra, kdy jsme hledali
Thanosovu rukavici.
Ve středu dopoledne jednotlivé oddíly bavily tábor hrami, které samy připravily. Po obědě následoval hod Thorovým kladivem, hledání a sbírání obrázků zvířat a výběr z her na
hřišti – fotbal, ringo apod. No a pak proběhla
ještě běhací hra v lese se životy Thorova loď
a před spaním jsme luštili hádanky.
A byl tu předposlední den. Dopoledne jsme
hráli hru na obchodování ve vesmíru, pak
jsme stříleli na Thanosovu loď a hráli fotbal.
Odpoledne byla stopovačka za Kamenem duší
a po návratu hra Nalep život na loď. No a pak
ještě poslední diskotéka a noční hra Majáky
pro ty, co na táboře zbyli, protože někteří naši
kamarádi onemocněli a se svými sourozenci
pak odjeli domů.
A v pátek poslední hry, balení, úklid a odjezd domů.
Tolik ne zrovna stručně z našeho tábora.
Libuše Nejedlá,
vedoucí tábora

www.dobrany.cz
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MO ČSSD Dobřany

MC BUDULÍNEK, Z.S. POŘÁDÁ WORKSHOP
PRO DĚTI A RODIČE

a SDŽ Plzeň-jih

Netradiční
draci

pořádají
za podpory města Dobřany

v DPS Loudů 1022, Dobřany

30. 9. 2018
od 14:00 hodin

Vzorky štrůdlů budou přijímány
od 13:00 hod v DPS Loudů

Občerstvení zajištěno

K poslechu i tanci hraje Zdeněk Zapletal
Beseda s hosty

Neděle 16. 9. v prostorách MC Budulínek
Malé děti pouze v doprovodu rodičů, prarodičů nebo starších
sourozenců, větší děti mohou samostatně.
Cena 70 Kč
Přihlášky do středy 12. 9. na tel. 725 909 846

Autorka kuchařky
❖ Vyhodnocení vzorků
❖ Předání cen

Podpořeno z Globálního dotačního titulu města Dobřany

❖ Volná zábava

MFF JUNIORFEST ve spolupráci s firmou Efko
vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma

NAMALUJ SI SVÉHO

IGRÁČKA
KATEGORIE

1) Mateřské školy 2) 1.–2. třída ZŠ

3) 3.–5. třída ZŠ

PODMÍNKY SOUTĚŽE

1) Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci nebo týmy z MŠ, ZŠ, ZŠS, ZUŠ, DDM.
2) Výtvarné techniky – kresba, malba, grafika.
3) Maximální formát prací je A3.
4) Počet zaslaných prací z jedné školy – maximálně 15 ks.

IDENTIFIKACE VÝTVARNÝCH DĚL

Každá práce musí mít na přední straně uvedeny tyto informace (štítek):
1) Jméno, příjmení (uvádějte v tomto pořadí).
2) Věk dítěte.
3) Kategorie podle věku (viz rozdělení).
4) Adresu uvádějte v pořadí: název školy, ulice, číslo, město, PSČ.
5) Popisky musí být čitelné, nejlépe tiskacími písmeny.
Práce lze odevzdat či zaslat do 30. 10. 2018 do Turistického informačního centra Přeštice,
Masarykovo náměstí 311, 334 01 Přeštice.
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Kulturní kalendář
ZÁŘÍ
3. 9.
8. 9.
8. 9.
8. 9.
13. 9.
15. 9.
22. 9.
22.–23. 9.
23. 9.
23. 9.
30. 9.

ŘÍJEN

První zvonění a burza kroužků
Lívancový běh
Pohádkový les
Radbuza fest
Haydnovy hudební slavnosti
Podzimní rybářské závody
Dobřanská 50
Výstava ovoce a zeleniny
Otevření farní zahrady
Memoriál Míry Bukovjana
Dobřanské štrůdlování

zadní strana tohoto vydání
20. 10.
Posvícení a Havelské trhy
28. 10.
Večer se světýlky

LISTOPAD

O štít města Dobřany – SDH soutěž
Hororový ostrov
MFF Juniorfest
Podzimní setkání seniorů
Klub seniorů

Stejnojmenná partnerská obec Dobřany v Orlických Horách
společně s dalšími okolními obcemi podporuje nástavbu a rekonstrukci základní školy v obci, kterou provozuje obecně prospěšná
společnost Trivium Plus. V mezinárodním testování PISA2015 byla
tato škola nejlepší v České republice ze všech testovaných škol.
V matematické, přírodovědné i čtenářské gramotnosti obsadila
1. místo. Nejen z tohoto důvodu je škola vyhledávána žáky i rodiči
z širokého okolí.
I vy můžete přispět na přístavbu školy a tím podpořit vzdělávání
žáků naší partnerské obce.

Číslo transparentního účtu – veřejná sbírka:

115-6705290287/0100
Více informací na www.trivium.cz

www.dobrany.cz
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Zahrádkářský koutek

Jak jsme startovali prázdniny….

To bylo ale léto. Horko bylo dokonce i škůdcům. Zato se urodila spousta ovoce. Pokud máte
na zahrádce jabloně, můžete z méně vzhledného ovoce udělat mošt v naší dobřanské moštárně. Zavařený mošt vydrží i několik let.
Také žádáme všechny zahrádkáře, organizované i všechny ostatní, aby se pochlubili
svými úspěchy na naší každoroční zahradnické výstavě. Ať je na co se dívat! Přineste ovoce, zeleninu, květiny i výrobky z nich. Také se
nezapomeňte přijít podívat. Budeme se na vás
těšit v naší klubovně. I letos můžete soutěžit
a vyměňovat zahradnické přebytky.

Na obrázcích je můj letošní zahrádkářský
úspěch. Na fenyklu se usadily housenky otakárka fenyklového a podařilo se nám vyfotografovat i motýla, který právě vylétl z kukly. Snad se
jim bude v Dobřanech dařit a bude jich víc a víc.
Zora Richterová

provádí od 2. září

KAŽDOU NEDĚLI
OD 15 HODIN

mobil 605 546 746
24
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Dne 30. 6. se v Tenisové hale v Dobřanech konal šestý ročník akce s názvem Přijďte s námi odstartovat prázdniny! Vzhledem
k tomu, že vysvědčení ve školách bylo dětem
již rozdáno, panovala mezi námi jistá obava, jestli nám všichni soutěžící už neodjeli
na svou vysněnou dovolenou. Naše obavy se
však nepotvrdily a my mohli v sobotu přivítat
krásný počet - 95 dětí.
I letos jsme se snažili pomáhat, vstupné
bylo dobrovolné a veškerý výtěžek z akce byl
předán organizaci Domov Plzeň, jež je poskytovatelem domácí hospicové péče. Samozřejmě jsme nezapomněli pozvat i děti hospitalizované v PN v Dobřanech, které nemohly
tento slunečný víkendový den trávit se svou
rodinou…
Na větší i menší prcky čekala na startu celé
akce božská Afrodita s nádhernou šlechtičnou,
odtud pak děti odcházely na různá stanoviště,
kde jim hlavičky i samotná tělíčka zaměstnaly
pohádkové postavičky. Po splnění úkolu si vždy
naši malí návštěvníci odnášeli hezkou odměnu.
Samozřejmě ani letos nechybělo malování na
obličej, tvoření škrabošek, kreslení soutěžních
obrázků, pojídání palačinek s velkým výběrem
náplní, pečení buřtů ... Během celé akce však
v prostoru před halou kralovala obří nafukovací skluzavka, která se kymácela pod vahou
nadšených trpaslíčků spoustu hodin. V průběhu dne si děti taktéž mohly zdarma vyzkoušet
a zahrát minigolf s velkým počtem drah, který
pan majitel pořídil celkem nedávno.
Celou akci jsme ukončili losováním soutěžních obrázků, na které se děti vždy velmi těší.
Poté proběhlo odpečetění a přepočítání celého
obsahu kasiček, čehož se ujaly tři velmi sympatické dámy žijící v Dobřanech. Zápis o otevření
pokladničky mám u sebe, pokud by chtěl ně-

kdo nahlédnout. Letos se nám podařilo terénní hospicovou péči podpořit částkou 7 036,- Kč.
Po sepsání a podepsání všeho potřebného byla
kasa s celým obsahem a kopií zápisu předána
ředitelce Domova, paní Janě Červánkové.
Tímto bych chtěla poděkovat v první řadě
majiteli Tenisové haly Ing. V. Tomáškovi, který
nám každoročně bezplatně uvolňuje celý areál haly a každý rok zajišťuje nákup buřtů pro
děti, objednává a hradí obří skluzavku, letos
automaticky pro děti uvolnil také dráhy minigolfu. Bez něj by to prostě nešlo. Další poděkování patří mým pohádkovým postavičkám. Ty
se mi letos vzhledem k datu mírně promíchaly, ale i ti, co přišli poprvé, se zhostili své role
bravurně! Z celého srdce děkuji lidem a firmám
za darované propagační a jiné předměty, ty mi
z velké části pomohly řešit odměny na stanovištích. V neposlední řadě musím poděkovat
své mamince, která poctivě sbírala celý rok nálepky v různých obchodech, a tak se jí povedlo nastřádat a následně dětem věnovat asi 30
plyšáků. Dále děkuji p. Marku Sýkorovi a firmě
ECO-KOM, a. s., firmě Ensinger, ředitelce MKS
Dobřany Jaroslavě Umnerové, městu Dobřany.
A když už jsem došla s díky až na náš nejvyšší úřad, zvlášť musím zmínit velkou pomoc ze
strany místostarostky Mgr. Dagmar Terelmešové. Nemohu opomenout taktéž poděkovat
za dar v podobě vlastních výrobků Dany Černé
a Zuzky Štěpánové, které byly určené k prodeji.
Veškerý výtěžek z prodeje pak putoval do zapečetěných kasiček. A samozřejmě největší poděkování letí Vám všem, že jste k nám přišli!!!
Bylo to krásné odpoledne a doufám, že nás
uvidíte stále tak rádi, jako my vidíme Vás….
Příští rok se na Vás budeme opět moc těšit a
nebojte, společně budeme zase pomáhat!
Vaše letošní čertice Bohunka

Školství, spolky a neziskové organizace

Cyklovýlet

Rybáři

V sobotu 11. srpna se
uskutečnil další cyklovýlet okolím Dobřan. Na
náměstí se nás tentokrát
sešlo sedm, což byl bezva
impuls pro trošku delší
trasu. Domluvili jsme si
výlet na zříceninu hradu
Skála. Většina ani nevěděla, že něco takového
asi 20 km od Dobřan je.
Vyrazili jsme ve svižném
tempu přes Dnešice, Oplot
a Lužany. Kousek nad vesničkou Zálesí je odbočka
na lesní cestu, která vede do Radkovic. Zhruba po 2 km jsme dojeli až ke zmíněnému torzu hradu
Skála. Po prohlídce a nezbytné fotodokumentaci se pokračovalo přes Příchovice až do Přeštic.
Tam došlo na nutné doplnění tekutin a malé občerstvení v restauraci Přeštická svině a potom už
jsme si zopakovali návratovou cestu přes Šavlici do Dobřan. Ujeli jsme příjemných 48 km a bez
zranění a defektu jsme se všichni setkali v pivnici Hájek-Hájková.
Další společný výlet je plánován na akci Dobřanská 50, která se koná 22. 9. 2018.
Letošní sezonu zakončíme sjezdem ze Špičáku do Dobřan dne 29. 9. 2018. Kvůli zabezpečení
přepravy kol vlakem na Špičák prosíme zájemce o tuto akci, aby se nám ozvali nejdéle do 24. 9.
Těšíme se na Vás.
Josef Hájek: tel. +420 603 872 821 a Josef Polívka: tel. +420 721 713 079

Od poloviny července jsem odkázán na
vozík, a tak bohužel nemám co psát o vlastních rybářských zážitcích. Pokud jsem mluvil
s Kubou a Davidem, na řece žádné větší úspěchy neslavili. Chytili prý jenom pár menších
štik, sem tam nějakého kapra. Zato prý si
nádherně zachytali několikrát na Otavě u Sušice, kde nachytali plno pstruhů duhových
i potočních a sivenů. Ani mí známí sumcobijci se moc nechlubili. Sumci moc nebrali,
a když tak jen menší mezi 70-110 cm. Ale na
horním úseku se údajně chytali candáti okolo 70 cm a kapři mezi 50-60 cm.
Letošní mimořádně suchý rok přinesl starosti zemědělcům, zahrádkářům, ale i rybářům. V polovině srpna jsem s lítostí sledoval
v televizi zprávy o úhynech ryb na rybnících,
zejména pak o celkovém úhynu ryb na rybníku Nesyt, kde se hovořilo o 100 tunách
uhynulých ryb a škodách v milionech Kč.
V našem blízkém okolí údajně uhynula celá
obsádka v dolním rybníku ve Vstiši. S obavou jsem volal našemu hospodáři a ptal se
ho, jak to vypadá na našich rybnících. Sdělil
mi, že zatím u nás k úhynu ryb nedošlo, že
pravidelně měří teplotu vody, její pH a obsah
kyslíku. Protože teplota vody dosahovala až
28 °C a obsah kyslíku se blížil ke kritické hranici, zastavil krmení na rybnících. Za těchto
podmínek ryba přestává přijímat potravu
a nespotřebované krmivo by ještě kvalitu
vody zhoršovalo. Na Kotynkách a na Montajchu je prý zatím dostatek vody, protože stále
ještě mají přítok. Horší je to na Černoblatech,
kde potok již vyschl a hladina klesá. Nejhorší
situace byla na Vysoké, kde od jara vlastně
žádný přítok nebyl, a tudíž došlo k velkému
úbytku vody. Proto bylo rozhodnuto rybník
předčasně slovit. To se povedlo 18. 8. Ze
slovených ryb byli líni a amuři převezeni do
Kotynek, ostatní ryby byly vysazeny do řeky,
kde byla větší naděje, že se po výlovu lépe
vzpamatují a přežijí.
Teď po menším ochlazení, kdy alespoň
noční teploty poklesly až k 10 °C, zase meteorologové předpovídají tropické dny snad až
do září a minimum srážek. Snad to obsádky
v našich rybnících ještě vydrží, aby bylo co
nasadit do řeky a zjara potom rozsadit do
rybníků. Otázka je, co nám tam nechají vydry.
Po prázdninách ve čtvrtek 13. 9. od 16:00
se v klubovně Budulínka v areálu bývalých kasáren sejde na první informační
schůzku dětský rybářský kroužek pro rok
2018/2019. Podrobnější informace najdete
v našich vývěskách nebo na internetu.
Vladislav Šefl

Mistrovství České republiky ve fourcrossu
Biková sezona se blíží ke svému konci, a jak se říká, to nejlepší patří na konec. Oddíl fourcrossu
z TJ Dobřany Vás všechny zve na Mistrovství republiky ve fourcrossu, které se uskuteční 22. 9. na
Šlovickém vrchu. Tituly se budou rozdávat v několika kategoriích, a to Junior, Elit a Masters. Ve
dvou z nich máme želízko v ohni. Přijďte se podívat na nevšední a zajímavou podívanou a podpořit domácí jezdce v tak unikátním závodě, který se jede každý rok na jiném místě. Můžete s sebou
vzít i svoje ratolesti, které si můžou vyzkoušet trať na vlastní kůži.
Tomáš Brožík, TJ Dobřany
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Šneci v přípravě na sezónu
Tak jako každý rok i tentokrát jsme odstartovali sezónu přípravou na přelomu července a srpna, resp. 31. 7. Letní tréninkový
plán podstupují hráči třikrát v týdnu, přičemž
celý tento cyklus vyvrcholí turnajem v Dobřanech, kde se představí reprezentanti ČR
Masters, České Budějovice, Stříbro, Nové
Strašecí a domácí Šneci, kteří vyšlou do bojů
dva týmy. To vše je bráno jako generálka na
republikové soutěže, které startují začátkem
září, konkrétně 9. 9. v neděli, kdy do Dobřan
v rámci 1. kola 1. ligy mužů zavítají Pardubice.
To už půjde o body a hrát se bude tzv. naostro.
Také mládež nám vstoupí do nového ročníku
2018/19. Junioři budou startovat v extralize,
mladší žáci, přípravky a minipřípravky pak
ve spojeném regionu s Jihočeským krajem.
Poslední kategorií jsou muži, resp. B-tým. Ten
bude působit pouze v okolí Plzeňska a bude
tradičně sloužit účelům A-týmu mužů. Ti
všichni budou letos reprezentovat náš klub

a především město Dobřany. V klubu máme
reprezentanty ČR, ať už mládežnické Brtníka,
Kaňáka, Sloupa, či té nejprestižnější - mužské,
kde se na nedávném kempu představil V. Šlehofer ml. A to jsem zdaleka nezmínil všechny
kluky, kteří v mládežnické reprezentaci ČR
rovněž byli, leč díky „mužskému“ věku již být
nemohou. Náš klub tedy má kde brát, a pokud
budou mladí kluci rozumní, k čemuž vedeni
jsou, a pojedou stále v určené cestě, pak bychom mohli být ještě úspěšnější.
V příštím vydání DL již budeme moci sdělit
i některé výsledky z úvodu sezóny a já věřím,
že navážeme na předchozí roky, ba naopak.
Jak zmiňuji, pokud si budeme plnit základní
pravidla týkající se nejen sportu, pak šance opět maličko se posunout nepochybně je.
Zadarmo totiž není nic a republiková konkurence určitě nespí. Tohle už ví u nás ale každý
„žáček“.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer st.

Reprezentanti ČR – zleva Pavel Sloup ČR U20
a Václav Šlehofer ČR muži

Honza Šváb a Míša Provazníková mistry republiky

Jsou to dva roky, když se Honza poprvé
probojoval na mistrovství republiky. Bylo mu
13 let a byl to vyjukaný mladík. Lepší to bylo
loni, kdy už se začal srovnávat s nejlepšími.
Pořád mu ale chyběly zkušenosti. Letošní rok
se mistrovství republiky konalo v Plzni, tedy
na domácí půdě. Po celou sezónu se Honza
pohyboval na stupních vítězů, a tak byl horkým favoritem i zde. Mistrovství republiky
jednotlivců se skládá ze stovky s překážkami,
dvojboje a testu. Stovku s překážkami Honza
zaběhl excelentně. Na nový osobní rekord
16,07 nedokázal nikdo odpovědět, dokonce
ani největší rival, Jiří Červinka z Moravského
Berouna, Honzu nestíhal. První titul mistra
republiky byl na světě. Následoval test. Naštěstí se Honzovi povedlo vyplnit všechny
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otázky bez chyby. V prvním pokusu dvojboje
Honza zaváhal při přenášení hasicího přístroje a ošklivě si poranil ruku. Na rozdíl od Honzy
soupeři začali skvěle. Jenže Honza ukázal, že
je velký bojovník, a i se zraněnou rukou zaběhl znovu v osobním rekordu, a navíc nejrychleji ze všech. Při přenášení hasicího přístroje
jsme se trochu báli. Přístroj se kýval ze strany
na stranu, ale nakonec zůstal stát, a tak jsme
se mohli radovat z druhého titulu mistra republiky. Po sečtení obou disciplín se Honza
stal i celkovým vítězem a držitelem třetí mistrovské medaile. Po dvou letech čekání se to
tedy konečně povedlo. Tvrdá práce a trpělivost se vyplatila.
Na mistrovství republiky se ukázala i dobřanská Michaela Provazníková. Míša celou

sezónu běhá za Dobřany, na postupových
soutěžích však hostuje v Úněšově. Úněšov se
na mistrovství republiky představil v soutěži
družstev. Míša se na mistrovství pilně připravovala a také doufala v dobrý výsledek.
Osudnou se jí ale stala hned první překážka,
o kterou zakopla tak ošklivě, že už v závodě
bohužel nemohla pokračovat. Jedinou disciplínou, kterou mohla absolvovat, byl test, který zvládla bez chyby. Dorostenky z Úněšova
byly ale perfektně připravené a své soupeřky
přímo převálcovaly. Na stovkách i ve štafetě si
připsaly první místa. V požárním útoku by se
nějaká chybička našla, ale celkově to stačilo
na udržení vedení a získání titulu mistr republiky.
Martin Provazník, trenér

Sport

Tournoi d´Svijany 2018
V sobotu 14. července se na pétanque hřištích
konal další z pétanque turnajů v Dobřanech,
Tournoi d´Svijany, soutěž dvojic pod patronátem
restaurace Beseda. Její majitel Radek Baumruk
zajistil pěkné ceny od tohoto pivovaru. Hráčům
přálo jako vždy nádherné počasí a domácí hráči
i ti z dalších měst a obcí hráli s dobrou náladou.
Po rozlosování do čtyř základních skupin začaly
boje a některé zápasy trvaly skoro hodinu. První
skupina byla asi nejvyrovnanější, dvojice získaly
stejný počet vítězství. Proto rozhodovalo skóre,
a tak postoupili domácí Rieckel s Fišerem a klatovští Novotný s Mikoláškovou. Ve druhé skupině byli mírnými favority Duban s Harantem,
ale bohužel zůstali daleko za svými možnostmi,
a tak dále postoupili bez prohry Šagát se Zíchou
a s nimi Macháček a Polívková. Ve třetí skupině
se nedařilo sourozencům Baumrukovým, a tak
postoupili Štulc se Švábkem a sourozenci Štulcovi, Jan s Evičkou. Ze čtvrté skupiny si nejlépe
vedli klatovští Hůrka a Hulec, s nimi pak postoupily dámy Korandová a Štulcová. Dvojice, které
skončily ve skupině na nepostupových místech, hrály KO systémem o další pořadí. Postupující ze
skupin hráli KO o postup do finálové skupiny. Postoupili Štulc a Švábek, překvapivě junioři Štulcovi, Jan a Evička, a klatovští Hůrka a Hulec s Macháčkem a Polívkovou. Finále suverénně ovládli
Hůrka s Hulcem, a vyhráli tak všechny zápasy. Druzí po boji skončili Štulc se Švábkem, kteří porazili nadšeně hrající juniory Štulcovy. Ti skončili třetí. Čtvrtí pak skončili Macháček s Polívkovou.
Podle konečného pořadí si chodily dvojice pro ceny. Bylo jich dost, takže si vybírali i ti poslední.
Zdeněk Duban

Noční turnaj v pétanque 2018
aneb Vzpomínka na kamaráda Zdeňka Bláhu
V sobotu 25. srpna od
18 hodin se konal ve sportovním areálu Džungle na
hřištích pétanque poslední
letošní turnaj v pétanque
dvojic. Z hostů přijeli Plzeňští a Klatovští. Po rozlosování do tří základních
skupin začaly zápasy.
V A skupině muselo o postupujících rozhodnout až
skóre ze vzájemných zápasů, neboť Salvová s Bořánkem, Fišer s Rieckelem
a Zdeněk a Matěj Hájkové
měli stejný počet vítězství. O pouhé 2 body měli nejhorší skóre Hájkové, a tak nepostoupili a hráli
turnaj útěchy. Skupina B, skupina smrti, měla tyto dvojice: Khás a Salva, Mráz a Špiclová, Kopejsko a Švábek a Duban s Harantem. Daleko za svými možnostmi zůstali právě Duban s Harantem.
Ostatní byli vyrovnaní, a tak znovu rozhodlo skóre ze vzájemných zápasů a to měli nejlepší Mráz
a Špiclová a také Khás se Salvou. Třetí, C skupina, byla ryze dámskou záležitostí. Po tuhých bojích
postoupily klatovské Hůrková s Vítovcovou a Korandová se Štulcovou. Štulcovy, Evička s Lucií,
hrály turnaj útěchy. Postupující dvojice hrály K.O. systémem semifinále. Po vyrovnaných zápasech postoupily do finálových bojů hned dvě dvojice, které ve skupině obsadily druhá místa. Finále nejlépe zvládli Mráz a Špiclová, druhé skončily lady Korandová a Štulcová. Třetí místo patří
klatovským Bořánkovi se Salvovou. Malý turnaj útěchy, který se celý hrál K.O. systémem, vyhráli
Khás se Salvou. Od září pokračuje dětský pétanque kroužek vždy ve středu a v neděli odpoledne.
Zdeněk Duban

Fotbal

rozpis mistrovských utkání
podzim 2018
Muži – OP PJ
15. 9.

16:30

Dobřany – Merklín

15:30

Dobřany – Lužany

29. 9.

16:00

28. 10.

14:30

13. 10.
17. 11.

12:30

Dorost – KSD B

Dobřany – Žinkovy
Dobřany – Stod

Dobřany – Hradec 1946

9. 9.

10:00

Dobřany – Blovice

7. 10.

10:00

Dobřany – Mirošov

23. 9.
21. 10.
4. 11.

11. 11.

10:00
10:00
10:00
10:00

Starší žáci – OP PJ

Dobřany – Kasejovice
Dobřany – Nepomuk
Dobřany – Zruč

Dobřany – Strašice

1. 9.

14:30

Dobřany – Chlumčany

29. 9.

13:30

Dobřany – Chotěšov

15. 9.
13. 10.
27. 10.

14:00
13:00
12:00

Dobřany – Stod

Dobřany – Štěnovice
Dobřany – Klášter

Mladší žáci – OP PJ
12. 9.

17:00

Dobřany – Přeštice

10. 10.

17:00

Dobřany – Radkovice

26. 9.

24. 10.

17:00
17:00

Dobřany – Losiná

Dobřany – Kasejovice

Starší přípravka – OP PJ
14. 9.

16:30

Dobřany – Vstiš

12. 10.

16:30

Dobřany – Přeštice

28. 9.

19. 10.
26. 10.

16:30
16:30
16:30

Dobřany – Radkovice
Dobřany – Chotěšov

Dobřany – Chlumčany

Mladší přípravka – OP PJ
14. 9.

16:30

Dobřany – Vstiš

12. 10.

16:30

Dobřany – Přeštice

28. 9.

16:30

Dobřany – Radkovice
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Tenisový memoriál

Již 13. ročník Memorálu Josefa Kreuzmana se uskutečnil 5. července 2018 na tenisových kurtech TJ Dobřany v Džungli. Turnaje, který je určen
hráčům starším padesáti let, se zúčastnilo rekordních 19 tenistů z širokého okolí. 6 hráčů v kategorii 50 až 60 let, 13 hráčů bylo v kategorii nad
60 let. Vítězem v první kategorii se stal plzeňský Borek Včala před Robertem Kottem z Chlumčan a Milanem Holátkem ze Stříbra. Ve finále kategorie starších šedesáti let porazil Zdeněk Jeřábek z Rokycan plzeňského Karla Šemra, na 3. a 4. místě skončili Ivan Hodys z Plzně a rokycanský Karel
Bubeníček. Všichni zúčastnění si na turnaji, který proběhl za pěkného letního počasí a díky grantu města Dobřany byl i dotován hodnotnými cenami, cenili nejvíce toho, že se mohou setkat se stejně zaměřenými vrstevníky a ještě i v pokročilém věku si mezi sebou poměřit síly. Herní nasazení
i spokojenost a dobrou náladu dokumentují snímky z průběhu turnaje i závěrečného vyhlašování vítězů.
Za tenisový oddíl Ing. Pavel Vrzal

Turistické týdenní soustředění 2018 v Chebu
Letos jsme se vydali do nejzápadnější části naší republiky s cílem
v Chlumu Svaté Máří, který založil řád křižovníků s červenou hvězdou. Staobjevovat krásy Chebska. Ubytování jsme nalezli v internátě chebské
li jsme se svědky velkolepé mezinárodní mše, sloužené na počest svátku
zdravotnické střední školy na Zlatém vrchu. Pravda, od nádraží to byl
Nanebevzetí Panny Marie. Nechtěli jsme rušit, a tak jsme si prohlédli renopěkný kus cesty, více než půl hodiny chůze, ale nám to nevadilo i pro
vovaný objekt zčásti zvenku a zčásti i vnitřek velké lodi kostela, jehož výzto, že cesta vedla přes půvabné chebské náměstí se Špalíčkem a jinými
doba je nádherná. Pod Chlumem ležící Kynšperk nad Ohří coby město nás
pozoruhodnostmi, a tak bylo pokaždé na co se dívat a co obdivovat.
naopak ničím neokouzlil, a tak jsme se alespoň naobědvali v místním piPo prohlídce města Chebu, jeho parků, hradu a ostatních zajímavosvovaru, kde se vaří pivo Kynšperský zajíc. Ochutnali jsme ho, ale neocenili.
tí jsme další den navštívili blízkou Komorní hůrku, kopec sopečného
V hledáčku našeho zájmu byl i Kynžvart, a to jak lázně, tak i zámek.
původu, a za ní ležící Františkovy Lázně,
Po prohlídce lázeňských domů, parku
kde jsme si dostatečně vychutnali ata ochutnávce minerální vody od pramene
mosféru této známé léčebné destinace,
následovala prohlídka zámku proslulého
včetně hlazením ošoupané sochy malého
svým majitelem, kancléřem Klemensem
Františka, oplatků, nádherného parku
Metternichem. Obdivovali jsme jak proa pestré směsice lázeňských hostů, turisstory zámku a jeho vybavení po rekontů i místních zároveň.
strukci, tak i známou sbírku kuriozit.
Následovala návštěva zatopeného lomu Poslední zastávkou našeho putování po
vodní nádrže Medard u Sokolova, kde jsme
Chebsku byla Salajna, výšlap přes zaniklou
neodolali a v téměř čisté vodě s minimem
obec Mechová a pramen železité kyselky
vodních živočichů a rostlinstva se vykouobohacený kysličníkem uhličitým, který
pali. Nutno podotknout, že v parnu, které
podporuje vyvěrání. Nevynechali jsme ani
panovalo, se jednalo přímo o životabudič
skanzen v Doubravě, starý statek s velkou
U Glorietu na chebském Zlatém vrchu
a více než příjemné osvěžení. Jak jsme se
sbírkou historických zemědělských strojů
dodatečně dozvěděli od místních, koupání
a nářadí.
je tam majitelem zatím zakázáno. Inu, někdy se vyplatí zákaz porušit.
I přesto, že horké počasí bylo hodně proti nám a vraceli jsme se na
Další den jsme vypochodovali směr Bismarckova rozhledna u Chebu,
ubytování propocení, pobyt se vydařil, a jak vidno výše, viděli jsme toho
kam jsme asi po 6 km i dorazili a pokochali se nádherným pohledem
opravdu hodně. Bylo nás tentokrát pouze 7 a pes, ale to nebylo vůbec na
do Valdštejnova kraje. Rozhledna z roku 1909 byla pojmenována po
škodu. Litovat může jen ten, kdo tam nebyl s námi. Nachodili jsme podle
sjednotiteli německé říše. Však také celý Cheb byl kdysi proněmecký
krokoměru 90,5 km, tedy v průměru 15 km za den. Pro zdraví určitě
a místo dodnes naše západní sousedy také přitahuje.
slušný počet, že ano?
Další den jsme zasvětili návštěvě obrovského klášterního komplexu
Za dobřanské turisty Jaroslava Marková
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Tipy na výlet

Turisté vás zvou
8. září
Z NÝRSKA NA SUCHÝ KÁMEN
HRANIČÁŘ A ZPĚT
Odjedeme vlakem v 6,57 hod. do
Nýrska. Půjdeme po modré tz. na vyhlídkové
místo Suchý Kámen a Hraničář /833 m n. v./.
Zpět se vydáme po místním značení k „přístřešku U Buku“, kde odbočíme doprava na lesní
cestu a kolem „buku pod penzionem“ dojdeme
na vyhlídkové místo a CS 2049. Po cyklostezce
dojdeme do Horních Polánek a zelená tz. nás
dovede na zříceninu hradu Pajrek. Po zelené tz.
dojdeme na nádraží do Nýrska. Délka vycházky
14 km. Stoupání a klesání 489 m. Odjezd vlakem v 14,51, nebo v 16,53 hod. Vedoucí Karel
Bohmann.

11. září
Z BEZVĚROVA DO ÚTERÝ
Odjedeme vlakem v 7,24 hod. do Plzně, z Plzně
z CAN v 8,15 hod. do Bezvěrova. Půjdeme po
cyklostezce 2183 až do údolí Úterského potoka,
kde si nás převezme zelená tz., po které, dojde-

me do Úterý. Délka vycházky 13 km. Autobus
odjíždí v 14,07 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

15. září
Z BEZDĚKOVA DO HOLOUBKOVA
Odjedeme vlakem v 5,53 hod., z Plzně v 7,06
hod. do Bezděkova. Půjdeme po silnici do Skelné Huti. Zde potkáme zelenou tz., která nás
dovede na vrchol Radče /721 m n. v./. Pokračujeme po hřebenu na styk se zelenou tz. a po ní
dojdeme do Těškova a po silnici do Holoubkova
na vlak. Délka vycházky 16 km. Stoupání 407,
klesání 429 m. Odjezd vlakem v 14,45 hod.,
nebo v 15,26 hod. Vedoucí Karel Bohmann.
22. září
XXXVI. ročník turistického pochodu
DOBŘANSKÁ 50

25. září
BRDSKÝ OLYMP
Odjedeme vlakem v 5,24 hod., z Plzně v 6,19
hod. do Hořovic a dále BUSem v 7,45 do Rej-

kovic. Naučná stezka „Z Jinců na Olymp“ nás
povede po celou cestu až do Jinců. Délka vycházky 13 km. Odjezd vlakem v 14,28 hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
29. září
TURISTICKÝ VÍCEBOJ - HRAD BUBEN
Odjezd vlakem v 7,53 hod., z Plzně v 8,10 hod.
do Plešnice. Přesun po modré tz. na hrad Buben, kde proběhne turistický víceboj. Vedoucí
Jindra Šmatlák.
2. října
ZE ZELENÉ LHOTY DO NÝRSKA
Odjedeme vlakem v 6,23 hod. do Zelené Lhoty. Půjdeme po cyklostezce 2053 až po Hamerský Dvůr, kde přejdeme na CS 33, která
nás dovede do Nýrska. Délka vycházky 13 km.
Odjezd v 15,17 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
Pojďte se s námi projít. Zveme všechny občany.
Chodíme za každého počasí. Případné změny
najdete ve vývěsní skříňce u Komerční banky.

Dobřanští turisté ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Dobřany zvou všechny příznivce
turistiky u příležitosti 100. výročí vyhlášení samostatné Československé republiky
a 130. výročí trvání turistiky v Čechách na

XXXVI. ročník
turistického pochodu

DOBŘANSKÁ 50
22. září 2018
Program:

1. pěší turistika: trasy 5–50 km
Trasy jsou určeny pro začátečníky i zdatné turisty.
2. cykloturistika – silniční a horská kola: trasy 10–100 km
Trasy jsou určeny pro začátečníky i zdatné cykloturisty.
3. toulavý kočárek: start v 10:00 hod. na náměstí „u kapky“
Účastníci objedou náměstí a nejlepší kočárek a doprovod vyhodnotí porota.
4. pochod se psem: trasy 5–50 km
Páníček se svým psem absolvuje některý z pěších pochodů.
Start–cíl: pěší + psi + cyklo od 7:00 do 16:00 hod. v hotelu Modrá hvězda

Těšíme se na účast všech příznivců turistiky a zdravého pohybu. S pozdravem „Ať nám to šlape“ výbor KČT Dobřany
PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY

www.dobrany.cz
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Společenská rubrika
Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 5. 8. 2018
by se dožil 40 let

Dne 2. 9. 2018 uplynulo 5 let od úmrtí
naší obětavé maminky
paní Libuše Vildové
a 5. 9. 2018 dlouhých 20 let od úmrtí
našeho šikovného a pracovitého táty
pana Vladimíra Vilda.

4. září 2018
uplynuly 4 roky, kdy tragicky zahynul
náš milovaný

Josef Novák.
pan Mario Sedláček.

Vzpomínají rodiče a kamarádi.

Často vzpomínáme. Dcera Libuše s rodinou,
syn Vladimír s rodinou.

S láskou vzpomíná táta, Jarda, Andrea
a Filípek, ostatní příbuzní a přátelé.

Dne 8. 9. 2018 uplyne neuvěřitelných 20 let,
kdy ve věku 48 let zemřela skvělá žena,

Dne 15. 9. 2018
uplyne 1 rok od úmrtí

V srpnu se dožila 89 let
paní Miloslava Krištofová.
Vše nejlepší přeje dcera Alena.

Vzpomínka

Vzpomínka

Blahopřání

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

paní Danuška Kubešová,
rozená Hornaková.

Na problémy nejste sami
pana Alexeje Němečka.

S úctou, láskou a vděčností vzpomínají
manžel Zdeněk, děti Daniela a Zdeněk
i vnučky Danielka, Klárka, Anička a Lucinka.

Vzpomínají sestra s manželem,
syn s manželkou, vnoučata a pravnouček
a ostatní příbuzní.

Dne 18. 9. 2018
uplynou 3 smutné roky od chvíle,
kdy nás navždy opustila

2. října 2018
uplyne 5 let od úmrtí mého manžela
a našeho tatínka, dědečka,

Vzpomínka

paní Marie Bittnerová.

Vzpomeňte s námi. Rodina.
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Vzpomínka

pana Josefa Maška z Dobřan.

Vzpomíná manželka
a synové Petr a Martin s rodinami.

Otevírací doba poradny
v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
středa, čtvrtek:
9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45

Kontakty:
tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz,
e-mail: poradna@opplzen.cz
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé,
nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména
v těchto oblastech:
 bydlení 			
 rodina a mezilidské vztahy
 systém sociálních dávek a pomoci
 občanskoprávní vztahy
 ochrana spotřebitele 		
 finanční problematika
 sociální a zdravotní pojištění 		
 správní řízení (jednání s úřady)
 majetkoprávní vztahy 		
 pracovně–právní vztahy

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň
v Dobřanech je financováno městem Dobřany

Společenská rubrika / Inzerce

Zlaté svatby

Městské kulturní středisko Dobřany a skautské středisko Zelený šíp Dobřany pořádají

POHÁDKOVÝ LES
8. září 2018

start 9:00–12:00 | ukončení 14:00
náměstí T.G.M., Dobřany
startovné: 10 Kč

Dne 30.06.2018 byli přivítáni starostou města Bc. Martinem Sobotkou
a místostarostkami města Mg. Dagmar Terelmešovou a Ing. Lenkou Tomanovou v obřadní místnosti Městského úřadu v Dobřanech oslavě zlaté
svatby manželé: Zděnka a Milan Obertíkovi, Anitta a Jiří Fínovi, Marie
a Antonín Jonákovi, Marta a Václav Horsinkovi. Za město Dobřany jim
přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojenost.

Setkání spolužáků

By De.ni
Stříhání a kosmetická úprava psů

Bc. Denisa Bláhová
Na adrese Sportovců 909, Dobřany
Setkání spolužáků po 60 letech od ukončení docházky v Dobřanech.

Objednávky pondělí–pátek na telefonním čísle 602 130 258

Řádková inzerce

P
 rodám star. ob. stěnu za 500 Kč, dětský pokoj (šat. skř. komoda,
regál, regál se zás.) za 6000 Kč, kulatý kuch. stůl + 4 židle - cena
dohodou, kovové židle 4 ks – 800 Kč/ks. Tel.: 723 081 264
H
 ledám doučování matematiky a českého jazyka pro žáka
6. třídy. Tel.: 602 494 952

 Koupím garáž v Plzeňské ulici v Dobřanech. Tel.: 774 075 624
A
 NGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, tel.: 724 015
347, www.anglickyjazyk.net

Podlahářské práce – PVC, vinyl, plovoucí podlahy, koberce
atd. Tel.: 721 396 017

Firma Vladimír Hrubý přijme

ŘIDIČE C+E

pro rozvoz zboží obchodního řetězce Penny
z velkoskladu v Dobřanech
Mzda: 30.000 – 50.000,- Kč
Informace: 733 145 331 (p. Vavrek)
NÁSTUP IHNED NEBO DLE DOHODY

www.dobrany.cz
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Říjen v růžové
#pinktober

Říjen je na celém světě měsícem
prevence rakoviny prsu a podpory
nemocných žen.
Tato myšlenka - Breast Cancer Awarness Month - vznikla v roce 1985
v USA. Jde tedy už o více než 30 let starou tradici. Cílem je podpořit
prevenci, ale také ukázat jak se s nemocí potýkají ženy, které potkala.
Tradičním symbolem se stala růžová stužka a hlavně samotná růžová
barva, proto se také ve světě používá pro říjen název „pinktober“.
Na zviditelnění tématu spolupracují pacientské organizace, nadace,
zdravotnická zařízení, veřejné i komerční subjekty. V průběhu října
se po celém světě koná řada osvětových přednášek. Mnohé budovy,
akce, nebo produkty se halí do růžové barvy, a to právě na znamení
podpory boje proti rakovině prsu.
Máte nápad na růžovou spolupráci, vlastní růžový produkt nebo
akci, kterou byste rádi podpořili Říjen v růžové nebo přímo
Mamma HELP?

Ozvěte se nám!
Mamma HELP centrum Plzeň
Sedláčkova 14, 301 00 Plzeň
e-mail: plzen@mammahelp.cz
telefon: +420 739 632 886

www.rijenvruzove.cz
www.mammahelp.cz

Mamma HELP již od roku 1999 pomáhá ženám s rakovinou prsu prostřednictvím 8 center, kde
pacientky najdou podporu, porozumění, ale také užitečné informace a rady. Jako terapeutky
tu pracují samy vyléčené pacientky, které se rozhodly sdílet svou osobní zkušenost spolu
s dalšími ženami. Po celé ČR pak mammahelpky školí v oblasti prevence rakoviny prsu.

ITEP

Veletrh
cestovního
ruchu
Plzeňského
kraje

Jsme strojírenská firma se sídlem v Dobřanech

a v současné době hledáme ZAMĚSTNANCE na pozice:

• Skladník
• Seřizovač CNC obráběcích strojů
Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené

- příspěvek na stravování
- příspěvek na dopravu

- zázemí silné zahraniční společnosti
- moderní prostředí
- práce na HPP

Kontakt:

20–22/09/2018

Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41

Haly TJ Lokomotiva Plzeň
Čt–Pá: 10.00–18.00 / So: 10.00–17.00
Kompletní turistické informace / Interaktivní zábava /
Hudba / Ochutnávky / Hry pro děti

E-mail: kveta.kubatova@ringfeder.com
Tel.: 377 201 512

Vstup zdarma

www.itep-plzen.cz

itep2018-a5-vyska.indd 1
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chytrá

rodina
je u 211 a ví proč

až 4 000 Kč pro
4člennou rodinu třeba
na sportovní aktivity
Navštivte nás
v Plzni na adrese
Hruškova 8

Zdraví

Program
slev
a výhod

Cestovní
pojištění

Bonusy

Lékař na
telefonu

DOBŘANY - MALÁ STRANA

PRODEJ ZAHÁJEN !
RD 4+kk, 5+kk s krytým parkovacím stáním
pozemky o velikosti 293 m2 - 521 m2

KONTAKTUJTE NÁS:

ceny od 4.971.000 Kč

603 215 935

www.czsh.cz

www.dobrany.cz
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NAŠE PRIORITY
• prosadit slevu na obědy ve školní jídelně i pro seniory
• konečně postavit důstojné kulturní centrum
• vyřešit parkování ve městě výstavbou parkovacího domu, s výhledem na rozvoj elektromobilů
• nedopustit zvýšení domovní daně
• vybudovat cyklostezky uvnitř města s bezpečným přejezdem tř. 1 máje (můstek u Penny) navázané na okolní obce a hlavně Plzeň
• dobudovat vodovod a kanalizaci, zvláště ve Šlovicích a Vodním Újezdě vč. vydatných zdrojů vody
• realizovat smysluplná a efektivní protipovodňová opatření, zadržet však vodu v krajině s ohledem na klimatické změny, zvláště sucho
• připravit plochy pro výstavbu určené územním plánem pro "Dobřaňáky" bez zbytečné regulace a ne pro developery, dále pak bránit
zabírání orné půdy
• vylepšením a zefektivněním systému třídění odpadu a zapojením poplatku ze skládky hradit odvoz komunálního odpadu občanům
města
• citlivě řešit městskou zeleň, zvláště stávající, provádět kvalitní údržbu bez zbytečných a drahých experimentů

OBČANŠTÍ DEMOKRATÉ S PODPOROU NESTRANÍKŮ
PRO DOBŘANY
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Milí spoluobčané,
po čtyřech letech před vás předstupujeme, abychom se opět ucházeli o vaše hlasy
v nadcházejících komunálních volbách v našem městě. Naše kandidátní listina je
tentokrát tvořena nejen osvědčenými, ale i zcela novými tvářemi. Jedno však mají všichni
společné - není jim lhostejný rozvoj Dobřan.
Zastupitelé Občanské demokratické strany v uplynulých čtyřech letech aktivně hájili přání
svých voličů a vystupovali na veřejných jednáních vždy věcně. Na základě výsledků
předchozích komunálních voleb je naším kandidátem na starostu města dlouholetý
opoziční zastupitel Michal Šašek.
Díky našemu neustálému naléhání se s podporou dalších politických stran a uskupení
podařilo dokončit rekonstrukci garážového bloku při Plzeňské ulici nebo zpřístupnit pro
sportovní aktivity Šlovický vrch. Zároveň jsme společně s Dagmar Terelmešovou navrhli
a prosadili rozpočtovým opatřením nákup většího množství interaktivních tabulí pro
I. stupeň základní školy.
Hlavní programové pilíře
• Podpoříme vznik dobřanské městské policie, která bude vidět v ulicích města.
• Vytvoříme vycházkovou trasu s herními prvky, lavičkami a novou lávkou přes
řeku Radbuzu, jejíž začátek bude za sběrným dvorem.
• Zasadíme se, aby stávající domy s pečovatelskou službou poskytovaly
24hodinovou zdravotní a sociální péči.
• Podpoříme realizaci kanalizace ve Šlovicích.
• Prosadíme výstavbu zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.
• Podpoříme výstavbu parkovacího domu s nebytovými prostory v přízemí.
Více informací naleznete ve volebním magazínu, který budou kandidáti osobně
distribuovat do vašich poštovních schránek v druhé polovině měsíce září.
Děkujeme za vaši případnou podporu!
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1.

Michal Šašek, 39 let, regionální manažer

2.

Jan Smola, 48 let, OSVČ, elektrikář

3.

Mgr. Michaela Hlaváčová, 42 let, učitelka ZŠ Dobřany

4.

Bc. Alena Palkosková, 26 let, učitelka MŠ Dobřany

5.

Bc. Jan Pokorný, 23 let, student ZČU

6.

Gabriela Vránková, 23 let, studentka právnické fakulty ZČU

7.

Lenka Šístková, DiS., 24 let, provozní ve školní jídelně

8.

Ing. Radek Bláha, 41 let, manažer

9.

Alexander Podhorsky, 26 let, projektový koordinátor

10.

Drahomír Hajdúk, 36 let, servisní technik

11.

Bc. Judita Soukupová, 37 let, ředitelka MFF Juniorfest

12.

Martin Jiříček, 36 let, kontrolor kvality

13.

Josef Baumruk, 59 let, OSVČ

14.

Marek Zahradník, 22 let, student ZČU

15.

Bohuslav Havránek, 61 let, dělník

16.

Bc. Barbora Smolová, 25 let, zdravotní laborantka

17.

Věra Langová, 75 let, seniorka

Josef
Weinreb
65 let, projektový
manažer

Jakub
Urbanec
44 let,
IT specialista

Václav
Hrdonka
44 let, softwarový
analytik

Jan
Okrouhlý
45 let, specialista
bezpečnosti IT

Marta
Weinrebová
61 let, učitelka
ZŠ Dobřany

Hana
Plassová
35 let, manažerka
ČRo Plzeň

Jaroslava
Konšalová
61 let, učitelka
ZŠ Dobřany

Daniela
Okrouhlá
42 let, Sklenice
zdraví - majitelka

Hana
Benediktová
45 let, učitelka
ZŠ Dobřany

Jan
Košťál
46 let, obchodní
náměstek

Roman
Sedláček
39 let, technik

Olga
Kapitánová
50 let, geodetka

Alena
Löfflerová
32 let, zdravotní
sestra

Milada
Soukupová
36 let, grafička
a produkční

Danuše
Kozlová
46 let, policistka

Lukáš
Plass
33 let, skladník,
řidič VZV

Zdeňka
Hrdonková
67 let, důchodkyně

Milí spoluobčané, pokud chcete:
• Přestat s hrubými terénními úpravami okolí
a zvětšit zelené plochy ve městě

Chceme chodit do přírody a ne na navážky zeminy jako
například na Šlovickém vrchu. Jedině další rozšiřování
zeleně může zpříjemnit pobyt ve městě v horkých
měsících.

• Zastavit účelové změny územního plánu
a zabránit tím výstavbě dalších továren a skladů

Velké haly mění charakter našeho města a zhoršují kvalitu
ovzduší a života v něm zvýšenou dopravou.

• Vlastní městskou policii

Dobřany platí značné peníze za nájem plzeňské městské
policie, která není trvale přítomná a nemá ani tolik
potřebnou znalost místního prostředí.

• Modernizovat centrální vytápění

Centrální vytápění by mohlo být levnější pro spotřebitele
i pro město. Chceme hledat efektivní řešení, do úvah
zahrnout i možnost odpojení spotřebitelů od centrály.

• Důkladnou diskusi o investičních záměrech města
Připravované projekty musí být v dostatečném časovém
předstihu a ve srozumitelné formě předkládány k širší
veřejné diskusi.

• Přednostně kultivovat zanedbané části města

Například některé části bývalých kasáren jsou dlouhodobě
zanedbané a jejich proměna je velmi pomalá.

• Další zkvalitňování činnosti městského úřadu

Budeme usilovat o lepší řízení investičních akcí, kvalitu
stavebních řízení a pravomocných rozhodnutí.

...pak to vidíte stejně jako my.
Otevřené město Dobřany

www.otevrene.dobrany.eu

Facebook: Otevřené město Dobřany
www.dobrany.cz
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ZKUŠENOST,

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBŘANY 2018

KTERÉ VĚŘÍME

a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN)
Kandidátní listina číslo 6

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH DOBŘANY

˚
SRDCE DOBŘANUM
Bc. Marek Sýkora

42 let, projektový manažer, předchozí starosta města Dobřany,
lídr kandidátky a kandidát na starostu města Dobřany

MUDr. Jitka Šebestová

55 let, dětská lékařka v Dobřanech, předsedkyně Sdružení nezávislých Dobřany z. s.

Karel Fojtík Dis.

Dominika Bošková

Bc. Jana Šišková

Miroslav Plaček

Zdeněk Duban

Petra Mašková

40 let, trenér juda a sebeobrany v Dobřanech, člen a lektor Mateřského centra
Budulínek

41 let, administrativní pracovnice v Psychiatrické nemocnici Dobřany, místopředsedkyně
Sdružení nezávislých Dobřany z. s.

39 let, učitelka Mateřské školy Dobřany
v ulici Loudů

IDÁTKY
Bohumila Nekolová

40 let, zdravotní sestra v Psychiatrické
nemocnici Dobřany, masérka v Tenisové hale
Dobřany

68 let, pracující důchodce, pracovník obsluhy
sběrného dvora Dobřany

KUŠENOST,
TERÉ
ĚŘÍME

ta Kolína

ta Kolína

arosta Kolína

MUDr. David Suchý PhDr.

1

starosta
Kolína

2

Vít Rakušan starosta Kolína

3

Vít Rakušan starosta Kolína

4

Vít Rakušan starosta Kolína

ZKUŠENOST,
KTERÉ
VĚŘÍME

Zdeňka Blažková

Vít 47 let, primář klinické farmakologie Fakultní
Rakušan nemocnice Plzeň

76 let, důchodkyně, bývalá učitelka a ředitelka MŠ Dobřany, členka Dobřanských bábinek

8

Vít Rakušan starosta Kolína

8

Vít Rakušan starosta Kolína

9

2

Vít Rakušan starosta

3

Vít Rakušan starosta

Vít Rakušan starosta Kolína

Vít Rakušan starosta Kolína

9

10 Vít Rakušan starosta Kolína

8

Vít Rakušan starosta Kolína

9

Vít Rakušan starosta Kolína

Více informací v našich volebních novinách a na

arosta Kolína

11 Vít Rakušan starosta Kolína

11 Vít Rakušan starosta Kolína

arosta Kolína

12 Vít Rakušan starosta Kolína

12 Vít Rakušan starosta Kolína

13 Vít Rakušan starosta Kolína

13 Vít Rakušan starosta Kolína

arosta Kolína

14 Vít Rakušan starosta Kolína

14 Vít Rakušan starosta Kolína

arosta Kolína

15 Vít Rakušan starosta Kolína

15 Vít Rakušan starosta Kolína

38

|

září 2018

Vít Rakušan starosta

5

Vít Rakušan starosta

Vít Rakušan starosta Kolína

Vít Rakušan starosta Kolína

Luboš Hess15

6

Vít Rakušan
starosta Kolína
12 Vít Rakušan starosta Kolína
42 let, živnostník — podlahář,
51 let, živnostník 16
— kominík,
kominický
mistr
17 Vít Rakušan starosta Kolína
Vít Rakušan
starosta Kolína
předseda Mysliveckého 13
spolku
v Dobřanech

10 Vít Rakušan starosta Kolína

arosta Kolína

4

14 Vít Rakušan starosta Kolína

Děkujeme Vám za podporu

arosta Kolína

arosta Kolína

48 let, živnostník — majitelka cukrárny
U Broučků v Dobřanech

1

starosta
Kolína

10 Vít Rakušan starosta Kolína

Marcel Pastuch 11

47 let, živnostník — stavař, fotbalový trenér
7

Zdeňka Nová

23 let, student práv, asistent trenéra dorosteneckého oddílu fotbalu TJ Dobřany

5

Miroslav Petrželka
Vít Rakušan starosta Kolína

Bc. Daniel Janda

41 let, sanitářka v Psychiatrické nemocnici
Dobřany, členka Pionýra z. s. Dobřany

Vít
Rakušan

Vít Rakušan starosta

6

67 let, živnostník — písmomalíř, prezident
oddílu pétanque TJ Dobřany, tajemník Českého zahrádkářského svazu v Dobřanech, člen
výboru Tělovýchovné jednoty Dobřany

Sdružení Nezávislých Dobřany

Vít Rakušan starosta

7

Vít Rakušan starosta

8

Vít Rakušan starosta

9

18 Vít Rakušan starosta Kolína

19 Vít Rakušan
starosta Kolína
Bc. Monika
Hejretová

20 Vít
starostaochrany
Kolína
52 let, kurátor
v Rakušan
rámci sociální
dětí
a mládeže21 Vít Rakušan starosta Kolína

ZA JEŠTĚ LEPŠÍ
DOBŘANY
Nový

impuls pro
Dobřany

Vážení spoluobčané,
představujeme vám nové uskupení, které se bude ucházet o vaši přízeň v říjnových
komunálních volbách. Nikdo z nás v zastupitelstvu doposud neseděl (byť někteří se ho
pravidelně účastní) a v politice se neangažoval, máme tedy nezkreslený pohled na veřejný
život. Část z nás jsou dobřanští rodáci, další se přistěhovali z nedalekého okolí. Jsme
přesvědčeni, že náš zápal pro rozvoj města i zkušenosti z jiných regionů budou tím novým
a správným impulsem. Proto jsme si zvolili motto “Nový impuls pro Dobřany”. Máme konkrétní
vize, co bychom chtěli zlepšit, jak zvýšit kvalitu života nás všech. Pokud nám, vážení voliči, dáte
svou důvěru, uděláme maximum pro to, aby zde vznikaly kvalitní, racionální a prospěšné projekty.

MUDr. Martin Straka, lídr kandidátky Za ještě lepší Dobřany

1. MUDr. Martin
Straka, 37 let
primář interního
oddělení

2. Martin Klimeš,
48 let,
manažer výroby
v polygrafii

3. Ing. Jan Novotný, MBA, 37 let,
elektroinženýr

4. Martin Zehle,
33 let, manažer
prodeje, fotbal.
trenér mládeže

5. MVDr. Tereza
Sýkorová, 40 let,
veterinářka

6. Ing. Ondřej
Oravec, 54 let,
jednatel
stavební firmy

23/6

TOP
TOPICS

Staroměstské nám. Praha
od 19:00
– vstup zdarma
11. Josef Baumruk,
12. Bc. Zuzana

7. Tomáš Kobsa,
DiS., 37 let, produkt. specialista,
finanční poradce

8. Mgr. Miroslava
Palkosková,
55 let,
učitelka ZŠ

9. Mgr. Klára
Kárníková, 32 let,
konzultantka
lidských zdrojů

10. Ing. Martin
Bruha, 41 let,
jednatel účetní
společnosti

13. Dušan Plaček,
44 let, technická
instalace, sekretář fotbal. oddílu

14. Kateřina
Straková, 32 let,
zdravotní sestra,
záchranář

15. Bc. Edita Lórová, DiS., 26 let,
supervisorka
hotelu

16. Karel Kárník,
40 let,
medicínský
reprezentant

38 let, OSVČ
ve stavebnictví

Civišová, 28 let,
dokumentační
pracovnice PN

17. Miroslav Kvač,
41 let,
gastronomie,
pohostinství

Neformální setkání nad Chytré město – moderní způsob komunikace s úřady, minimalizace
Den otevřených dveří Veterinární ordinace Dobřany
byrokracie, odpovědné investice, cílená a veřejně kontrolovaná
21/09/2018 v čase od 17:00 do 19:00, Vančurova 1289
výstavba.
palčivými
tématy
dneška
nácvik starání se o mazlíčky, dotazy, hry pro děti s občerstvením
Přijďte se zabavit a diskutovat s námi o problémech města:

Z našeho programu:

a dárky, prohlídka operačního sálu.

Zdravotnictví – zřízení chirurgické a ortopedické ambulance pro
Dobřansko, dohled nad zachováním psychiatrické péče v regionu.

Dětský den s našimi kandidáty – 22/09/2018 od 15:00 u tenisové
Sport – vybudování fitcentra a wellness, rozvoj sítě cyklostezek,
haly – soutěže, tenis, minigolf, skákací hrad, buřty, pivo, kytara.
podpora širokého
spektra sportovního vyžití.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis pulvinar.
Sed
Bezpečnost
–
řešení
dopravní situace, která ohrožuje nejen naše děti
elit dui,
pellentesque
a, faucibus
vel,Sokolovská
interdum nec,
Kurz první
pomoci
– 27/09/2018
– od 18:00,
1007diam. Nullam eget nisl.
při cestě do školy.
(Restart)
– kurz
první pomoci
s nácvikem
resuscitace,
profesionální
Nullam
sapien
sem, ornare
ac, nonummy
non,
lobortis a enim. Class aptent
Podnikání – maximální podpora drobného podnikání v Dobřanech.
lektoři,taciti
možnost
změřitad
si tlak
krve,
hladinu per
cukru.
sociosqu
litora
torquent
conubia nostra, per inceptos.

Anketa:
Kde konkrétně vám chybí přechody? Jaký druh zdravotnické služby Dobřany postrádají? Zajímal by vás projekt
školního autobusu pro Dobřany? Napište nám – facebook: Za ještě lepší Dobřany, email: zajestelepsidobrany@seznam.cz

TOP Dobrany noviny_1.indd 1

16.8.18 12:15
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Nabídka zájmových činností v roce 2018/2019
ZÁJMOVÉ KROUŽKY (KURZY)
ZŠ DOBŘANY 2018/19
Kroužky budou zahájeny v týdnu
od 17. 9. 2018. Přihlášení do kroužků provádí paní Vítová v kanceláři na 2. stupni ZŠ od
7:00 do 15:30 hodin, příp. telefonicky 377 972 515.
Poplatky jsou na celý školní rok, platební příkaz dostanou děti na kroužku. Podmínky pro některé kroužky budou příležitostně doplněny (dle rozvrhu vedoucích / učitelek a naplněnosti kroužků) začátkem září
na plakátcích ve škole.

Kdy: úterý 19:00 – 20:00, čtvrtek 19:00 – 20:00
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: dle počtu přihlášených
Kroužek č. 7

Cvičení žen
Vedoucí: Z. Tomanová
Kdy: pondělí 19:00 – 20:00, čtvrtek 20:00 – 21:00
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: dle počtu přihlášených
Kroužek č. 8

Kroužek č. 1

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky

Výtvarný – kreslení

Pro: 9. ročník
Vedoucí: bude upřesněno
Kdy: dle domluvy
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: dle počtu přihlášených žáků

Pro: 1. – 5. ročník
Vedoucí: Klinkovská
Kdy: pondělí 15:30 –17:00
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 1 340 Kč
Pokud dítě navštěvuje školní družinu, paní Klinkovská dítě převede přímo na kroužek.
Kroužek č. 2

V přípravě dva kurzy pro žáky 2. stupně 3D modelování od října 2018. Vedoucí Palkoska a Hajšman. Bude
předcházet nábor v září.
Mgr. Jana Šindelářová, koordinátorka ZČ

Kroužek č. 3

Vaření pro začátečníky
Vedoucí: Šístková
Kdy: čtvrtek 14:30 – 16:00
Kde: školní jídelna
Cena: 1 280 Kč
Pro ty, kteří mají rádi jídlo a nejsou líní si ho i uvařit...
V ceně je již zahrnut poplatek za suroviny.
Kroužek č. 4

JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR
STŘEDISKO ZELENÝ ŠÍP DOBŘANY
Pro: děti od 7 do 15 let
Kdy: pondělí – chlapecký oddíl
Jan Smola „Taťka“, tel. 603 868 328
– mladší (5/6 – 11 let) 16:00 – 17:00
– starší (12 – 15 let) 17:00 – 18:00
středa – dívčí oddíl
Věra Šístková „Šíša“, tel. 604 470 501
– mladší (5/6 – 11 let) 16:00 – 17:00
– starší (12 – 15 let) 17:00 – 18:00
Kde: klubovna na Ostrově – u Žabáku
Náplň:	možnost využití volného času pro děti, o letních prázdninách 14denní tábor v Trpístech
u Úterského potoka, fyzický a duševní rozvoj
dětí, poznávání přírody a manuální zručnost,...

Šachový
Vedoucí: Hrdlička
Kdy: středa 15:00 –16:00
Kde: 1. stupeň ZŠ
Cena: 740 Kč

MYSLIVECKÝ KROUŽEK PŘI MS DOBŘANY
Vedoucí: Pavel Krákora, tel. 725 362 448
Pro: děti od 1. třídy
Kdy: 1x měsíčně v klubovně
1x měsíčně vycházka o víkendech
Kde: klubovna v objektu čističky odpadních vod
v Plzeňské ul.
Náplň: nauka o zvěři, kynologii, vycházky do přírody, zásady pobytu v přírodě, sázení stromků,
v zimě přikrmování, apod.
1. informační schůzka: 25. 9. 2018 v 16:00 hodin
v klubovně
1. vycházka: 22. 9. 2018 v 8:00 hodin od klubovny

ZÁJMOVÝ KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ

Vaření pro začátečníky
Vedoucí: Černá
Kdy: čtvrtek 14:30 – 16:00
Kde: školní jídelna
Cena: 1 280 Kč
Pro ty, kteří mají rádi jídlo a nejsou líní si ho i uvařit...
V ceně je již zahrnut poplatek za suroviny.

Pro: děti od 1. třídy do 15 let
Kdy: čtvrtek 16:00 – 17:00
Kde: klubovna, U Trati 1014 (v bývalých kasárnách)
Náplň: nauka o rybách, praktická výuka rybolovu,
poznávání přírody
1. informační schůzka: 13. 9. 2018 v klubovně

Vedoucí: Milan Dvořák ml., tel. 602 877 910
Pro: děti ze 2. - 4. tříd
Kdy: čtvrtek, 16:00 hodin
Vedoucí: Helena Dvořáková, tel. 728 817 495
Pro: děti z 5. - 9. tříd
Kdy: pátek, 16:00 hodin
Kde: hasičská zbrojnice v Dobřanech
Cena: 500 Kč/ rok
Náplň: výcvik a zvládání základních hasičských dovedností, výchova mladých hasičů, účasti na soutěžích, letní soustředění, atd.

KLUB KDM ŠLOVICE
BADMINTON
Kdy: pondělí 17:30
Začínáme 10. 9. 2018.

PIONÝRSKÁ SKUPINA DOBŘANY
Vedoucí: L. Nejedlá, tel. 603 112 996
L. Erhardová, tel. 736 168 004
Kdy: čtvrtek 16:00 – 18:00
Kde: klubovna v bývalých kasárnách, U Trati 1014
Cena: 450 Kč/rok
Náplň:	pravidelní činnost + 1x za 14 dnů výtvarná
(volnočasový klub Dominik i pro nečleny –
zdarma)

FLORBAL
Kdy: středa 17:30
(v případě příznivého počasí možnost zahrát si
kinball)
Začínáme 12. 9. 2018.

Kroužek č. 6

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE MO DOBŘANY

Zumba

Vedoucí: David Šmůla, tel. 730 976 203,
rybarskykrouzek.dobrany@seznam.cz

HRY, DESKOVÉ HRY A DALŠÍ AKTIVITY
Kdy: první pátek v měsíci 17:00
Začínáme 5. 10. 2018

Kroužek č. 5

Pohybové hry
Vedoucí: Škarda
Kdy: středa 14:30 – 16:00
Kde: 1. stupeň ZŠ
Cena: 1 030 Kč

Vedoucí: Š. Tomanová
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TVOŘENÍ PRO DĚTI
Kdy: první úterý v měsíci 17:00
Začínáme 1. 10. 2018

Nabídka zájmových činností v roce 2018/2019
Kde: Centrum Šlovice
Kontakt: e-mail: kmdslovice.kurzy@seznam.cz
facebook: KLUB KMD Šlovice
Více na www.klubkmdslovice.webnode.cz

Cena: 500 Kč
Informace a přihlášky: V. Duchková, tel. 776 124 174
Začínáme 17. září 2018

Pohybové a taneční hry
TENISOVÁ AKADEMIE DOBŘANY
Hlavní trenérka: Mgr. Pavlína Šmatová
Pro: děti od 4 do 7 let (Tenisová školička)
děti od 8 do 14 let (Tenisová škola)
individuální příprava pro hráče od 7 do 99 let
Kde: Tenisová hala, Přeštická ul.
Informace: Mgr. Pavlína Naslerová
tel. 702 063 002
e-mail: pavlinasmatova@seznam.cz
Přihlášky do 17. 9. 2018
Přihlášky ke stažení na: www.dobrany.tenishala.cz

BUDULÍNEK, z. s.
Aktivity pro děti i dospělé
pro období září – prosinec 2018

DOPOLEDNÍ AKTIVITY (HERNA)
Klub lištiček
– podpora psychomotorického vývoje, cvičení pomocí
říkanek, básniček, pohybových a zábavných her
Pro: děti ve věku 1,5 – 2,5 roku s rodiči
Kdy: úterý 9:00 – 10:30
Cena: 35 Kč/vstup nebo předplatné 300 Kč/10 vstupů
Informace a přihlášky: H. Němcová, tel. 608 718 821
Začínáme 18. září 2018

ODPOLEDNÍ AKTIVITY (herna)
Hravá angličtina
Pro: děti ve věku 4 – 6 let bez rodičů
Kdy: úterý 16:00 – 17:00
Cena: 550 Kč
Informace a přihlášky: M. Kofroňová, tel. 723 852 362
Začínáme 18. září 2018

Cvičení pro těhotné
Kdy: úterý 18:00
Cena: 100 Kč/lekce nebo předplatné 800 Kč/10 lekcí
Informace a přihlášky: E. Tolarová, tel. 722 274 523
Začínáme 2. října 2018

ODPOLEDNÍ AKTIVITY (POZOR!! NOVÝ PROSTOR
SOKOLOVSKÁ 1010 – PROTI SLUŽEBNÍMU VCHODU
DO KÁČKA)
Sebeobrana pro dívky
Pro: dívky 5. – 9. tříd ZŠ
bude upřesněno

Pro: předškolní děti ve věku 3,5 – 5 let bez rodičů
Kdy: středa 16:30 – 17:30
Cena: 500 Kč
Informace a přihlášky: V. Kožíšková, tel. 732 883 237
Začínáme 19. září 2018

Na vlně pohybu
– cvičení a tančení pro zpevnění těla
Pro: dospělé
Kdy: středa 18:30 – 19:30
Cena: 60 Kč/hod
Informace a přihlášky: Z. Štychová, tel. 725 909 846
Ukázková hodina 19. září 2018
V případě dotazů, nejasností či potřeby dalších
informací kontaktujte nejlépe přímo lektorky jednotlivých aktivit na uvedených telefonních číslech.
Provoz MC je přerušen během státních svátků
a školních prázdnin – v případě změn – individuální
domluva s lektorkami jednotlivých aktivit.
Výtvarné dílny pro děti i dospělé a další jednorázové akce – aktuální informace na webu, FB, ve vývěsce a v Dobřanských listech.
Informace k placení dostanete od svých lektorek, preferujeme bezhotovostní platbu na náš účet.
Všechny aktuální informace o aktivitách MC získáte na webu www.mcbudulinek.webnode.cz, www.facebook.com/BudulinekDobrany, ve vývěsce, centrálním
e-mailu mcbudulinek@mcbudulinek.cz, v Dobřanských listech, v případě dalších dotazů možno též volat na tel. 607 841 079 Pavla Adamcová, e-mail: pavla.
adamcova@mcbudulinek.cz. Hernu MC Budulínek naleznete v areálu bývalých kasáren, ulice U Trati 1014.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!

Kde: tělocvična 1. stupně ZŠ
Cena: 900 Kč
Kontakt: Petra Levorová, tel. 607 683 993 (jen SMS)
Náplň: základy atletiky, gymnastiky, tance, strečinku, her,...
Začínáme 10. 9. 2018.

DOBŘANSKÁ JÓGA
POWER JÓGA – zdravé fitness cvičení
Kdy: pondělí 17:30
HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ – cvičení pro všechny
Kdy: pondělí 18:30
HATHA JÓGA – propojení těla a mysli
Kdy: středa 19:00
Kde: tělocvična 1. stupně ZŠ
Kontakt: Petra Levorová, tel. 607 683 993 (jen SMS)
Kurzy začnou v týdnu od 10. 9. 2018.

TVŮRČÍ TANEC
Kdy: středa 18:00
Kontakt: Petra Levorová, tel. 607 683 993 (jen SMS)
Začínáme 3. 10. 2018.

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Začátečníci
Kdy: středa 17:00 – 18:30
Mírně pokročilí
Kdy: středa 18:45 – 20:15
Pokročilí I.
Kdy: čtvrtek 17:00 – 18:30
Pokročilí II.
Kdy: čtvrtek 18:45 – 20:15
Kde: jednací sál MKS Dobřany
Cena: 2 900 Kč (může se měnit dle počtu účastníků)
Kontakt:	Eva Špísová, MKS Dobřany
tel. 377 972 725, e-mail: ic@dobrany.cz
Uzávěrka přihlášek je 19. 9. 2018.

CVIČENÍ VHODNÉ PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
Kde: tělocvična I. stupeň ZŠ
Cena za 12 lekcí: 400 Kč (33 Kč/hod.)
Při jednotlivých platbách 50 Kč/hod.
Zahájení: čtvrtek 27. 9. 2018 v 19:00 hodin
Cvičíme do 13. 12. 2018.
Na první hodinu si přineste: podložku, sportovní
obuv, oblečení na cvičení a láhev s vodou.
Hodina bude kombinace salsa aerobiku (30 min)
a pilates+strečink (30 min).
Kontakt: Martina Rakús, tel. 725 562 243

Cvičení s liškou

VELKÉ AKTIVITY PRO MALÉ

Pro: předškolní děti ve věku 3 – 6 let bez rodičů
Kdy: pondělí 16:30 – 17:30

Pro: děti od 5 do 8 let
Kdy: pondělí 16:15 – 17:15

INFORMOVANÝ SENIOR
Počítačový kurz pro seniory
Kdy:
pondělí 22. 10. 9:00 – 11:00
úterý 23. 10. 9:00 – 11:00
pátek 26. 10. 9:00 – 11:00
Účastníci se zúčastní všech tří lekcí, které na sebe
navazují.
Finanční gramotnost a sociální bezpečnost
Kdy: pondělí 15. 10. od 14:00 (cca 90 min)
Bezpečné chování a první pomoc
Kdy: pondělí 5. 11. od 14:00 (cca 90 min)
Kde: jednací sál MKS Dobřany
Cena: zdarma
Kontakt:	Eva Špísová, MKS Dobřany
tel. 377 972 725, e-mail: ic@dobrany.cz
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Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
MAMA BRASIL
6. 9. ve 20:00
Brazílie, drama, 98 min, 12+, titulky, režie: Gustavo
Pizzi
Irenin svět, to jsou její čtyři synové, manžel snílek,
nešťastně provdaná sestra, rozpadající se domek na
předměstí Rio de Janeira, neustálý ruch, radost, objímání, slzy, moře a starost, aby všichni byli šťastní
a milovaní. Když její nejstarší syn Fernando dostane
příležitost hrát profesionálně házenou v Německu, je
za něj šťastná, ale nejraději by ho nikam nepustila.
Vstupné: 90 Kč

ÚŽASŇÁKOVI 2
7. 9. v 17:00
USA, animovaný, 126 min, přístupný, dabing, režie:
Brad Bird
Oblíbená rodina superhrdinů se vrací. Avšak tentokrát
je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní
nástrahy „normálního“ života.
Vstupné: 120 Kč

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
7. 9. ve 20:00
ČR, komedie/drama, 93 min, 15+, režie: Daniel Svátek
Příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve
dostali na samotné dno života. Na válečné stezce
s chlastem potkáváme třeba Honzu, bývalého reprezentanta v triatlonu. Úředník a geniální matematik
Milan zase věří, že je vyslancem z vesmíru.
Vstupné: 110 Kč

KUBÍK HRDINA
9. 9. v 15:00
Island/Belgie, animovaný, 83 min, přístupný, dabing,
režie: Árni Ásgeirsson
Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy
naučit se létat a migrovat do teplých krajin. S pomocí
několika kamarádů je schopen přežít ve světě plném
nepřátel a nakonec je i oslavován jako hrdina.
Vstupné: 120 Kč

TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ!
9. 9. v 18:00
USA, komedie, 90 min, 12+, titulky, režie: Victor Levin
Keanu Reeves a Winona Ryder do sebe vrazí jako
věčně nepříjemní a nabručení samotáři na svatbě,
kam prostě museli. Omylem se dají do řeči už na letišti během cesty a hned zjistí, že mají vlastně hodně
společného: nenávidí ženicha, nevěstu, svatby a ze
všeho nejvíc začnou nenávidět sebe navzájem.
Vstupné: 120 Kč

STUDENÁ VÁLKA
13. 9. ve 20:00
Polsko, drama, 84 min, 12+, titulky, režie: Pawel
Pawlikowski
V období budování stalinského Polska, ale také moderní západní Evropy se odehrává příběh osudové lásky
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zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora. Nedokážou žít
spolu, ale zároveň se přitahují a nevydrží být bez sebe.
Vstupné: 90 Kč

PŘÍBĚH KOČEK
14. 9. v 17:00		

23. 9. v 15:00

Čína, animovaný, 90 min, přístupný, dabing, režie:
Gary Wang
Kocour Marvin se svým synem Samem si žijí na
vysoké noze pohodlného domova, na svět koukají
z výšky mrakodrapu a vůbec nic jim nechybí. Znáte
ale děti, chtějí poznat svět a něco zažít. Sam si sestaví vlastní létací stroj a vyráží za dobrodružstvím.
Kocouří táta Marvin musí překonat sám sebe, všechen svůj strach, a vydat se na záchrannou misi.
Vstupné: 110 Kč

PREDÁTOR: EVOLUCE
14. 9. ve 20:00
USA, sci-fi/akční, 100 min, 15+, titulky, režie: Shane
Black
Predátoři se geneticky zdokonalili pomocí DNA jiných
vesmírných bytostí. Když jeden kluk nešťastnou
náhodou zapříčiní jejich návrat na Zemi, vůbec není
jisté, kdo před nimi ochrání lidstvo tentokrát. Najde
se někdo, kdo nebude jen lovná zvěř, ale dokáže se
jim postavit jako rovnocenný soupeř?
Vstupné: 130 Kč

PÁSMO POHÁDEK
16. 9. v 15:00
70 min, přístupný
Jak se Žofka postarala o svatbu / Krtek a paraplíčko
/O Mikešovi: Nácíček nakupuje / Vodnická pohádka /
Cvrček a bombardon / a další
Vstupné: 50 Kč

ALFA
16. 9. v 18:00
USA, dobrodružný/drama, 97 min, 12+, titulky, režie:
Albert Hughes
Dobrodružství, odehrávající se během poslední doby
ledové. Mladý lovec, který se vypravil na svůj první
lov se skupinou nejlepších lovců kmene, utrpí zranění a je ostatními zanechán napospas osudu. Když se
probere, zjišťuje, že je zraněn a sám. Podaří se mu ochočit si osamělého vlka, kterého opustila jeho smečka, a postupně se učí spoléhat se jeden na druhého.
Vstupné: 110 Kč

VŠECHNO BUDE
20. 9. ve 20:00
ČR/Slovinsko/..., road movie, 85 min, 12+, režie: Olmo
Omerzu
Typický outsider čtrnáctiletý Mára a jeho kamarád
dvanáctiletý Heduš podniknou cestu za svobodou.
Mára ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou
stopařku. Všichni jsou na útěku, na dobrodružné cestě, užívají si svobodu, kterou už možná nikdy nezažijí.
Vstupné: 110 Kč

MALÁ ČARODĚJNICE
21. 9. v 17:00
Německo, pohádka, 103 min, přístupný, dabing,
režie: Mike Schaerer
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se každoročně koná na
vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran
Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice
ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za keři, je
však prozrazena a hlavní čarodějka baba Bimbula jí
uloží, že se do roka musí stát dobrou čarodějkou.
Vstupné: 100 Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
21. 9. ve 20:00		
23. 9. v 18:00

28. 9. ve 20:00

ČR, komedie, 95 min, přístupný, režie: Rudolf Havlík
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer) je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Karel
se společně s nejlepším kamarádem Čestmírem opije
a přeje si být ženou. Ráno Karel zjistí, že následkem
noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany
(Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková).
Vstupné: 130 Kč

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
27. 9. ve 20:00
Dánsko, drama, 85 min, 12+, titulky, režie: Gustav
Möller
Asger Holm, bývalý policista, kterému byla přidělena
služba na tísňové lince, odpoví na volání od unesené
ženy. Když je hovor náhle přerušen, začíná po ženě
a jejím únosci pátrat. S telefonem jako jediným nástrojem, obklopen stěnami kanceláře vstoupí Asger
do závodu s časem, aby zachránil ohroženou ženu.
Zločin, který odkrývá, je však mnohem větší, než se
zdá.
Vstupné: 90 Kč

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
28. 9. v 17:00		
30. 9. v 15:00
USA, animovaný, 96 min, přístupný, dabing, režie:
Glenn Ficarra, John Requa
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé” opravdu existují.
Vstupné: 120 Kč

SPOLU TO DÁME
30. 9. v 18:00
Německo, komedie/drama, 104 min, 12+, dabing,
režie: Marc Rothemund
Představitel učitele z populární série „Fakjů pane učiteli“ se vrací do kin v další roli. Jako nezodpovědný
floutek Lenny dostane na starosti patnáctiletého
kluka Davida s vážně nemocným srdcem. Davidova
prognóza říká, že svých šestnáctých narozenin už
se nejspíš nedožije. Lenny pojme péči zcela po svém,
bez pravidel.
Vstupné: 120 Kč

Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Ludmila Horová

tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
6:00 – 12:00 14:00 – 18:00
úterý
6:00 – 13:00
středa
6:00 – 12:00 13:00 liché týdny

úterý
středa
čtvrtek
pátek

Gynekologie

8:30 – 17:30
7:00 – 13:00
6:30 – 12:30
6:30 – 12:00

MUDr. Radana Salvétová

Praktický lékař pro děti a dorost

Interní ambulance

čtvrtek
pátek

6:00 – 12:00
6:00 – 12:00

Vstiš

13:00 Harmonie

SALVET GROUP s.r.o.
poradna pro sportovce, homeopatie
tel.: 377 972 551, 606 370 308
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 12:00 15:00 – 18:00
úterý, středa
7:30 – 12:15
čtvrtek, pátek 7:30 – 12:00

MUDr. Alena Špidlenová

Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
tel.: 723 079 072
Ordinační hodiny:
pro nemocné
pondělí
7:30 – 10:00
úterý
13:00 – 15:00
středa
7:30 – 11:00
čtvrtek
7:30 – 10:00
pátek
7:30 – 10:00

Diabetologie

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

Ordinační hodiny:
středa
6:30 – 7:30
8:00 – 13:30

náběry
ordinace

MUDr. Jana Prošková

Ordinace očního lékaře

tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:
volně pro objednané
středa
11:00 – 14:00 14:00 – 16:30
pátek
7:00 – 11:00 11:00 – 13:00

Oční optika

Dagmar Strejcová

tel.: 727 900 748, optikastrejcova@seznam.cz
středa
9:00 – 17:00
pátek
7:30 – 15:00

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

tel.: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek 7:30 – 17:00
út, st, pá
7:30 – 13:00

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš
tel.: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 14:30

MUDr. Gabriela Rybářová

tel.: 775 002 155
Ordinační hodiny:
úterý
7:30 – 14:30
odpoledne pro objednané
pátek
7:30 – 14:30

Kožní ordinace

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

Sokolovská 1004
tel.: 733 141 900 – Jana Šatrová, Dis.
e-mail: jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
ponděl – pátek 7:00 – 19:00
so, ne, svátek 7:00 – 9:00
11:30 – 14:00
			
17:00 – 19:00

MVDr. Tereza Sýkorová

Vančurova 1289
tel.: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí, pátek 9:00 – 12:00
úterý, čtvrtek 16:00 – 19:00
středa
pouze objednaní pacienti

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

Městský úřad Dobřany

Náměstí T.G.M. 1
tel. ústředna: 377 195 831
pondělí, středa 7:15 – 11:15
(úřední dny)
úterý, čtvrtek 8:00 – 11:15
pátek
8:00 – 11:15

Správa bytů
pro objednané

EUC Laboratoře s.r.o., ODBĚRY KRVE
tel.: 720 061 001
Ordinační hodiny:
pondělí – pátek 6:00 – 12:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Školní 33
tel.: 377 972 754, 732 114 040
Ordinační hodiny:
pondělí, středa		 12:00 - 14:00
úterý
7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
čtvrtek
7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
pátek
7:00 - 10:30

Gynekologická poradna
MUDr. Viola Gottwaldová

Vančurova 101, tel.: 602 466 209
Ordinační hodiny:
úterý
13:00 - 16:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

na objednání
na objednání

Veterinární ordinace

tel.: 775 519 042, www.gynekolog.cz/janu/
e-mail: janu.gynekologie@gmail.com
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 15:00
úterý
6:30 – 17:00
středa
6:30 – 14:00
čtvrtek
8:00 – 13:00

Odběry krve

MUDr. Kateřina Košťáková

pro objednané

MUDr. Regina Janů

tel.: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 12:00
12:00 – 14:00

8:00 – 18:00
8:00 – 11:00

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

MUDr. Petr Krčál

tel.: 603 225 252
Ordinační hodiny:
úterý (sudé)
7:00 – 13:00
čtvrtek
7:00 – 13:00
pátek (lichý)
7:00 – 13:00

		

úterý, čtvrtek
středa

Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí
8:00 – 15:00

12:00 – 17:00
12:00 – 14:30
12:00 – 13:00

tel.: 739 280 800, e-mail: byty@dobrany.cz

Sběrný dvůr

tel.: 721 529 770
pondělí		 14:00 – 18:00
st, pá, ne
9:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Městské kulturní středisko Dobřany

Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8:30 – 12:15 13:00 – 17:00
sobota, neděle		 13:00 – 17:00

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
Sokolovská 1011, tel.: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí – pátek 9:00 – 12:30 13:00 – 16:00

Horké linky

Plyn – poruchy: 1239
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 800 120 112
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336. Předsedkyně redakce: Jaroslava Umnerová. Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková.
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219, e-mail: listy@dobrany.cz, facebook.com/DobranskeListy. Uzávěrka vždy do
20. dne v měsíci. Typografie: Kalous & Skřivan. Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 900 ks. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353.

