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Začal audit odpadového hospodářství
Na	poslední	chvíli	a	téměř	pokoutně	začal	od	nového	roku	platit	nový	odpadový	zákon.	Neexis-

tují	zatím	ani	prováděcí	předpisy.	Jeho	dopady	na	všechny	obce	jsou	ale	známé.	A	budou	značné,	
na	ty,	které	mají	skládku,	dokonce	obří.
Změní	se	spousta	věcí.	Stát	začne	parazitovat	na	poplatku	za	uložení	odpadu,	který	byl	kdysi	

nastavený	jako	odškodnění	těch,	kdo	na	svém	území	musel	strpět	toto	nevábné	zařízení.	Tak	už	
to	vlády	dělají,	když	ptáčka	lapají,	pak	mu	zakroutí	krkem.
Letošní	rok	je	velmi	přechodný,	čehož	chceme	využít	k	nastavení	nových	pravidel	tak,	abychom	

udrželi	co	nejlevnější	provoz	odpadového	hospodářství.
První	výsledky	analýzy	firmy	ARCH	consulting	ukazují,	že	tím,	jak	se	nám	v	roce	2015	podařilo	

zastavit	pravidelné	zdražování	svozů,	máme	v	této	oblasti	velmi	dobré	ceny.	Barevné	kontejnery	
například	vyvážíme	za	50	%	republikového	průměru.	A	to	jsme	bez	změny	cen	zvyšovali	počty	
nádob.	Ve	Vodním	Újezdu	navíc	mají	lidé	zdarma	své	modré	a	žluté	popelnice	atd.
Daleko	více	nás	teď	ale	zajímají	oblasti,	ve	kterých	máme	rezervy.	Do	roku	2022	je	potřeba	

vstoupit	s	řádně	připraveným	plánem	všemožných	opatření,	která	nám	dovolí	maximalizovat	tří-
dící	slevu.	Přesto	náklady	určitě	stoupnou,	už	jen	proto,	že	stát	zpoplatňuje	více	takzvaný	výmět	
ze	třídění.	V	podstatě	trestá	lidi	za	to,	že	není	dostatečná	kapacita	pro	recyklaci.

Martin Sobotka, starosta

Aspoň na chvilku jsme si užili sníh...

Šlovický vrch, foto: Vladimír Rathouský
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Vážení spoluobčané, 
velkým tématem je v této době očkování se-

niorů nad 80 let. Nechci se příliš zabývat po-
někud chaotickou komunikací z vládní úrovně, 
s tím teď nic nenaděláme. 

Důležité je teď především to, co mohou udělat 
samosprávy a další subjekty „dole“ pro to, aby 
byl celý proces pro zájemce co nejschůdnější. 

Rád bych vyzdvihl příkladnou aktivitu Pl-
zeňského kraje, který iniciativně pomáhá pro-
klestit se přihlašováním těm seniorům, kterým 
nepomůže rodina.

Ve městě Dobřany jsme ve spolupráci s pečo-
vatelskou službou Jubilata a praktickými lékaři 
sondovali situaci a zjistili jsme, že je v našich 
silách pomoci sami. A to nejen s registrací, 
u opravdu potřebných se postaráme i o dopra-
vu. 

Velice bych zde vyzdvihl nabídku pomoci 
od Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Její 
vedení pro nás mělo připravený systém, jehož 
prostřednictvím se pomoc mohla k seniorům 
dostat příjemně pohodlným způsobem.

Nakonec se to zatím nepovedlo, což nesnižu-
je náš vděk za to, že velké zdravotnické zaříze-
ní myslí i na své sousedství, ačkoliv má svých 
starostí až až! I v tomto směru byla snaha Pl-
zeňského kraje pomoci, ale podle stávajících 
požadavků státu na očkovací centra nemůže 
být výše uvedené zorganizováno.

První schůzku nad systémem jsme měli v pá-
tek 15. 1., k pátku 22. 1. jsme měli oslovenou 
nadpoloviční většinu seniorů.

Pokud máte pocit, že někdo potřebný ve va-
šem okolí nemá potřebné informace, pomozte 
nám ho prosím kontaktovat.

Děkuji všem, kteří se ochotně zapojili, jme-
novat zatím nebudu, na to bude čas, až to vše 
společně zvládneme.

Pevné zdraví a neochvějný optimismus přeji.
Martin Sobotka, starosta

G2DT – GLOBÁLNÍ DÁRCOVSKÝ A DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY
k	podpoře	kulturních,	sportovních	a	dalších	společensky	prospěšných	aktivit	organizovaných	na	území	

města	Dobřany	nebo	pro	dobřanské	obyvatele

V	rámci	dotačního titulu	(část	„C“	Globálního	dárcovského	a	dotačního	titulu	města	Dobřany)	se	od 1. 3. do 31. 3. 2021 
přijímají	žádosti o dotaci na jednorázové akce/projekty	realizované	v	roce	2021	a na vybavení	pořízené	v	roce	2021.

Dotaci	lze	využít	na	úhradu	nákladů	na	materiál,	občerstvení	(mimo	alkoholické	nápoje),	technické	zajištění,	dopravu	jako	externě	zajištěnou	
službu,	ubytování	a	stravování,	služeb	osob,	které	nejsou	zaměstnanci	žadatele	či	členy	jeho	statutárních	orgánů,	popř.	na	další	účelně	

vynaložené	a	objektivně	zdůvodnitelné	náklady	a	na	nákup	vybavení.

Pravidla	a	formulář	žádosti	o	dotaci	je	možno	získat	na	webových	stránkách	města	Dobřany		www.dobrany.cz	v	sekci	
Globální	dárcovský	a	dotační	titul	města	Dobřany	nebo	na	Městském	úřadě	Dobřany,	náměstí	T.	G.	M.	1,	a	to	v	podatelně/recepci	v	přízemí,	

kancelář	č.	102,	nebo	v	kanceláři	č.	206	-	správa	dotací,	1.	patro.	Správa	dotací	je	rovněž	konzultačním	místem.	
Schůzku	pro	konzultaci	je	nutné	předem	domluvit	na	tel.	377	195	853,	nebo	e-mailové	adrese:	kucerkova@dobrany.cz.

Dobřany
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Tento měsíc začnou první letošní uzavírky z důvodu rekonstrukcí
Jak	již	z	listů	víte,	budou	se	letos	lámat	rekordy	v	opravách	komunikací.	Na	konci	roku	to	bude	fajn,	ale	v	průběhu	výstavby	náš	čekají	logická	

omezení.
Jako	první	přijde	na	řadu	Vančurova	ulice,	kde	již	je	termín	uzavírky	stanovený	úředně	na	10.	2.	(viz	obrázek).
Dopravní	opatření	v	ulici	Komenského	platí	od	22.	února,	ale	reálně	k	uzavírce	nedojde	dříve	než	1.	března.
Stejně	tak	v	druhé	polovině	února	začnou	přípravné	práce	v	ulici	Loudů,	kde	jsme	se	zhotovitelem	vyjednali,	že	formou	provizorních	přejezdů	

zajistí,	aby	šlo	využívat	parkování	v	Husově	ulici	a	též	na	místě	bývalé	Ponorky.	Uzavírka	má	i	zde	platit	až	od	března.
F.	X.	Nohy	a	Hornickou	ulici	plánují	firmy	předběžně	zahájit	v	červnu.
V	rámci	rekonstrukce	ulic	na	sídlišti	město	plánuje	i	začátek	sjednocování	vzhledu	míst	pro	kontejnery	na	Pančavě.

Martin Sobotka, starosta

Pozn. redakce: Aktuální informace k rekonstrukcím a uzavírkám najdete na www.dobrany.cz/mesto-dobrany/dokumenty/uzavirky

EIA na zemmel začala
Pod	titulkem	ze	zkratek	se	skrývá	fakt,	že	začal	oficiální	proces	zjišťování	toho,	 jaký	vliv	by	

měly	zemní	meliory	na	Vysoké	na	životní	prostředí.	V	zadání	projektu	je	od	začátku	to,	aby	vzni-
kl	hodnotnější	kus	přírody.	Město	tlačilo	mimo	jiné	na	velmi	vysoký	počet	tůní,	pro	které	jsou	
stanovené	přísné	nepodkročitelné	hranice.	Bez	zásahu	se	obejde	i	plocha,	na	které	se	vyskytuje	
kosatec	sibiřský.	Stejně	tak	nebudou	dotčeny	ani	hodnotné	porosty	na	severní	hranici	pozemku.
Jak	říkáme	od	roku	2017,	kdy	se	začalo	uvažovat	o	využití	pozemku	1848/2,	kromě	bezpeč-

nosti	a	bezhlučnosti	je	pro	nás	důležité	i	to,	aby	vzniklo	něco,	co	neuškodí	přírodě.	Naopak	musí	
vzniknout	něco,	co	lépe	zadrží	vodu	a	vytvoří	podmínky	pro	větší	biodiverzitu.
A	jelikož	tyto	své	priority	uplatňujeme	bez	ohledu	na	sny	dalších,	kteří	mají	s	pozemkem	své	

plány,	víme	už	teď,	že	některé	střelecké	plány	nepůjde	uskutečnit.	Nejdelší	střelecká	dráha,	která	
by	se	vešla	mezi	valy	zemmelu,	může	mít	maximálně	300	metrů.	Na	druhou	stranu	zatím	není	
znám	limit,	který	by	v	případě	dodržení	dalších	požadavků	města	bránil	vzniku	smysluplného	
sportoviště.	Nejpodstatnější	je	od	počátku	nová	střelnice	pro	dobřanský	spolek	a	broková	střelni-
ce	olympijských	parametrů.	Další	prioritou	Českého	olympijského	výboru	je	střelnice	na	50	me-
trů	pro	výcvik	biatlonistů,	která	by	se	do	prostoru	zatím	taky	vešla.
Jak	také	neměnně	říkáme	již	čtvrtým	rokem,	dá	se	očekávat,	že	případné	další	studie	přinesou	

další	omezení	maximalistických	požadavků	střeleckých	nadšenců.	Město	si	umí	stát	za	svým.	Ko-
neckonců,	nevyjde-li	střelnice	třeba	kvůli	hluku,	v	daném	prostoru	může	být	příjemné	prostředí	
pro	jiné	volnočasové	aktivity.

Martin Sobotka, starosta

(jar) V rámci správního výboru Sdružení měst 
a obcí Plzeňského kraje se v Domažlicích hovo-
řilo o hospodaření vodou s krajinou. Mluvilo se 
o několika projektech, jen jeden byl ale zmíněný 
hned šestkrát. Ze strany starosty Blovic, před-
sedy sdružení, předsedkyně výboru životního 
prostředí na kraji (dvakrát) a od Agentury 
ochrany přírody a krajiny. Byl to náš Šlovický 
vrch, který je ale primárně zaměřený na ochra-
nu vzácných druhů a hospodaření s vodou je 
„jen“ přidružená funkce.
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Informace pro občany k platbě místního poplatku za komunální 
odpady a místního poplatku ze psa
1)	 	Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, 

činí 500 Kč pro rok 2021.
	 Poplatek	je	možné	uhradit	přímo	v	pokladně	Městského	úřadu	nebo	bezhotovostní			
	 platbou	převodem	na	účty	Města	Dobřany:
	 u	KB 19 - 1223361/0100 nebo	u ČS 19 - 725295379/0800
 variabilní symbol - 13371, specifický symbol - rodné číslo poplatníka

2)	 	Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu 
určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, činí 500 Kč pro rok 2021. 

	 Poplatek	je	možné	uhradit	přímo	v	pokladně	Městského	úřadu	nebo	bezhotovostní			
	 platbou	převodem	na	účty	Města	Dobřany:
	 u	KB 19 - 1223361/0100		nebo	u	ČS 19 - 725295379/0800
  variabilní symbol - 13372, specifický symbol - rodné číslo poplatníka (majitele 

nemovitosti)

3)	 	Poplatek ze psa	chovaného	v	rodinném	domě	činí	200 Kč,	ze	psa	chovaného	
	 	v	ostatních	obytných	domech	a	držitel	psa,	má-li	trvalý	pobyt	na	adrese	
	 Náměstí	T.	G.	M.	1,	334	41	Dobřany	800 Kč.
	 	Pro	držitele	psa,	kterým	je	osoba	starší	65	let,	a	držitele	psa,	který	je	poživatel	

invalidního,	starobního,	vdovského	nebo	vdoveckého	důchodu,	který	je	jediným	
zdrojem	příjmu,	anebo	poživatel	sirotčího	důchodu,	činí	poplatek:

	 •	 ze	psa	chovaného	v	rodinném	domě	100 Kč,	
	 •	 ze	psa	chovaného	v	ostatních	obytných	domech	a	držitel	psa,	má-li	trvalý	pobyt	na		
	 	 adrese	Náměstí	T.	G.	M.	1,	334	41	Dobřany		200 Kč.
	 Za	druhého	a	každého	dalšího	psa	se	poplatek	zvyšuje	o	50	%.
	 	Poplatek	je	možné	uhradit	přímo	v	pokladně	Městského	úřadu	nebo	bezhotovostní	

platbou	převodem	na	účty	Města	Dobřany:
	 u	KB 19 - 1223361/0100	nebo	u	ČS 19 - 725295379/0800
 variabilní symbol - 1341, specifický symbol - rodné číslo poplatníka (držitele psa)

Poplatky	jsou	splatné	jednorázově	nejpozději	do	30. 4. 2021	(složenky	se	neposílají).

Kontakty:	tel.	377	195	845,	e-mail:	benediktyova@dobrany.cz

POTVRZENÍ DO SBĚRNÉHO DVORA 
NA ROK 2021

KAŽDÝ OBČAN PŘEDLOŽÍ VE SBĚRNÉM 
DVOŘE OBČANSKÝ PRŮKAZ

Občan,	který	má	trvalý	pobyt 
v	Dobřanech,	Šlovicích	a	Vodním	Újezdě,	
potvrzení	o	zaplacení	nepotřebuje.

Občan,	který	nemá	trvalý	pobyt 
v	Dobřanech,	Šlovicích	a	Vodním	Újezdě,	

ale	je	majitelem	nemovitosti 
(chaty,	bytu	nebo	domu)	v	Dobřanech,	

Šlovicích	a	Vodním	Újezdě,	
potvrzení	o	zaplacení	potřebuje.

Potvrzení	do	sběrného	dvora	bude	
vydáno	na	žádost,	kterou	pošle	občan	
na	e-mail:	benediktyova@dobrany.cz

Kontakt:	
M.	Benediktyová,	tel.	377	195	845

EPEPA
Občané	Dobřan	mohou	již	několik	let	používat	k	ohlášení	drobných	nedostatků	a	připomínek	ve	

městě	email	epepa@dobrany.cz.	Využití	tohoto	informačního	systému	nabylo	na	významu	hlavně	
v	době	omezených	návštěv	spoluobčanů	na	městském	úřadu.	Nejčastějšími	oznámeními	jsou	in-
formace	o	veřejném	osvětlení	(VO)	a	o	nepořádku	v	určitých	lokalitách.	Tyto	záležitosti	jsou	ihned	
řešeny	nahlášením	na	příslušná	místa.	U	VO	jde	o	správce	a	provozovatele,	v	ostatních	případech	
je	 náprava	 řešena	 s	 technickými	 službami.	Další	 skupinou	připomínek	 jsou	 informace	 týkající	
se	nesprávného	parkování	nebo	odstavených	aut,	která	na	jednom	místě	stojí	i	několik	měsíců.	
V	těchto	případech	spolupracujeme	s	místním	OO	Policie	ČR.	Z	vlastní	zkušenosti	mohu	říci,	že	
spolupráce	s	místní	policií	je	přínosná	a	na	velice	dobré	úrovni.	Složitější,	těžko	řešitelné	případy	
se	projednávají	na	bezpečnostní	komisi	města.	V	uplynulém	roce	se	část	připomínek,	které	EPEPA	
zaznamenal,	týkaly	i	občanského	soužití.	Zde	se	postupuje	individuálně	s	každým	případem	dle	
jeho	závažnosti	a	citlivosti.	Nyní	několik	čísel.	V	roce	2020	bylo	na	EPEPU	zasláno	81	emailů,	35	se	
týkalo	připomínek	občanů,	z	 toho	17	bylo	vyřešeno	technickými	službami,	v	6	případech	byla	
oslovena	Policie	ČR,	dalších	7	bylo	předáno	příslušným	odborům	a	5	bylo	řešeno	individuálně	ta-
jemníkem,	44	emailů	byly	spamy	a	ve	2	případech	skončily	v	nevyžádané	poště.	Závěrem	bychom	
za	městský	úřad	chtěli	sdělit	občanům,	že	jsme	rádi,	když	nás	informují	prostřednictvím	tohoto	
systému,	a	vynasnažíme	se	jejich	připomínky	vyřešit	k	maximální	spokojenosti.	V	některých	pří-
padech	je	ale	nastíněný	problém	závažnější	a	není	v	silách	úřadu	najít	jednoduché	a	rychlé	řešení.		
Věříme,	že	naší	činností	s	Vaší	pomocí	přispějeme	ke	zlepšení	pořádku	ve	městě.	

Ing. Petr Brandl, tajemník MěÚ

Většina zaměstnanců 
města využila možnost 
testovat se na protilátky 
vůči covidu

Dle	nařízení	vlády	musíme	stanovit	opatře-
ní,	díky	kterým	bychom	plnili	své	základní	po-
vinnosti	 i	v	případě	karantény	zaměstnanců.	
Doporučenou	metodou	je	pravidelné	střídání	
týmů	A	a	B.	Díky	moderním	prostředkům	tak	
situaci	zvládáme	bez	větších	zádrhelů,	ale	trpí	
týmová	 souhra.	 Proto	 jsme	 objednali	 testy	
na	protilátky,	abychom	zjistili,	zda	se	někteří	
z	nás	nemohou	vymanit	 z	povinného	střídá-
ní	 stráží.	 Celkem	 si	 vzorek	 nechalo	 odebrat	
54	zaměstnanců	města	a	jeho	dalších	složek.	
V	 době	 uzávěrky	 DL	 nebylo	 vyhodnocení	
k	dispozici.

Martin Sobotka, starosta
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Reakce na článek „Bílá čára podruhé“
V	loňském	roce	jsem	na	článek	v	lednovém	vydání	DL	obratem	v	únorovém	čísle	odpověděla	do-

slova	takto:	„Středová	čára	je	skutečně	užitečná	a	bylo	by	dobré,	aby	její	namalování	na	vozovku	SÚS	
PK	co	nejrychleji	zajistila.	Informaci	jsme	jim	předali,	odpověděli,	že	situaci	co	nejdříve	napraví.“
Informace	byla	předána	na	Provozní	středisko	Plzeň-jih,	kde	se	požadavkem	na	nápravu	zabý-

vali.	Zádrhel	nastal	v	legislativě.	Řídící	pracovník	SUS	PK	z	Klatov,	který	má	na	starost	provádění	
vodorovného	dopravního	značení,	vyrozuměl	Provozní	středisko	ve	Stodě,	že	nelze	v	celém	úseku	
Chotěšov	–	V.	Újezd	–	Dobřany	dělicí	čáru	vyznačit,	neboť	šířka	vozovky	mezi	vodicími	čarami	je	
nedostatečná.	Šíře	je	5,70	m	a	je	povoleno	od	6,00	m.	Někdy	však	i	centimetry	rozhodují,	bohužel.
Omlouvám	se	tedy,	že	jsem	nové	skutečnosti	ohledně	„bílé	čáry“	panu	Vrzalovi	neprezentovala	

v	některém	z	minulých	čísel	DL.
Lenka Tomanová, místostarostka

Sprejeři dopadeni
To	se	takhle	o	druhém	svátku	vánočním	dí-

váte	na	pohádku,	když	vám	přijdou	od	občana	
fotografie	pokreslených	povrchů	s	naléhavou	
výzvou	 k	 řešení.	 Takže	 den	 před	 Silvestrem	
shromáždíte	 podklady	 a	 jdete	 vše	 hlásit	 na	
služebnu,	jak	vám	velí	povinnost.
Vzhledem	 ke	 kvalitě	 kamerového	 systému	

nikoho	moc	nepřekvapí,	že	 ještě	do	Tří	králů	
policie	 znala	 jména	 všech	pachatelů.	 Těm	by	
za	 normálních	 okolností	 hrozil	 až	 drastický	
postih,	ke	cti	jich	samých	i	rodičů	slouží	fakt,	že	
mají	snahu	vše	napravit.	A	většina	omluv	zněla	
upřímně.	Termín	pro	odstranění	nápisů	a	ma-
lůvek	byl	do	31.	 ledna,	pokud	se	po	uzávěrce	
listů	podařilo	vše	vyčistit,	město	vydá	potvr-
zení,	které	by	mohlo	mít	váhu	jako	přímluva.
Přiznám	se,	že	bych	v	kůži	oněch	mládenců	

nechtěl	 být.	 Kázeňské	 postihy	 doma,	 trestní	
řízení	 i	pohovor	na	radnici,	 to	 je	nepříjemná	
kombinace	 trestů.	 Věřme,	 že	 si	 z	 toho	 nejen	
oni	 vezmou	 ponaučení.	 Míra	 vandalismu	 se	
v	době	epidemie	neúměrně	zvýšila,	je	dobře,	
že	policie	si	s	 tím	ví	rady.	K	úspěchu	pátrání	
pomohlo	i	zveřejnění	informací	na	facebooku	
Dobřanských	listů.

Martin Sobotka, starosta

První komín dočadil
Na	 přelomu	 roku	 jsme	 obdrželi	 e-mailem	

video	a	fotografie	komínu	v	centru	města,	ze	
kterého	 vycházel	 kouř	 velmi	 nevábné	 barvy.	
S	nájemcem,	který	byl	pravděpodobným	pů-
vodcem,	se	nám	podařilo	sejít	až	po	14	dnech.	
K	 našemu	 překvapení	 jsme	 na	místě	 zjistili,	
že	 komín	 už	 byl	 odstraněný.	 Z	 ekologického	
problému	se	tak	nakonec	vyklubalo	jen	řešení	
porušování	nájemní	smlouvy.
Na	 zastupitelstvu	 jsem	 slíbil,	 že	 sjednám	

zdvořilostní	schůzky	s	majiteli	dalších	nevon-
ných	topidel,	na	kterých	probereme	možnos-
ti,	 jak	 být	 k	 sousedům	 ohleduplnější.	 Město	
dlouhodobě	 pomáhá	 s	 výměnou	 kotlů	 zpro-
středkováním	 informací	 i	 půjčkami	 z	 Fondu	
rozvoje	 bydlení.	 Dobřany	 mohou	 ale	 pouze	
apelovat	na	svědomí	majitelů	nemovitostí.	Po-
kuty	a	další	sankce	má	v	rukách	stodský	úřad.
Pokud	tedy	chcete	sami	řešit	kouř	v	okolí,	

obraťte	 se	 ideálně	na	 tamní	odbor	životního	
prostředí.

Martin Sobotka, starosta

Příspěvky	do	DL	musí	být	zasílány	elektronicky	na	e-mail	listy@dobrany.cz do	20. dne	v	měsíci. 
Texty	jsou	přijímány	v	maximálním	rozsahu	cca	2 500 znaků	(vč.	mezer),	nerozhodne-li	redakce	v	individuálních	případech	jinak.

Plné	znění	Zásad	pro	vydávání	zpravodaje,	ceník	inzerce	a	návod	na	kontrolu	publikovaných	textů	najdete	na	
www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/dobranske-listy/
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Činnost městského úřadu v nouzovém stavu 
aneb co občan nevidí
V	 současné	době	provázené	 covidem	by	 se	

mohlo	 zdát,	 že	na	úřadech	vládne	klid	 a	 běž-
ná	byrokratická	mašinérie	je	v	útlumu,	řeší	se	
homeoffice,	karantény,	volna	apod.	Běžný	chod	
úřadů	 z	 hlediska	 občana	 je	 poněkud	omezen,	
ale	vnitřní	soukolí	 funguje	podle	stanovených	
pravidel	a	harmonogramů.	To	se	týká	i	kontrol-
ních	mechanismů.	Náš	městský	úřad	kontrolují	
nadřazené	orgány	 veřejné	 a	 státní	 správy	dle	
svých	 plánů	 práce	 a	 bez	 ohledu	 na	 omezený	
počet	 fungujících	 referentů.	 V	 loňském	 roce	
proběhlo	 na	 našem	 úřadu	 několik	 kontrol,	
které	prověřily	nejenom	správnost	rozhodnu-
tí	 v	 jednotlivých	 agendách,	 ale	 i	 připravenost	
jednotlivých	úředníků	operativně	řešit	vzniklé	
situace	 dohledáním	 konkrétního	 dokumentu	
v	archivu	nebo	v	konkrétních	spisech,	kdy	ně-
které	 obsahují	 několik	 šanonů.	 Kontrole	 byly	
podrobeny	 i	 příspěvkové	 organizace	 města.	
Česká	školní	inspekce	provedla	kontrolu	v	ZŠ,	
Česká	inspekce	životního	prostředí	se	zaměřila	
na	správu	městských	lesů.	Na	městském	úřadu	
proběhlo	několik	kontrol	z	Krajského	úřadu	Pl-
zeňského	kraje.	 Byla	 provedena	 kontrola	ma-
trik,	 přestupkové	 agendy,	 stížností	 a	 svobod-
ného	 přístupu	 k	 informacím,	 dále	 i	 kontrola	
úřední	desky.	Velice	nás	potěšilo,	že	kontrolní	
orgány	nikde	neshledaly	žádné	závažné	nedo-
statky,	některé	mírné	nedostatky	byly	odstra-
něny	na	místě.	

V	 polovině	 roku	 se	 ohlásil	 na	 návštěvu	 in-
spektorát	práce	 a	provedl	 kontrolu	dokumen-
tace,	dodržování	podmínek	bezpečnosti	práce,	
platné	revize	apod.	 I	když	se	proslýchá,	 že	 in-
spekce	práce	vždy	něco	najde,	tak	i	zde	proběh-
la	kontrola	bez	ztráty	kytičky.	V	tomto	případě	
bych	rád	poděkoval	za	spolupráci	a	odbornou	
přípravu	podkladů	kolegovi	Janu	Švábovi	a	Janě	
Formánkové,	která	pro	město	zajišťuje	BP	a	PO.	
Na	závěr	roku	proběhla	ještě	kontrola	výko-

nu	přenesené	působnosti	na	stavebním	odboru.	
Byla	kontrolována	rozhodnutí	na	úseku	územ-
ního	plánování	a	stavebního	řádu	a	dále	práce	
se	základními	registry.	Ani	zde	nebyly	zjištěny	
žádné	závažné	nedostatky	a	některé	menší	byly	
na	místě	odstraněny.	Jen	pro	představu	občanů,	
závěrečný	 protokol	 jednodenní	 kontroly	 měl	
18	 stránek.	 Zde	 bych	 chtěl	 poděkovat	 celému	
stavebnímu	odboru	za	odvedenou	práci	a	jsem	
rád,	 že	 i	 kontrolní	 orgány	 potvrdily,	 že	 i	 přes	
některé	občasné	připomínky	stavebníků	máme	
stavební	odbor,	který	patří	mezi	nejlepší	v	kraji	
a	pracuje	podle	zákonných	norem	a	předpisů.	
Vážení	občané,	v	tomto	článku	jsem	chtěl	jen	

nastínit,	že	i	když	městský	úřad	pracuje	v	omeze-
ném	režimu,	nezahálí.	Věřím,	že	tato	doba	co	ne-
vidět	pomine	a	budeme	se	i	my	úředníci	s	Vámi	
občany	potkávat	osobně,	a	nejen	přes	přepážku.	
S	vyhlídkou	na	lepší	časy	Vás	zdraví	

Ing. Petr Brandl, tajemník MěÚ

Tříkrálová sbírka 2021 aneb Pomohli jsme jinak
Ač	koronavirová	situace	v	listopadu	již	moc	šancí	na	klasické	koledování	nedávala,	přesto	se	našlo	38	dětí	a	15	dospělých,	kteří	ve	13	kolednic-

kých	skupinkách	vyčkávali,	zda	po	novém	roce	zase	„bude	líp“,	jak	se	zpívá	ve	známé	písni.	Bohužel,	nestalo	se	tak	a	tříkráloví	koledníci	zůstali	jen	
v	záloze.	Sice	si	několik	vedoucích	odneslo	kasičku	do	svého	bydliště	či	na	pracoviště	a	do	času	sčítání	nasbíralo	pár	tisíc,	ale	ve	finále	nejlepších	
výsledků	dosáhly	tzv.	statické	kasičky	umístěné	v	dobřanském	infocentru,	prodejně	Aggeo	a	papírnictví	paní	Ljuby	a	také	v	soběkurské	prodejně	
a	vstišské	bývalé	škole.	Sice	to	šlo	proti	původnímu	smyslu	samotného	tříkrálového	koledování,	kdy	koledníci	roznášejí	do	domácností	přání	zdraví,	
radosti	a	pokoje,	ale	novodobý	smysl	sbírky	–	pomoci	potřebným	–	byl	naplněn.	Ne	sice	v	takové	míře	jako	dříve,	ale	výtěžek	letošní	sbírky	ve	výši	
43.832 Kč není	zanedbatelný	a	určitě	pomůže	v	našich	tradičních	destinacích	–	středisku	Radost	v	Merklíně	a	v	Domově	sv.	Aloise	v	Plzni.	A	za	to	
patří	velký	dík	těm,	kteří	se	kasiček	ujali,	ale	především	Vám,	kteří	jste	se	za	kasičkami	vydali	a	přispěli	do	nich.	Tímto	způsobem	jsme	tedy	měli	
nakonec	nejvíce	tříkrálových	koledníků	v	historii	dobřanské	Tříkrálovky.	Moc	děkujeme	a	„štěstí,	zdraví	vinšujem	vám“!
Za	organizátory	TKS	2021	(Město	Dobřany,	Římsko-katolickou	farnost	Dobřany	a	ZŠ	Dobřany)		 	 					Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Na snímcích: počítání sbírky, poutač na tři krále v infocentru a před prodejnu Aggeo (od Gábiny Klinkovské) a poutač živý i neživý ve Vstiši

Poděkování

V	lednu	jsme	poděkovali	Pavlu Krákorovi 
a	oficiálně	jsme	se	s	touto	tváří	a	zároveň	se	
správcem	 lesoparku	Martinská	stěna	rozlou-
čili,	protože	se	 již	nadále	nemůže	o	zmíněné	
místo	 starat	 ze	 zdravotních	 důvodů.	 Pavel	
spolu	 s	 Jitkou	Dlouhou,	 Jaroslavem	 Šedivým	
a	 Prokopem	Bahníkem	od	 roku	 2007	 spolu-
pracoval	na	projektu	obnovení	barokní	kaple	
Čtrnácti	 svatých	 pomocníků	 v	 nouzi,	 kterou	
původně	 nechal	 roku	 1763	 z	 pískovcových	
bloků	vybudovat	měšťan	Josef	Rupprecht.	Do	
projektu	 se	 zapojilo	 i	 mnoho	 dobrovolníků,	
kteří	 dále	 pomáhali	 i	 s	 následnou	 obnovou	
lesoparku.	
Po	 více	 jak	 deseti	 letech	 od	 slavnostního	

vysvěcení	kaple	plzeňským	biskupem	Františ-
kem	Radkovským	(10.	10.	2010)	se	na	místě	
činu	znova	sešli	3	ze	4	statečných	(Jitka	Dlou-
há	 se	 pro	 nemoc	 omluvila)	 a	 dva	 brigádníci	
(předávající	a	fotografka).

Lenka Tomanová, místostarostka
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Další informace o úpravách dopravního značení naleznete na www.dobrany.cz/mesto-dobrany/dokumenty/pasport-dopravniho-znaceni/

Ústavní	ulice
Odstranění	značky

P 2 „Hlavní pozemní 
komunikace“

Sokolovská	ulice
Odstranění	značky
IZ8a	„Konec zóny 

s dopravním omezením“

V průběhu ledna došlo ke změnám dopravního značení např. v těchto místech:

křižovatka	ulic	
Palackého	a	1.	máje
Odstranění	značek
IZ5a	„Obytná zóna“

IZ5b	„Konec obytné zóny“

Lidická	ulice
Odstranění	značek
IP12	„Vyhrazené 

parkoviště“	+	E13	„Text“
IP11g	„Parkoviště 
částečné stání na 

chodníku podélné“

ulice	17.	listopadu
Odstranění	značek
IZ5a	„Obytná zóna“

IZ5b	„Konec obytné zóny“

křižovatka	ulic	
17.	listopadu	a	Spojovací

Odstranění	značek
IZ8a	„Zóna s dopravním 

omezením“
IZ8b	„Konec zóny 

s dopravním omezením“

Palackého	ulice
Odstranění	značek
IZ5a	„Obytná zóna“

IZ5b	„Konec obytné zóny“

Tyršova	ulice	(u	mlýna)
Odstranění	značek
IZ5a	„Obytná zóna“

IZ8a	„Zóna s dopravním 
omezením“

IZ5b	„Konec obytné zóny“
IZ8b	„Konec zóny 

s dopravním omezením“

Plzeňská	ulice
Odstranění	značky

E13	„Text“

Sokolovská	ulice	(u	jídelny)
Odstranění	značky
E8b	„Průběh úseku“

křižovatka	ulic	
Lipová	a	Zahradní
Odstranění	značek

IZ8a	„Zóna s dopravním 
omezením“

IZ8b	„Konec zóny 
s dopravním omezením“

Chlumčanská	ulice
Osazení	značek

IZ8a	„Zóna s dopravním 
omezením“

IZ8b	„Konec zóny 
s dopravním omezením“

křižovatka	ulic	
Stromořadí	a	Zahradní
Odstranění	značek

B2	„Zákaz vjezdu všech 
vozidel“

IZ8b	„Konec zóny 
s dopravním omezením“

ulice	Stromořadí	
(výjezd	z	MŠ)
Osazení	značky

P4	„Dej přednost v jízdě“

Zahradní	ulice
Osazení	značky

IP11b	„Parkoviště kolmé 
nebo šikmé stání“



únor 2021|

Rozhovor

8

„Hrál bych klidně i zítra, už aby byla ta temná doba za námi,“ 
přeje si dobřanský trenér Václav Šlehofer st.
Převzato z www.hokejbal.cz  
Roland Baxa 10. 1. 2021

Za normálních okolností by právě v extra-
ligových klubech začínaly velice nepopulár-
ní zimní přípravy, ale kvůli pandemii musí 
trenéři vymýšlet různé alternativy pro 
trénink. Jedním z trenérů, který tuto nepří-
jemnou situaci musí řešit, je i Václav Šleho-
fer st., který je hlavním lodivodem Dobřan.

Pane Šlehofere, v podzimní části jste zís-
kali v šesti zápasech pouze jeden bod. Určitě 
s tímto příspěvkem nemůžete být spokojen. 
V čem vidíte největší nedostatky?
Ano,	z	pohledu	zisku	bodů	je	to	„slabota“.	Na	

druhou	stranu	kluci	se	naším	herním	systémem	
postavili	 každému	 soupeři	 tváří	 v	 tvář.	 Hráli	
jsme	 otevřené	 partie	 s	 každým.	 Snažili	 jsme	
se	o	primárně	běhavý,	dynamický	hokejbal	se	
zajištěnou	defenzivou.	Čili	žádnou	upřednost-
ňovanou	 úpornou	 obranu	 středního	 pásma	
s	vyčkáváním	na	chybu	soupeře.	My	jsme	mla-
dý	tým,	bez	zkušeností	s	nejvyšší	soutěží	a	se	
souboji	 s	 tak	 kvalitními	 výběry.	 Až	 si	 chlapci	
herní	 systém	 ještě	 více	 osvojí,	 pak	 věřím,	 že	
budeme	kousat	naše	soky	 ještě	více.	Snad	 jen	
krom	Kert	Parku,	který	nás	přejel	 jako	parník	
stlučený	 vor,	 jsme	 s	 nikým	 vyloženě	 nepro-
padli.	Pokud	si	ale	přece	jen	zajedu	maličko	do	
vlastní	kuchyně,	pak	velký	problém	v	zápasech	
máme	v	přeřazení	do	jiného	herního	módu,	byť	
ho	hráči	znají.	Kluci	se	častokrát	nechají	strh-
nout	hrou	a	zapomínají,	že	si	nejdou	zahrát,	ný-
brž	bojovat	v	extralize.	Kolikrát	běhají	hloupě	
či	naivně	jako	pejsek	pro	kostičku,	což	zkušené	
mančafty	na	této	úrovni	 trestají.	Anebo	doká-
žeme	soupeři	odevzdat	tzv.	jasné	balóny,	které	
máme	ve	stoprocentním	držení	na	hokejce,	na	
to	 jsme	 specialisté.	 Jiným	příkladem	 je	 ztráta	
koncentrace	po	vstřelené	brance.	 Inu,	 je	 toho	
dost.	 Tady	 v	 této	 společnosti	 elitních	 týmů	
bohužel	 za	 chyby	 zaplatíte.	 Vše	 si	 dáváme	do	
souvislosti	tak	trochu	k	hráčské	odpovědnosti	
vůči	 týmu,	 herní	 disciplíně,	 ale	 především	 ke	
zmíněnému	 mladistvému	 věku	 kádru.	 Zkrát-
ka,	kluci	potřebují	vyzrát.	Tedy	hlavně	musíme	
odehrát	co	nejvíce	zápasů,	pak	věřím,	že	časem	

se	 těmto	 malichernostem	 budeme	 s	 rutinou	
vyhýbat,	neboť	naši	mladíci	šikovní	jsou	a	ne-
bojím	se	říci,	že	velmi.	Nedostatky	tedy	primár-
ně	vidím	v	hlavách,	což	je,	ale	vůči	jejich	věku	
přirozené.	Také	jsme	s	kolegy	bývali	mladí.	Nic-
méně,	určitě	na	tom	budeme	nadále	pracovat.	
Jinak	 běžných	 věcí	 a	 nedostatků	 k	 vypilování	
či	k	odstranění	je	samozřejmě	dost.	Asi	k	tomu	
patří	 dovětek,	 že	 se	 také	nemůžeme	nikdy	 za	
žádné	 situace	 uspokojit.	 Takže	 práce	 je	 tudíž	
permanentní	a	nekonečná.

Za normálních okolností by měla začít 
zimní příprava. Jak ji budete řešit v Dobřa-
nech? Dojde na nějaké individuální plány?
Individuální	 pokyny	 hráči	 samozřejmě	 do-

stali,	 navíc	 kluci	 hrají	 extraligu,	 a	 pokud	 jsou	
opravdoví	 sportovci,	 pak	 si	 i	 sami	 přidají.	
Námětů	 na	 individuální	 trénink	 dostali	 dost.	
Vzhledem	 k	 aktuální	 době,	 která	 amatérský	
sport	takřka	vylučuje,	musí	být	hráč	ke	svému	
tělu	a	svému	týmu	maximálně	odpovědný.	Ani	
my	 nespíme	 a	 vymýšlíme	 trénink	 v	 přírodě	
ve	 dvojicích	 s	 nějakými	 dostatečnými	 odstu-
py,	 jestli	 se	 to	 vůbec	 smí.	 Nechceme	 strádat,	
ale	 také	 nechceme	 být	 vůči	 pandemii	 a	 celé	
společnosti	 nezodpovědní.	 Čili	 vše	 prověříme	
a	patřičně	vyhodnotíme.

Dozná kádr Dobřan nějakých změn? Došlo 
k nějakým příchodům nebo odchodům bě-
hem zimní pauzy?
V	jednání	někoho	máme,	každopádně	dojde-

li	 ke	 shodě,	 půjde	o	 kluky,	 kteří	 to	 tady	 znají.	
Určitě	 ale	 nechceme	 rozbít	 kabinu.	 Po	 zkuše-
nostech	za	těch	„pár	pátků“	koukáme	stále	do	
budoucna,	 a	 pokud	 bude	 kabina	 fungovat	 tak	
jako	doposud,	pak	ani	 třeba	tohle	pro	nás	ne-
bude	téma.	Nemám	tím	pochopitelně	na	mysli	
jen	 zápasy.	K	 těm,	 jak	 všichni	 víme,	 patří	 tré-
ninky	 a	 celkový	 přístup	 ke	 klubovým	 pravi-
dlům	a	s	 tím	 jsme	 letos	opravdu	byli	 s	kolegy	
maximálně	spokojeni.	Co	je	ale	jisté,	pak	určitě	
budeme	dále	zapracovávat	mezi	chlapy	doros-
tence	 či	 juniory.	 A	 také	 budeme	 pokračovat	
v	prohlubování	vztahů	mezi	kategoriemi.	I	žá-
ček	by	měl	znát,	kdo	zde	hraje	za	mužské	áčko,	
a	obráceně	by	to	mělo	být	také.	A	ne,	co	se	zase	
špitlo	na	FB	či	 jiných	soc.	sítích.	Ačkoliv	 je	mi	
jasné,	že	tohle	půjde	ovlivnit,	nikoliv	odstranit.	
Ještě	k	těm	příchodům	bych	dodal,	že	„pár“	hrá-
čů	nás	doplnilo,	a	doplním,	že	i	posílilo	v	 létě.	
A	abych	nezapomněl,	tak	pomyslnou	laťku	po-
zvedli	také	kolegové	z	„trenérského	štábu	áčka“,	
Dan	Malý	a	Petr	Kánský.	Takže	my	musíme	ten-
hle	mančaft	 hlavně	 stabilizovat	 a	ušít	 klukům	

role	tak,	abychom	se	naladili	na	společnou	tý-
movou	notu.	To	bude	pro	Dobřany	stěžejní.

Jaké myslíte, že jsou šance na dohrání sou-
těže v plném a regulérním rozsahu?
To	 opravdu	 vzhledem	 k	 aktuální	 covidové	

době	netuším.	Osobně	chci	moc	a	moc	hrát,	a	to	
právě	 v	 regulérním	 rozsahu.	Každý	 s	 každým	
dvakrát,	 následně	 play	 off	 či	 play	 out,	 klidně	
až	do	konce	června.	Prostě	zápasy	a	kontakty	
s	 lidmi	 z	 jiných	 týmů	 mi	 strašně	 chybí.	 Hrál	
bych	klidně	 i	 zítra,	 kdyby	 to	 šlo.	Nepochybuji	
o	tom,	že	to	tak	z	nás	má	většina	z	této	branže.	
Je	to	opravdu	taková	divná	doba	temna.	Už	aby	
byla	za	námi.

Play off je teoreticky před vámi pouze 
o dva body. Jaké jsou cíle do jarní části, po-
kud se začne hrát?
Čistě	hypoteticky,	 pokud	 se	opravdu	 začne,	

jestli	vůbec,	pak	poctivě	něco	natrénovat,	kádr	
stabilizovat,	 no	 a	 pak	 s	 pokorou	 vlétnout	 do	
bojů.	V	našem	případě	hlavně	začít	bodovat.	Od	
toho	by	se	odvíjela	další	klubová	strategie.	Když	
kapku	odbočím,	tak	tzv.	tabulkové	cíle	jsme	si	
ani	v	běžné	standardní	době	nedávali,	a	to	jak	
v	mládeži,	 tak	 ani	mezi	 chlapy.	Opravdu	 kou-
káme	do	budoucna	a	zdravě	fungující	tým(-y)	 
poctivě	 budujeme.	 Nějakou	 představu	 či	 vizi	
má	každý,	včetně	nás,	to	je	jasné,	a	že	chce	ka-
ždý	vyhrávat,	to	nepochybně	také.	Nemáme	to	
tady	ale	tak,	že	mužská	extraliga	je	otázkou	ži-
vota	a	smrti.	Prostě	co	si	uhrajeme,	to	si	uhraje-
me.	Každopádně	pokud	budete	v	klubu	poctivě	
pracovat	 od	 nejmenších	 dětiček	 až	 po	 muže,	
půjdete	 minimálně	 dobrému	 pocitu	 naproti.	
Dříve	nebo	později	se	vám	práce	i	s	možnými	
úspěchy	zúročí.	Vytvořením	velké	hráčské	a	ro-
dinné	základny	v	klubu	si	minimálně	pěstujete	
třeba	i	pestrou	sportovní	budoucnost.	A	právě	
hráčská	základna	se	nám	zde	hodně	rozšířila.	
To	nás	hřeje	a	motivuje	do	další	roboty.

Lákala by Vás někdy lavička jednoho z re-
prezentačních výběrů?
Lákalo	by	mne	trénovat	s	Pavlem	Vrbou	Real	

Madrid	nebo	Bayern	Mnichov,	to	by	bylo	paneč-
ku	(smích)....	Jinak	samozřejmě	být	součástí	ně-
jakého	výběru	je	bezpochyby	čest	pro	každého	
sportovce.	Osobně	bych	 si	 ale	nejvíc	 teď	přál,	
abychom	se	co	nejrychleji	vrátili	do	normální-
ho	života	a	mohli	se	tak	věnovat	bez	omezení	
našemu	sportu.	To	je	moje	velké	přání.
Závěrem	bych	všem	chtěl	popřát	pevné	zdra-

ví,	hodně	štěstí	a	úspěchů	v	novém	roce	a	těším	
se	na	viděnou	na	hokejbalových	stadionech.



www.dobrany.cz |

Téma měsíce

9

Každý rok častěji – dobřanští hasiči v roce 2020
S	 příchodem	nového	 ruku	 opět	 nastal	 čas	

ohlédnout	se	a	stručně	zhodnotit	rok	minulý.	
Množství	ročních	zásahů,	které	do	roku	2015	
oscilovalo	kolem	sta	výjezdů,	se	od	roku	2016	
nejen	drží	nad	touto	hranicí,	ale	bohužel	kaž-
doročně	vzrůstá	(102,	115,	135,	146).	Nárůst	
v	 roce	2020	oproti	 roku	předešlému	 je	však	
výrazný.	V	loňském	roce	2020	jsme	zasahovali	
u	179	událostí.	Takové	množství	je	srovnatel-
né	s	méně	exponovanými	stanicemi	Hasičské-
ho	záchranného	sboru	ČR.	Mnohé	dobrovolné	
hasičské	 jednotky	 takového	 počtu	 zásahů	
nedosáhnou	ani	v	součtu	za	desítky	let.	Sko-
kový	nárůst	počtu	událostí	má	všem	známého	
původce,	 COVID	 -	 19.	 Čím	 je	 ale	 zapříčiněn	
každoročně	rostoucí	počet	událostí,	se	lze	jen	
domnívat.	Je	také	na	místě	si	uvědomit,	že	tyto	
skutečnosti	se	promítají	nejen	do	finanční	ná-
ročnosti	zajištění	 jednotky,	ale	 také	do	fyzic-
kých	a	psychických	nároků	na	samotné	členy	
dobřanské	jednotky.	
Přehled	počtu	jednotlivých	událostí	v	roce	

2020	zachycuje	následující	tabulka.

Protože	od	roku	2015	zajišťuje	dobřanská	
hasičská	jednotka	na	základě	smlouvy	požár-
ní	ochranu	i	v	obci	Nová	Ves,	nejsou	tyto	udá-
losti	evidovány	jako	mimoměstské.	
Z	celkového	počtu	179	událostí	za	rok	2020	

je	mimo	ty	drobné	a	rutinní	i	několik	vážných,	
dramatických,	 ale	 i	 úsměvných	a	kuriózních.	
Za	 zmínku	 stojí	 například	 požár	 v	 rozvodně	
el.	energie	ve	velkoskladu	společnosti	PENNY,	
kde	 tím	 nejsložitějším	 problémem	 bylo	 ná-
sledné	 odvětrání	 zakouřených	 prostor	 skla-
du.	 Nejzávažnější	 dopravní	 nehoda,	 u	 které	
jsme	zasahovali	v	loňském	roce,	se	stala	u	ŽST	
Chlumčany	–	náraz	osobního	vozidla	do	sto-
žáru	osvětlení	stanice	s	tragickým	výsledkem.	
Nejnáročnější	 nehoda	 byla	 dne	 16.	 11.,	 kdy	
jsme	společně	s	HZS	ze	dvou	stanic	více	než	

hodinu	vyprošťovali	řidiče	nákladního	vozidla	
u	Chotěšova.	Velký	počet	technických	a	ostat-
ních	zásahů	má	na	svědomí	rovněž	orkán	SA-
BINA,	který	se	přehnal	10.	2.,	a	 jednotka	ten	
den	zasahovala	u	12	událostí.	V	následujících	
dnech	se	pak	ještě	odstraňovaly	následky	této	
bouře.	 Druhým	 faktorem	 ovlivňujícím	 počet	
technických	 zásahů	 byl	 COVID.	 V	 souvislosti	
s	 touto	 problematikou	 zasahovala	 jednotka	
celkem	 49x	 –	 dovoz,	 rozvoz,	 přečerpávání,	
rozlévání	 a	 distribuce	 dezinfekce.	 Dále	 dez-
infekce	 společných	 prostor	 DPS,	 radnice,	
zdravotního	střediska,	školní	jídelny	a	budov	
základních	 škol.	 Kuriozitami	 loňského	 roku	
z	oblasti	technických	zásahů	jsou:	5x	otevření	
stejného	 rodinného	 domu,	 3x	 záchrana	 koč-
ky	 z	motoru	osobního	automobilu,	 záchrana	
koně	a	dravého	ptáka	z	řeky	a	vyproštění	dí-
těte	ze	zahradní	prolézačky.	
Spolu	s	rostoucím	počtem	událostí,	ke	kte-

rým	jednotka	vyjíždí,	roste	také	počet	potíží,	
se	kterými	se	musí	jednotka	potýkat.	Problém	
není	v	dopravním	značení	nebo	úzké	komuni-
kaci	a	jiných	výmluvách,	problém	je	vždy	mezi	
volantem	a	sedadlem	v	osobě	řidiče.
Školení	a	výcvik	členů	jednotky	se	věnoval	

opakování	znalostí	a	udržení	akceschopnosti,	
výcviku	 nováčků	 a	 seznamování	 se	 s	 novou	
výbavou.	I	tato	oblast	však	byla	ovlivněna	CO-
VIDem.
Děkujeme	 všem	 podporovatelům	 včetně	

zřizovatele,	 kterých	 si	 vážíme.	 Odpůrcům	
a	kritikům	přejeme	mnoho	zdaru,	neb	kritik	
je	ten,	kdo	ví,	jak	by	to	dělal,	kdyby	to	uměl.

Ing. Milan Dvořák, DiS velitel

Požár 16

Dopravní	nehoda 15

Únik	nebezpečných	látek 10

Technický	zásah	/	ostatní	pomoc 120

Planý	poplach 7

Požární	asistence 11

Cvičení 0

Zásahy	na	katastru	
města	Dobřany 156

Mimo	katastrální	
území

23
Vstiš,	Lhota,	Chlumčany,	
Chotěšov,	Příchovice,	

Přeštice,	Stod

K 31. 12. 2020 ukončil na vlastní žádost činnost 
v jednotce pan Josef Matula, který pro měs-
to v řadách hasičstva pracoval úctyhodných 
50 let, za což mu patří obdiv a velké díky. Tato 
událost si však jistě najde samostatný prostor 
pro obsáhlejší článek. 
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Městská knihovna Dobřany

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení 

pro dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

Milí čtenáři,
pokud máte zájem o vypůjčení knih, 

zavolejte na tel. 377 972 942. 
Rádi vám vyjdeme vstříc.
Městská knihovna Dobřany

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
STRNADOVÁ Anna: 
Prodloužená sonáta života Boženy Němcové
Jak	 by	 asi	 vypadal,	 kdyby	 trval	 o	 sedm	 let	
déle?
Božena	 Němcová	 po	 letech	 bídy	 a	 trápení	
konečně	prožívá	důstojný	a	 spokojený	 život.	
Díky	 neznámému	 mecenáši	 si	 může	 dovo-
lit	 slušné	 bydlení	 i	 drobné	 radosti.	 Vrací	 se	
ve	 vzpomínkách	 ke	 svému	 dětství	 a	 mládí,	
k	 vzrušujícím	 milostným	 zážitkům,	 nevyda-
řenému	manželství	a	také	ke	vztahu	ke	svým	
dětem.	Děti	 ji	 jedno	 po	 druhém	opouští,	 ale	
vždycky	 ví,	 kde	 je	 jejich	 domov.	 Podaří	 se	
i	 slavné	 spisovatelce	 zjistit,	 odkud	 pochází	
a	odhalí	tajemství	svého	původu?

LINK Charlotte: Zmizení
Krajem	 obchází	 vrah	 z	 vrchoviště	 a	 vyhlíží	
svou	oběť.
Nemilosrdný.	Záludný.	Tajemný.	

KELLY Julia: Světlo nad Londýnem
Zapomenutý	 deník	 odhalí	 milostný	 příběh	
poznamenaný	druhou	světovou	válkou.	Co	se	
stalo	s	autorkou	deníku	a	jaké	tajemství	skrý-
vá	babička,	která	nechce	o	válce	mluvit?

VALPY Fiona: Kam včely chodí spát
Stejné,	horké	léto	jako	tenkrát….	Jen	mezitím	
uplynulo	skoro	osmdesát	let!	Dva	osudy	dvou	
žen	se	prolnuly…

KNIHY PRO DĚTI
ECTON Emily: Velká loupež mazlíčků
Oskar,	Fazolka,	Walda,	Marco,	Polo.
Podaří	se	našim	zvířecím	kamarádům	provést	
loupež	století?

DRIJVEROVÁ Martina: To kvůli mně!!!
Se	máma	zlobí…
Možná	máte	ve	třídě	také	někoho,	kdo	se	najed-
nou	chová	jinak	než	dřív,	moc	nemluví	a	vypadá	
smutně.	Nenosí	svačiny,	chce	kousek	z	té	vaší,	
nebo	 má	 občas	 špinavé	 oblečení.	 Zapomíná	
na	úkoly,	nechodí	na	obědy,	nemá	mobil,	mívá	
modřiny,	je	často	nemocný.	Někdo,	kdo	se	změ-
nil	a	je	jiný,	než	jak	jste	ho	znali.	Nenechte	to	být.	
Upozorněte	někoho	dospělého,	komu	věříte!

WILKINSON Anna: 
Nauč se háčkovat a zamiluj se
Moderní	barevné	a	stylové	doplňky	a	oděvy.
20	modelů	pro	začátečnice.
Základní	techniky	háčkování	krok	za	krokem.

KNUDSEN Michelle: V knihovně je lev
Krásný	a	působivý	příběh	o	tom,	že	někdy	je	
nutné	překročit	pravidla,	abychom	zachránili	
přítele.	Třeba	i	porušit	výpůjční	řád.

Město Dobřany a Wikipedie 
V	lednu	2021	si	připomněla	20.	výročí	svého	vzniku	Wikipedia	 -	mezi-

národní	 internetová	 encyklopedie,	 vytvářená	 dobrovolnými	 přispěvateli	
z	celého	světa.	Encyklopedie	má	více	než	300	jazykových	mutací.	Její	česká	
verze	vznikla	v	roce	2002	a	v	současnosti	obsahuje	již	více	než	472	000	he-
sel.	V	září	2020	v	ní	bylo	zaregistrováno	508	000	přispěvatelů	-	tzv.	wikipe-
distů.	Česká	Wikipedie	má	také	34	tzv.	správců.	Jsou	to	dobrovolní	editoři,	
kteří	dohlíží	na	kvalitu,	vylepšují	příspěvky,	dbají	na	dodržování	pravidel.	

Do	encyklopedie	má	možnost	přispět	každý,	musí	ale	zachovávat	několik	základních	požadavků,	
např.	měl	by	psát	neutrálně	a	nezaujatě,	bez	dovolení	nesmí	přebírat	cizí	texty	a	obrázky,	musí	
čerpat	z	věrohodných	zdrojů	a	ty	také	ve	vytvořeném	článku	citovat.
Město	Dobřany	se	na	Wikipedii	objevilo	poprvé	26.	května	2005	v	podobě	stručné	zmínky.	Od	

té	doby	byly	informace	o	městě	postupně	doplňovány	různými	přispěvateli.	Nyní	je	sice	článek	
o	Dobřanech	 již	obsáhlejší,	ale	zasloužil	by	si	doplnit	mnohem	více	 ještě	dalšími	 informacemi.	
Vzniká	tady	prostor	pro	další	vkládání	údajů,	například	o	památkách,	osobnostech,	kulturních,	
sportovních,	společenských	institucích,	školství,	průmyslu,	okolí	atd.	Od	10.	března	2010	mají	svo-
je	samostatné	články	i	Šlovice	a	Vodní	Újezd	a	obě	obce	by	také	potřebovaly	svůj	článek	rozšířit.	
Stát	se	wikipedistou	je	poměrně	jednoduché.	Stačí	se	zaregistrovat	na	hlavní	stránce	české	Wi-

kipedie	na	adrese	https://wikipedie.cz	v	záložce	Přihlášení	(je	umístěna	v	pravém	horním	rohu	
stránky).	Pro	práci	s	encyklopedií	je	k	dispozici	dostatek	návodů.	Hlubší	znalosti,	 jak	při	práci	
postupovat,	 lze	získat	přihlášením	se	do	některého	z	online	kurzů	pro	začátečníky,	uvedených	
na	webových	stránkách	Senioři	píší	Wikipedii.	Kurzy	jsou	zdarma.	O	tom,	 jaké	heslo	chce	kdo	
vytvářet	nebo	doplňovat,	si	každý	rozhoduje	sám.	
Tato	aktivita	je	vhodná	pro	všechny,	kteří	se	zajímají	nejen	o	Dobřany	a	jejich	okolí,	ale	i	o	jaký-

koliv	jiný	obor	a	chtějí	se	podílet	na	vytváření	encyklopedie,	z	níž	čerpáme	všichni,	kdo	vyhledá-
váme	informace	na	internetu.	           Jana Hájková



www.dobrany.cz |

Kultura

11

Místní knihovna ve Šlovicích v roce 2020

Hezký	výběr	nových	knížek,	zvýšení	počtu	
registrovaných	 čtenářů,	návštěvníků	 i	 výpůj-
ček,	 to	 je	bilance	 šlovické	knihovny	 i	 v	 roce,	
který	 příliš	 nepřál	 komunitním	 aktivitám.	
Knihovna	 byla	 z	 důvodu	 vládních	 opatření	
proti	 pandemii	 nemoci	 Covid	 19	 otevřená	
o	10	dní	méně	než	v	jiných	letech.	O	to	víc	těší,	
že	 čtenáři	 zůstali	 knihovně	 věrni,	 a	 dokon-
ce	 se	do	ní	 zaregistrovalo	9	nových	 čtenářů.	
Celkem	navštěvovalo	knihovnu	22	dospělých	
a	14	dětí.	Měli	možnost	si	vybírat	z	více	než	

800	knih,	které	knihovna	pravidelně	obměňu-
je	prostřednictvím	Městské	knihovny	v	Dob-
řanech,	v	roce	2020	se	knihy	aktualizovaly	ve	
4	souborech.	Do	knihovny	se	doplňovaly	také	
časopisy,	 na	 které	 bylo	 z	 rozpočtu	 obce	 po-
skytnuto	1	208	Kč.	Největší	zájem	byl	jako	ka-
ždoročně	o	beletrii.	Využity	a	zapůjčeny	byly	
také	materiály	o	obci,	 které	 jsou	v	knihovně	
uloženy.	 V	 několika	 případech	mohli	 čtenáři	
využít	meziknihovní	výpůjční	službu,	kdy	jim	
knihovnice	 zajistila	 knížky	 z	 jiné	 knihovny.	

Potěšitelné	 bylo,	 že	 čtenáři	 si	 nechodili	 kni-
hy	 jenom	půjčit,	 ale	 v	knihovně	 trávili,	 hlav-
ně	maminky	s	dětmi,	i	delší	čas.	Příjemně	tak	
mohli	 doplnit	 svůj	 pobyt	 na	 hřišti	 i	 v	 herně	
Centra	 Šlovice.	 Děti	 si	 v	 knihovně	 nejraději	
kreslily	a	jejich	dílka	byla	vystavena.	
Knihovna	poskytovala	svoje	služby	i	v	době	

omezení.	Po	telefonické	domluvě	čtenáři	moh-
li	 individuálně	a	 za	bezpečnostních	opatření	
knížky	vrátit	a	vypůjčit	si	nové.	Každá	vráce-
ná	kniha	byla	dezinfikována.	Webová	stránka	
knihovny,	umístěná	na	stránkách	Města	Dob-
řany	pod	Městskou	knihovnou	Dobřany,	byla	
pravidelně	 aktualizována.	 Nabídka	 nových	
knih	byla	kromě	webových	stránek	nabízena	
také	 na	 Facebooku	 obce	 Šlovice.	 Knihovnice	
děkuje	všem,	kteří	knihovnu	svými	návštěva-
mi	podporovali	a	podporují,	a	uvítá	další	zá-
jemce	o	četbu.
Kontakt:	tel.:	607	552	997,	email:	knihovna.

slovice@seznam.cz
Jana Hájková, knihovnice MK Šlovice

Semínkovna

Přestože	se	zima	sotva	přehoupla	do	své	druhé	poloviny,	je	únor	měsícem	příprav	na	novou	pěstitelskou	sezónu.	Venku	se	věnujeme	převážně	
úpravě	zahrady	a	řezu	stromů,	největší	část	práce	se	však	odehrává	ještě	v	teple	domova	–	předpěstování	sazeniček	na	parapetech	oken.	Časně	vy-
séváme	například	raný	salát,	celer,	brokolici,	lilek,	papriky,	případně	i	rajčata.	Kromě	zeleniny	začínáme	i	s	předpěstováním	sazenic	květin	s	dlouhou	
dobou	vývoje	(lobelka,	hledík	a	další).	S	předpěstováním	sazenic	dalších	druhů	zeleniny	a	květin	pokračujeme	i	v	březnu,	například	výsevem	oblíbe-
ného	aksamitníku.	A	právě	semínka	této	a	dalších	letniček	i	trvalek	můžete	získat	v	dobřanské	SEMÍNKOVNĚ	v	Městském	kulturním	středisku.	K	dis-
pozici	jsou	semínka	aksamitníku	rozkladitého	(afrikán),	měsíčku	zahradního,	orlíčku,	krásenky,	planého	vlčího	máku	a	dýně	hokkaido	(semenaření	
dýní	a	cuket	je	velmi	náročné	a	ne	vždy	lze	zaručit	správnou	úrodu	ze	získaných	semen).	Osivo	ze	SEMÍNKOVNY	je	pro	zájemce	k	dispozici	zdarma.	
Pokud	máte	přebytky	vlastních	semínek,	budeme	rádi	za	vaše	další	příspěvky.	Semínka	by	měla	být,	pokud	možno,	bez	chemického	ošetření,	v	bio	
kvalitě	a	ne	z	rostlin,	které	se	v	naší	přírodě	chovají	invazivně	či	jsou	z	tzv.	F1	hybridů.	Stačí	semínka	připravit	do	sáčků	či	obálek,	označit	jménem	
rostliny,	místem	a	datem	sběru,	případně	dalšími	tipy	k	pěstování	a	donést	je	do	Městského	kulturního	střediska.	Děkujeme	všem	dárcům,	kteří	do	
naší	SEMÍNKOVNY	již	přispěli,	a	těšíme	se	na	příspěvky	od	dalších	zájemců	a	podporovatelů	domácího	semenaření.

Zuzana Peksová, MKS Dobřany
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V „íčku“ nezahálíme
Dveře	Městského	kulturního	střediska	mu-

sely	být	z	důvodu	vládních	opatření	po	celý	le-
den	zamčené	a	nejinak	tomu	bude	min.	v	prv-
ní	polovině	února.	Nicméně	pracujeme	a	své	
požadavky	můžete	řešit	telefonicky	i	mailem.	
Vždy	najdeme	nějaké	řešení.	

Začátek	roku	je	vždy	o	inventurách,	statisti-
kách	a	přípravách	na	právě	započatý	"kultur-
ní"	rok.	S	ohledem	na	současnou	situaci	nám	
letos	 trochu	 práce	 ubylo.	 Rozhodně	 to	 však	
neznamená,	že	zahálíme.	Inventuru	a	odeslá-
ní	statistických	údajů	máme	za	sebou	a	nyní	
pracujeme	 na	 aktualizacích	 a	 tvorbě	 nových	
informačních	 letáků	 o	 městě	 a	 okolí.	 Urči-
tě	 vás	 brzy	 budeme	 o	 výsledku	 informovat.	
V	průběhu	ledna	jsme	také	zvládli	absolvovat	
celodenní	 on-line	 školení,	 které	 bylo	 hod-
notným	a	příjemným	zpestřením	nevlídného	
startu	roku.
Další	 zásadní	 činností	 posledních	 ledno-

vých	dnů	 je	 komunikace	 se	 seniory	 staršími	
80	let	a	pomoc	při	registraci	k	očkování	pro-
ti	 covidu.	 Telefonáty	 jsou	 příjemné,	 někdy	
ale	i	náročné.	Mnohdy	jsou	mezi	nimi	případy,	
kdy	 je	 ten	či	onen	senior	odkázán	na	pomoc	
svého	okolí.	Jsme	tu	a	pomáháme,	což	nás	těší	
i	posiluje	pro	naši	běžnou	práci.	

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
 

Kontakty	MKS
IC Eva Špísová	–	tel.	377	972	725,	
	 mail:	ic@dobrany.cz
 Zuzana Peksová	–	tel.	377	972	725,	
	 mail:	peksova@dobrany.cz		
MKS Jaroslava Umnerová	–	tel.	377	972	480,		
	 mail:	kultura@dobrany.cz	
Káčko, Dobřanské listy    
 Lenka Šašková	–	tel.	739	643	219,		
	 mail:	kino@dobrany.cz,	listy@dobrany.cz
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Gen. Julius Nosko 
/doplněk a oprava článku z lednového vydání/

Generálporučík,	 druhá	 nejvyšší	 armádní	
hodnost,	 byla	 Juliu	 Noskovi	 udělena	 in	 me-
moriam	28.	října	1992.	Za	svého	života	dosáhl	
hodnost	brigádního	generála.	K	tomuto	pový-
šení	však	byla	cesta	dlouhá.	
V	 roce	 1926	 byl	 prezentovaný	 jako	 voják	

v	 činné	 službě	 –	 akademik	 a	 po	 absolvování	
vojenské	 akademie	 byl	 jmenován	 poručíkem	
29.	7.	1928	u	jezd.	pluku	č.	4	v	Klatovech.	Od	
října	1928	do	 července	1929	byl	 frekventan-
tem	 Aplikační	 školy	 jezdectva	 v	 Pardubicích.	
Na	krátký	čas	se	vrátil	do	Klatov	(srpen-září),	
kde	 vykonával	 funkci	 velitele	 čety	 2.	 eskad-
rony.	Dne	30.	září	byl	 Julius	Nosko	přemístěn	
v	rámci	pluku	do	Dobřan	na	funkci	velitele	čety	
4.	eskadrony.	V	říjnu	téhož	roku	byl	jmenován	
velitelem	 čety	 plukovní	 poddůstojnické	 školy	
a	1.	října	1932	povýšen	na	nadporučíka	jezdec-
tva.	V	polovině	září	1933	byl	přemístěn	k	jez-
deckému	 pluku	 č.	 10	 a	 ustanoven	 za	 velitele	
1.	eskadrony	v	Berehově.	Od	října	1933	do	led-
na	 1934	 byl	 velitelem	 čety	 u	 poddůstojnické	
školy	a	od	 ledna	do	září	1934	 frekventantem	
Jezdecké	školy	v	Pardubicích.	V	říjnu	se	vrátil	
zpět	ke	svému	pluku	jako	velitel	čety	5.	Eskad-

rony,	v	polovině	tohoto	měsíce	se	stal	velitelem	
čety	 poddůstojnické	 školy	 a	 začátkem	 února	
1935	druhým	pobočníkem	velitele	pluku.	1.	říj-
na	1935	byl	přidělen	k	VJU	v	Pardubicích	jako	
velitel	 školní	 čety.	 Od	 srpna	 1936	 do	 března	
1938	působil	 jako	velitel	čety	voj.	akademiků	
a	instruktor	výcviku	při	VA	v	Hranicích.	1.	října	
byl	nadporučík	Nosko	povýšen	na	kapitána.	Od	
března	1938	do	března	1939	byl	J.	Nosko	zpra-
vodajským	důstojníkem	v	Bratislavě.
Po	vzniku	Slovenského	státu	byl	povolán	do	

slovenské	armády.	Od	března	do	května	1939	
působil	ve	funkci	přednosty	2.	odd.	u	VII.	sbo-
ru	a	u	2.	divize.	20.	května	v	hodnosti	setníka	
jezdectva	a	ve	funkci	přednosty	2.	odd.	2.	div.	
se	účastnil	tažení	proti	Polsku.	V	únoru	1940	
byl	 přijat	 na	Vysokou	 voj.	 školu	 v	 Bratislavě	
a	 1.	 července	 povýšen	 na	 majora	 jezdectva.	
Od	27.	června	do	14.	srpna	se	zúčastnil	bojů	
na	východní	frontě	jako	důstojník	operačního	
oddělení	a	od	8.	července	jako	náčelník	štábu	
rychlé	divize.	V	čase	od	9.	března	do	21.	květ-
na	absolvoval	praxi	v	německé	armádě,	poté	
působil	jako	přednosta	výcvikového	oddělení.	
V	lednu	1943	byl	přeložen	do	skupiny	důstoj-

níků	gen.	štábu	a	27.	dubna	odeslán	do	pole	
k	zajišťovací	divizi	na	funkci	náčelníka	štábu.	
28.	 října	1943	se	vrátil	na	Slovensko.	Od	za-
čátku	 listopadu	do	konce	prosince	byl	na	 lé-
čení,	25.	ledna	1944	byl	ustanoven	do	funkce	
zástupce	 přednosty	 personálního	 odd.	 MNO	
v	 Bratislavě	 a	 dne	 24.	 dubna	 byl	 jmenován	
přednostou	osobního	odd.	velitelství	pozem-
ního	vojska	(VPV)	v	Bánské	Bystrici.

(pokračování příště)
Miloslav Faifr

Podklady pro inzerci
INDD, AI, EPS, PDF - písma musí být převedená na křivky

Obrázky: TIFF, JPG, BMP - rozlišení 300 dpi (obrázky musí být dodány zvlášť - nevložené do textu)
Texty: DOC, DOCX, ODT, TXT

Slevy
	opakovaná plošná inzerce 
 2 výtisky      15 % z celkové ceny
 3 a více výtisků     25 % z celkové ceny
 11 výtisků (roční)     30 % z celkové ceny

	nabídka pracovních míst    25 % z ceny inzerce

	souběžná inzerce ve vývěskách MKS  5 % z ceny inzerce

Velikost inzerátu
1 strana (186 x 263 mm) 5 400 Kč
1/2 strany (186 x 128,5 mm) 2 700 Kč
1/4 strany (91 x 128,5 mm) 1 350 Kč
1/8 strany (91 x 63 mm) 675 Kč

Řádková nekomerční inzerce max. 92 znaků zdarma
vyměním, daruji, hledá se, koupím...

Řádková komerční inzerce max. 92 znaků  50 Kč
prodej, služby...

Společenská rubrika zdarma

Inzerce 
v Dobřanských listech

Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

e-mail: listy@dobrany.cz

Dobřany

Dobřanské listy vychází v nákladu 2 960 ks a jsou distribuovány zdarma do každé domácnosti v Dobřanech, Šlovicích a Vodním Újezdu.

Pionýr v Dobřanech 
připravil nejen pro své členy, ale i pro ostatní děti a mládež 

bezkontaktní hru 

„Stopy časem“. 

Stačí jen papír, tužka a vyrazit do ulic města Dobřany. 
Termín konání hry a zaslání výsledků je do 28. února 2021.

Pravidla: Čísla u jednotlivých odpovědí sečtete a konečné číslo je 
kódem k získání odměny.Výsledek – kód pošleš mailem na adresu:  
lukas.gittler@seznam.cz a následně se dozvíš, kdy a kde si můžeš 
odměnu vyzvednout.  

1.  Městem protéká řeka, určitě víš jak se jmenuje. Požadovným 
číslem je počet písmen v jejím názvu.       

2.  Přes řeku vede starý gotický most. Jaký je počet jeho oblouků 
nad vodou?                                    

3.  Když po něm přejdeš a půjdeš do Vodního Újezda a zpět, 
 kolik ujdeš kilometrů?                             
4. Sečti čísla letopočtu, kdy byl postaven současný Městský úřad.                                                     
5. Kolik barev budeš potřebovat, abys nakreslil/a městský znak?                                                                        
6. Kolik je paroží v městském znaku?                         
7. Kolik stromů roste na náměstí?                              
8. Kolik kostelů najdeme na území města?               
9.  V roce 2020 oslavilo město výročí svého založení, skládalo se 
 ze tří „šťastných čísel“. Jaký je jejich součet?                   
10.  Kolik laviček se nachází před budovou, ve které jsou klubovny 

Budulínka, rybářů a Pionýra v bývalých kasárnách?            

Výsledný kód je:
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Poděkování

Děkujeme	městským	 lesům	Dobřany	za	vyhotovení	několika	odpo-
čívadel	v	 lese	Vysoká.	 	Tato	 lokalita	 je	 čím	dál	 tím	více	navštěvována	
turisty	a	cyklisty.	V	sobotu	16.	ledna	2021	jsme	sem	také	zavítali.	Cílem	
byl	vrch	Kluk,	odkud	jsou	krásné	výhledy	do	okolí.

Eva Horová

Volby do školské rady ZŠ Dobřany
Vážení	rodiče	žáků	ZŠ	Dobřany,
chci	Vás	povzbudit	k	přihlášení	se	za	kandidáty	na	členy	nové	školské	

rady	z	řad	zákonných	zástupců	nezletilých	žáků.	Všechny	podrobnosti	
najdete	v	oznámení	pod	tímto	textem,	zdůrazňuji	jen	termín	k	podání	
přihlášky	–	do pátku 12. 2. 2021.
Děkuji.

Jaroslav Šedivý, ředitel školy
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Dodavatelé školní jídelny aneb Víme, co jíme
V	současné	době	jsou	

nařízením	 vlády	 uza-
vřeny	 všechny	 restau-
race	 a	 mohou	 posky-
tovat	 svoje	 služby	 jen	

přes	tzv.	výdejová	okénka.	Jinak	tomu	není	ani	
ve	školní	jídelně.	Proto	lze	vždy	kolem	11.	ho-
diny	v	jejím	okolí	sledovat	dlouhého	hada	lidí.	
I	během	tohoto	poněkud	netradičního	výdeje	
si	do	jídelny	najde	cestu	přes	100	cizích	stráv-
níků.	
Možná	tito	zákazníci	ocení	informace	o	do-

davatelích,	 z	 jejichž	 surovin	 je	 připravováno	
jídlo,	které	u	okénka	vyzvedávají.	 Již	několik	
let	se	jídelna	snaží	podporovat	tzv.	regionální	
dodavatele	 a	 nakupovat	 výhradně	 české	 vý-
robky.	
Nejvíce	 používanou	 surovinou	 je	 maso.	

Všechny	 jeho	druhy	do	školní	 jídelny	dodává	
Řeznictví	Dobřany,	 kuřecí	maso	 a	 ryby	 firma	
Jan	Špilar	Plzeň.	Pečivo	pro	nás	peče	Dobřan-
ské	pekařství,	zeleninu	a	ovoce	vozí	pan	Marek	
z	Nýřan,	 který	 ji	 pečlivě	 vybírá	 v	 plzeňských	
velkoobchodech.	Čerstvé	mléko	dodává	firma	
Milknatur	z	Líní.	Nedílnou	součástí	jídelníčku	
je	tvaroh	a	jogurt.	U	těchto	komodit	se	snaží-
me	podporovat	farmu	Diviš	a	mlékárnu	Milda.	

Během	 roku	můžete	 ochutnat	 jablka,	 hrušky	
a	švestky	z	Nebílov.	Z	této	farmy	pochází	i	vý-
borné	mošty	a	na	podzim	sušená	jablka.
Určitě	 nemůžeme	 zapomenout	 na	 vajíčka.	

Slepičí	 farma	 rodiny	 Trsků	 z	 Klatov	 sice	 na	
zimu	přerušila	chov,	ale	pevně	věříme,	že	na	
jaře	se	opět	staneme	spokojenými	odběrateli.
Nejsem	úplně	zastánce	bio	výrobků,	ale	po-

řád	si	myslím,	že	hlavní	důraz	musí	být	kladen	
hlavně	na	kvalitu.	Každý	víme,	že	jen	z	kvalit-

ních	surovin	lze	připravit	kvalitní	jídlo.	Školní	
jídelna	v	Dobřanech	se	o	 to	snaží	 již	několik	
let	a	nepolevíme,	i	když	situace	je	teď	taková,	
jaká	je.
Pevně	 věřím,	 že	 se	 již	 brzy	 budeme	moci	

sejít	ve	školní	 jídelně	a	pochutnat	si	na	 jídle	
připraveném	 ze	 surovin	 od	 výše	 zmíněných	
dodavatelů,	kterým	tímto	děkujeme	za	výbor-
nou	spolupráci	a	podporu.

Bc. Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany

Přehled činnosti mladých hasičů za rok 2020

Rok	2020	jsme	zahájili	zimní	soutěží	a	kul-
turním	 programem	 na	 VVH.	 Zimní	 soutěže	
se	zúčastnilo	celkem	27	kolektivů	z	okolních	
sborů.	Za	náš	sbor	 jsme	postavili	3	družstva	
starších,	 1	 družstvo	 mladších	 a	 1	 složené	
z	 nováčků,	 kteří	 si	 to	 také	 chtěli	 vyzkou-
šet.	 Jedno	z	našich	 starších	družstev	 získalo	
1.	 místo.	 Večer	 po	 soutěži	 jsme	 vystoupili	

s	kulturním	programem	na	VVH.	Zimní	 sou-
těž	 byla	 vlastně	 první,	 ale	 zároveň	 i	 posled-
ní	soutěží	v	 loňském	roce.	V	březnu	 jsme	se	
připravovali	na	zkoušky	odborek	a	na	soutěž	
v	Oplotě,	ale	OSH	PJ	všechny	další	zrušila	na	
základě	vyhlášení	vlády	(nouzový	stav	-	Covid	
19).	V	březnu	se	naše	2	děti	zúčastnily	výtvar-
né	a	literární	soutěže	Požární	ochrana	očima	
dětí.	Kristýnka	Kaslová	získala	ve	své	katego-
rii	v	okresním	kole	1.	místo	a	v	krajském	kole	
3.	 místo.	 V	 létě	 se	 nám	 podařilo	 uskutečnit	
letní	pobyt	v	Úborsku,	který	proběhl	v	poho-
dě,	a	všem	se	tam	líbilo.	V	září	jsme	se	párkrát	
sešli,	 připravovali	 jsme	 se	 hlavně	 na	 závod	
požární	všestrannosti,	ale	vzhledem	k	situaci	
s	Covidem	vláda	zase	všechny	aktivity	zasta-
vila.	 Soutěže	byly	 zrušeny,	 vánoční	posezení	
u	 stromečku	 také	 nebylo	 a	 ani	 vystoupení	
s	 kulturním	 programem	 na	 VVH.	 Koncem	
roku	jsme	koupili	dětem	sací	koš,	džberovou	
stříkačku	a	nové	dresy.	Město	 tuto	naši	 akci	
podpořilo	z	dotace,	za	což	děkujeme.	V	letoš-
ním	roce	plánujeme	zase	letní	pobyt.	Doufá-
me,	že	se	situace	kolem	Covidu	zlepší	a	letní	
pobyt	se	uskuteční.

Helena Dvořáková, vedoucí mládeže SDH       

Pionýrská	skupina	v	Dobřanech
pro	vás	připravila	dětskou	fotosoutěž

„Život kolem nás“.

Vezměte	do	ruky	foťák	nebo	telefon	
a	do 18. února	můžete	

posílat	povedené	fotky	na	e-mail	
kristynatichotova@seznam.cz. 

Témata:
1. Úsměv     

2. Příroda    
3. Planeta, na které žiji 

Nejlepší	fotky	zašleme	do	celorepublikové	
soutěže	dětí	„Clona“,	proto	uveďte	svůj	
věk,	jméno	a	email	pro	kontakt.	Odměny	
připravíme	pro	všechny	zúčastněné	a	včas	
se	dozvíte,	kdy	a	kde	si	je	vyzvednout.
Těšíme	se	na	fotky	a	držíme	palce.
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Turisté vás zvou

2. února /út/
Kolem Dobřan
Start	na	kruhovém	objezdu	v	Dobřanech	(pod	
Penny)	v	8:30.	Délka	trasy	do	10	km.	Vedoucí	
Jindra	Šmatlák.

9. února /út/ 
Z Chudenic do Kolovče
Z		Dobřan	odjedeme	vlakem	v	6:55	do	Šviho-
va,	 dále	 busem	 v	 7:47	 do	 Chudenic	 a	 odtud	
po	zelené	do	Kolovče.	Zpět:	busem	v	14:12	do	
Klatov	a	v	15:30	z	Klatov	vlakem	do	Dobřan.	
Délka	trasy	do	10	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.		

16. února /út/ 
Holýšov – Stod
Odjedeme	vlakem	z	Dobřan	v	7:18	do	Plzně	
HN	a	dále	v	8:20	do	Holýšova.	Jdeme	po	čer-
vené	 a	 žluté	 TZ	 do	 Stodu.	 Ze	 Stodu	 odjezd	
v	14:13	busem	do	Dobřan	nebo	do	Plzně	vla-
kem	v	14:08.	Délka	 trasy	10-11	km.	Vedoucí	
Jindra	Šmatlák.
     
23. února /út/ 
Po stopách hudebního skladatele 
A. Dvořáka
Odjedeme	vlakem	z	Dobřan		v	7:05	do	Plzně	
HN,	 v	 7:22	 pokračujeme	 stejným	 vlakem	 do	
Zdic	 -	 přistoupí	 turisté	 z	 Plzně.	 Ve	 Zdicích	
přestup	a	dále	v	8:26	vlakem	do	Jinců.	Odtud	
po	modré	TZ	-	zámek	Hluboš	a	okolí.	Odjezd	
busem	v	14:01	do	Hořovic,	odtud	v	15:09	vla-
kem	do	Plzně	a	Dobřan.	Délka	trasy	do	10	km.	
Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

Zveřejněné pochody se budou řídit dle vývoje 
epidemie a podle opatření  vlády ČR. Sleduj-
te proto vývěsní skříňku u KB, popř. obdržíte 
e-mail, kde budete upozorněni na případné 
změny.

Rybáři
Poslední	týden	před	Vánoci	jsem	se	na	ryby	

nedostal,	ale	na	Štědrý	den	mi	dcera	nabídla,	
že	mě	k	řece	doveze.	Vyjeli	jsme	něco	po	de-
váté.	Bylo	celkem	teplo,	ale	 foukal	dost	silný	
nárazový	 vítr.	 Nahodil	 jsem	 a	 zavěsil	 lehké	
čihátko	mezi	očka	prutu.	Při	každém	závanu	
větru	čihátko	popojelo	nahoru.	Již	bylo	v	po-
lovině,	když	najednou	dotáhlo	až	k	prutu.	To	
se	mi	zdálo	podezřelé,	a	tak	 jsem	pro	 jistotu	
zasekl.	Prut	se	ohnul	a	cítil	 jsem	odpor	ryby.	
Byl	 to	kapr	tak	42	cm.	Za	chvilku	další,	něco	
pod	míru,	a	než	jsem	je	vyhákl	a	navlékl	nový	
rohlík,	tak	jsem	propásl	další	dva	záběry.	Za-
volal	 jsem	 synovi,	 který	 byl	 doma,	 ať	 všeho	
nechá	a	přijede	za	mnou	a	vezme	si	pruty.	Než	
přijel,	 chytil	 jsem	kapra	48	cm.	Toho	 jsem	si	
již	nechal.
Syn	se	usadil	kousek	pode	mnou	a	nahodil	

první	 prut.	 Závan	 větru	mu	 ale	 hned	 vytáhl	
čihátko	nahoru.	Stáhl	ho	zpátky,	ale	to	znovu	
vyjelo	 k	 prutu.	 Jenže	 vítr	 právě	 polevil.	 „Se-
kej,	 to	 je	 záběr!“	A	 také	 že	byl,	 za	 chvíli	měl	
také	 kapra.	 Vtom	 mi	 zabral	 další	 kapr.	 Syn	
poponesl	 oba	 kapry	 dál	 od	 břehu,	 vyhákl	 je	
a	změřil.	Ten	jeho	měl	48	cm,	ten	můj	46	cm,	
ale	byl	pěkně	vysoký.	Zapsali	 jsme	úlovky,	 já	
měl	nachytáno	a	začal	jsem	pomalu	balit.	Syn	
znovu	nahodil,	ale	sotva	položil	prut,	čihátko	
hned	zase	 jelo	nahoru.	Zásek	 seděl,	 ale	 rybě	
se	nějak	nechtělo	z	vody,	zdolávání	trvalo	tro-
chu	déle.	Byl	to	pěkný	kapr	56	cm.	Tak	to	byl	

opravdu	Štědrý	den.
Do	konce	roku	jsem	již	na	ryby	nešel.	Vypl-

nil	jsem	sumář	úlovků	a	zjistil,	že	v	uplynulém	
roce	 jsem	 nachytal	 nejvíc	 ryb	 v	 životě.	 A	 to	
jsem	vlastně	červen,	červenec	a	srpen	prose-
děl	po	operaci	doma.
Hned	na	první	termín	2.	1.	2021	jsem	si	šel	

pro	novou	povolenku.	Když	 jsem	došel	k	 ry-
bárně,	stála	fronta	od	klubovny	přes	celý	dvůr	
a	 ještě	 kus	 před	 vraty	 na	 chodníku.	 Všichni	
měli	nasazené	roušky	a	dodržovali	rozestupy	
min.	2	m.	Takže	 to	 zase	 tak	moc	 lidí	nebylo.	
Fronta	postupovala,	ale	stále	přicházeli	další,	
řadili	se	do	ní,	a	tak	se	nezkracovala.
Další	 termíny	 výdeje	 povolenek	 jsou:	

st	 10.	 2.,	 so	13.	 3.	 a	 st	 21.	 4.	 Již	 na	 leden	 se	
domluvily	brigády	na	vysekání	rákosu	na	dol-
ním	rybníku	v	Přestavlkách,	na	vyřezání	nále-
tových	křovin	okolo	Horní	Kotynky	a	na	pro-
vedení	nutných	oprav	a	údržby	vozidla	před	
jarními	výlovy.
Někteří	rybáři	již	využili	prvních	dní	po	No-

vém	roce,	kdy	to	počasí	ještě	dovolilo,	a	vydali	
se	s	novou	povolenkou	(nebo	ještě	se	starou,	
která	platila	 do	10.	 ledna)	k	 řece.	A	 co	 jsem	
slyšel,	tak	ryby	prý	docela	braly,	ulovili	se	i	ka-
při.
Již	je	jasné,	že	bál	se	konat	nebude,	výroční	

členská	schůze	by	se	měla	posunout	na	dobu,	
až	to	situace	dovolí.

Vladislav Šefl

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok vážek 
a nabízí finanční pomoc i na jejich ochranu
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2021 Rokem vážek. Během roku budou 
– dovolí-li koronavirus - po celé České republice probíhat zajímavé aktivity, díky kterým 
se veřejnost dozví více o této pozoruhodné skupině hmyzu i o prostředí, ve kterém žijí. Již 
nyní však ČSOP nabízí finanční podporu aktivit na pomoc vážkám. 

Proč	 zrovna	 Rok	 vážek?	 Krom	 toho,	 že	 vážky	 jsou	 krásné	
a	samy	o	sobě	pozoruhodné,	jsou	i	symbolem	zachovalých	vod-
ních	ploch	a	mokřadů.	Míst,	kterých	je	i	přes	řady	politických	
proklamací	o	nutnosti	zadržování	vody	v	krajině	stále	větší	ne-
dostatek.	Nejenže	se	neobnovují	dostatečně	rychle,	ale	leckde	
dosud	i	mizí	(jsou	zaváženy	a	podobně)	či	jsou	nevhodným	hos-
podařením	(např.	intenzivní	chov	ryb)	degradovány.	Český	svaz	

ochránců	přírody	by	rád,	aby	si	lidé	začali	mokřadů	více	vážit;	napomáhali	jejich	obnově	a	bránili	
jejich	zániku.	Nejen	jako	míst,	ke	kterým	obracíme	své	zraky	coby	k	přirozené	„klimatizaci“	v	do-
bách	letních	veder,	ale	i	míst	plných	života,	plných	nejrůznějších	–	mnohdy	i	velmi	vzácných	–	rost-
lin	a	živočichů.	Právě	vážky,	tyto	létající	drahokamy,	jsou	toho	symbolem.
Český	svaz	ochránců	přírody	pečuje	o	řadu	mokřadů,	tůní	a	rybníků	a	přibližuje	tato	místa	ve-

řejnosti.	Nabízí	však	také	finanční	pomoc	dalším	subjektům,	které	by	se	chtěly	do	ochrany	(nejen)	
vážek	zapojit.	V	rámci	Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity mohou	spolky	žádat	
o	finanční	podporu	jak	na	mapování	vzácných	druhů,	tak	na	drobnější	praktická	opatření	v	teré-
nu,	mimo	jiné	právě	třeba	na	obnovu	tůní,	které	potřebují	vážky	pro	své	přežití.	Bližší	informace	
najdete	na	webových	stránkách	www.csop.cz.

PRACOVNÍ DOBA 
OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ

ÚNOR 2021

čt	18.	2. 14–17

st	24.	2. 14–17

Výrobu klíčů a vyzvednutí zakázek 
mimo pracovní dobu lze domluvit 

na tel.: 773 478 883.
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Dne	24.	2.	2021	tomu	bude	10	let,	
co	nás	navždy	opustil	náš	milovaný	syn,	

bratr,	vnuk,	synovec	a	bratranec	

Martin Schlehofer,	
který	tragicky	zahynul	ve	svých	20	letech.

S	láskou	a	bolestí	v	srdci	vzpomínají	rodiče,	
bratr	s	rodinou,	babička	a	ostatní	příbuzní.	

Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi.
NIKDY	NA	TEBE	NEZAPOMENEME,	MARTÍNKU.

Vzpomínka

Společenská rubrika

Kdo v srdci žije, neumírá,
jen vzpomínky a bolest zůstává.

Dne	16.	ledna	2021	uplynulo	
14	smutných	let,	co	nás	navždy	opustila	

naše	drahá	maminka	a	babička,

paní	Terezie Vovsová	ze	Šlovic.

S	láskou	a	úctou	stále	vzpomínají	
dcery	a	syn	s	rodinami.

Vzpomínka

Dne	26.	2.	2021	uplynuly	již	2	smutné	roky,
co	nás	navždy	opustila	

naše	drahá	maminka	a	babička,

paní	Anna Smoláková.

S	láskou	stále	vzpomínají	dcery	
Jana	a	Vendulka	s	rodinami,
vnoučata	a	pravnoučata.

Vzpomínka

Dne	11.	2.	2021	tomu	budou	3	roky,	
co	od	nás	odešel	

Standa Brunát.

Vzpomeňte	s	námi.
Družka	Milena	a	celá	rodina	Brunátova.

Vzpomínka

Dne	15.	2.	2021	to	bude	rok,	
co	nás	navždy	opustila	naše	drahá	
maminka,	babička	a	prababička,	

paní	Anna Zmeková.

Dne	5.	2.	2021	uplyne	7	let	od	chvíle,
co	nás	navždy	opustil	náš	milovaný	

dědeček	a	pradědeček,
pan	Vojtěch Volf.

S	láskou	vzpomínají	dcery	a	děti	s	rodinami.

Vzpomínka

Dne	17.	1.	2021	uplynulo	5	let,	
co	nás	opustil	náš	tatínek	a	dědeček,

pan	Václav Šot.

Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi.
Syn	Vašek	s	rodinou,	vnučky	Janina	a	Terča	

a	pravnoučata

Vzpomínka

26.	2.	2021	si	připomeneme	
102.	výročí	narození

pana	Tomáše Benedikta.

Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi.
Za	vzpomínku	děkují	Jarka	a	Věra	
s	rodinami	a	ostatní	příbuzní.

Vzpomínka

Dne	1.	3.	2021	tomu	bude	rok,	co	jsi	odešel,	
jak	si	to	zřejmě	osud	přál.

V	našich	srdcích	a	vzpomínkách	
však	zůstáváš	dál.

Pan	Pavel Bultas "Chrobák".

S	bolestí	v	srdci	vzpomínají	rodiče,	
bratr	s	rodinou,	dcera	Barbora	s	rodinou,	

dcera	Soňa	s	rodinou	a	kamarádi.

Vzpomínka

Když zemře maminka, sluníčko zajde.
V srdci nám zůstane smutek a chlad.

Sotva už na světě někdo se najde,
kdo by jak maminka nás měl tak rád.

Dne	19.	2.	2021	uplyne	první	smutný	rok,	
co	nás	navždy	opustila

paní	Elfrida Bittnerová.

Za	vzpomínku	děkuje	dcera	Jana	s	rodinou.

Vzpomínka
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Řádková inzerce
		ANGLIČTINA	–	Individuální	i	skupinová	výuka,	též	online	

(Skype	apod.),	tel.	724	015	347,	www.anglickyjazyk.net

		Pronajmu	dlouhodobě	rekonstruovaný	byt	2+1,	balkon,	
sklep,	pro	nekuřáky.	Tel.	737250151.

		Hledáme	dlouhodobý	pronájem	garsonky	v	Dobřanech,	
solidní	jednání,	tel.	737	989	344.

 
		Hledáme	podnájem	bytu	2+1	nebo	3+1,	i	v	rod.	domě,	 

na	úrovni,	jsme	nekuřáci,	tel.	č.	737	989	344.

		Hledám	doučování	českého	jazyka	pro	6.	ročník	ZŠ,	 
Dobřany,	tel.	732	186	994.
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Nabízíme 
Vám jistotu
zaměstnání u stabilní společnosti...

Práce v Chlumčanech na kariera.rako.cz
Práce v Chlumčanech na 

Vyrábíme 
keramické 
obklady
since 1883

rako.cz 

Pro moderní plně automatizovaný závod 
v Chlumčanech hledáme nové kolegy.

Benefi ty, které oceňují naši kolegové: 
závodní stravování, 13. plat 
roční výhody 15 400 korun 
bezpečnost práce a mnoho dalších!

tel.: 378 022 750

Inz nabor Chlumcany.indd   1 22.9.20   9:30

ORNICE
ZA ODVOZ

Smluvně přenechám v roce 2021 dle podmínek 
ZPF ornici z Dobřan v objemu ca. 300 m3. 
Bližší informace na tel. č. 603 239 953 nebo 
ornice@obalar.cz

Na problémy 
nejste sami

Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany

středa,	čtvrtek:	9:00–12:00,	13:00–15:45	

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

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

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní. 
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
 bydlení  finanční problematika  rodina a mezilidské vztahy 
 sociální a zdravotní pojištění  systém sociálních dávek a pomoci 
 správní řízení (jednání s úřady)  občanskoprávní vztahy 

 majetkoprávní vztahy  ochrana spotřebitele  pracovně–právní vztahy

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech je financováno městem Dobřany.

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.
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Telefonní seznam MěÚ Dobřany

(jar)	Současná	doba	přináší	 řadu	omezení	a	 jedním	z	nich	 je	 také	stále	přetrvávající	úprava	úředních	hodin	Městského	úřadu	Dobřany,	a	 to:	 
v	pondělí	7:15	–	11:15,	12:00	–	13:00	hod.	a	ve	středu	12:00	–	17:00	hod.	Úřední	záležitosti	občanů	mohou	být	vyřizovány	i	mimo	stanovené	úřední	
dny	a	hodiny,	ale	je	nutné	se	předem	objednat.	Své	požadavky	můžete	řešit	telefonicky,	mailem	či	videohovorem	s	daným	úředníkem.	Níže	je	zveřej-
něn	aktuálně	platný	telefonní	seznam	pracovníků.	
Pokladna	a	podatelna	v	přízemí	MěÚ	(vstup	T.	G.	M.	2)	jsou	přístupné	každý	den,	a	to	v	pondělí	7:15	–	11:15,	12:00	–	17:00,	v	úterý	8:00	–	11:15,	

12:00	–	14:30,	ve	středu	7:15	–	11:15,	12:00	–	17:00,	ve	čtvrtek	8:00	–	11:15,	12:00	–	14:30	a	v	pátek	8:00	–	11:15,	12:00	–	13:00	hod.		

Příjmení, jméno a titul Zařazení Funkce Telefon E-mail

Benediktyová	Michaela Finanční	odbor místní	poplatky 377	195	845 benediktyova@dobrany.cz

Bílá	Ivana Finanční	odbor mzdová	účetní 377	195	846 bila@dobrany.cz

Brandl	Petr,	Ing. Tajemník tajemník	MěÚ 377	195	841 brandl@dobrany.cz

Breuová	Miluše,	Ing.,	Bc.,	DiS. Stavební	odbor stavební	technik 377	195	834 breuova@dobrany.cz

Černá	Pavla Finanční	odbor fakturace 377	195	856 cerna@dobrany.cz

Dolejšová	Ivana Finanční	odbor podatelna,	pokladna,	recepce 377	195	835 dolejsova@dobrany.cz

Eret	Jan,	Ing. Kancelář	starosty investice	města 377	195	838 eret@dobrany.cz

Frousová	Miroslava Finanční	odbor evidence	obyvatel 377	195	832 frousova@dobrany.cz

Grunská	Judita Kancelář	starosty správa	majetku	města,	
czechpoint 377	195	861 grunska@dobrany.cz

Hájek	Jiří,	Ing. Stavební	odbor stavební	technik 377	195	848 hajek@dobrany.cz

Hájková	Simona,	Mgr. Kancelář	starosty správa	dotací 377	195	858 hajkova@dobrany.cz

Hessová	Věra Kancelář	starosty vedoucí	odboru	 377	195	844 hessova@dobrany.cz

Hodanová	Václava,	DiS. Kancelář	starosty veřejný	opatrovník 377	195	867 hodanova@dobrany.cz

Jacková	Martina,	Bc.,	DiS. Stavební	odbor přestupky,	ŽP 377	195	837 jackova@dobrany.cz

Jandová	Eva Kancelář	starosty matrika 377	195	833 jandova@dobrany.cz

Janoušková	Jana,	Mgr. Kancelář	starosty asistentka	místostarostky,	
podpora	spolků 377	195	868 janouskova@dobrany.cz

Jánská	Milena Finanční	odbor pokladna 377	195	860 janska@dobrany.cz

Kučerková	Lucie,	Bc. Kancelář	starosty správa	dotací 377	195	853 kucerkova@dobrany.cz

Kypetová	Jaroslava,	Ing.,	PhD. Finanční	odbor vedoucí	odboru 377	195	839 kypetova@dobrany.cz

Machartová	Dana Finanční	odbor hlavní	účetní 377	195	854 machartova@dobrany.cz

Mašátová	Anna Kancelář	starosty úklid	MěÚ	 377	195	823  - 

Matoušová	Edita Finanční	odbor daňová	účetní 377	195	849 matousova@dobrany.cz

Milota	Zbyněk Kancelář	starosty investice	města 377	195	852 milota@dobrany.cz	

Pokorná	Libuše,	Bc. Kancelář	starosty sociální	věci 377	195	866 pokorna@dobrany.cz	

Pokorný	Michal,	Bc. Technické	služby	
města	Dobřany

vedoucí	technických	služeb,	
odchyt	psů 724	004	389 technickesluzby@dobrany.cz

Rubáš	Jiří,	Bc. Stavební	odbor stavební	technik 377	195	850 rubas@dobrany.cz

Sobotka	Martin,	Bc. Starosta starosta 377	195	842
735	170	175 sobotka@dobrany.cz

Šefl	David,	Ing. Informatik IT	specialista 377	195	851 sefl@dobrany.cz

Šimečková	Lucie,	Ing. Finanční	odbor účetní,	rozpočet 377	195	857 simeckova@dobrany.cz

Šmůla	David,	Mgr. Stavební	odbor vedoucí	odboru 377	195	836 smula@dobrany.cz

Šusterová	Ivana Kancelář	starosty sekretariát	MěÚ 377	195	831 susterova@dobrany.cz

Šváb	Jan Finanční	odbor správa	bytů 377	195	859
739	280	800 svab@dobrany.cz

Tomanová	Lenka,	Ing. Místostarostka místostarostka 377	195	865
606	734	479 tomanova@dobrany.cz

Valentová	Renáta,	Mgr. Právnička právník	města 377	195	864 valentova@dobrany.cz	

Vrána	Michal,	DiS. Lesní lesní 377	195	840
730	152	451 vrana@dobrany.cz

Žochová	Veronika,	Mgr. Stavební	odbor stavební	technik 377	195	855 zochova@dobrany.cz
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO  
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
pondělí	 6:00–12:00	 14:00–18:00
úterý	 6:00–13:00
středa	 6:00–12:00	 13:00	liché	týdny
	 	 													Vstiš
čtvrtek	 6:00–12:00	 13:00	Harmonie
pátek	 6:00–12:00
Pokud má pacient zvýšenou teplotu nebo příznaky 
onemocnění dýchacích cest, je návštěva ordinace 
možná pouze po předchozí telefonické konzultaci.

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová
tel.: 606 370 308
pondělí	 7:30–11:00	
	 11:15–12:30	 pro	podniky	a	objednané
	 15:00–18:00	 pouze	po	tel.	domluvě
úterý	 7:30–11:30	
	 11:30–13:00	 pro	objednané
středa,	pátek	 7:30–11:00	
	 11:15–13:00	 pro	podniky	a	objednané
čtvrtek	 7:30–11:00	
	 11:15–13:00	 pro	objednané
Pokud má pacient zvýšenou teplotu nebo příznaky 
onemocnění dýchacích cest, je návštěva ordinace 
možná pouze po předchozí telefonické konzultaci.

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
tel.: 723 079 072
	 prevence	 pro	nemocné
pondělí	 7:30–10:00	 13:30–15:00
úterý	 13:00–15:00	 15:00–17:00
středa	 7:30–11:00	 11:00–14:30	
čtvrtek	 7:30–10:00	 10:00–12:00
pátek	 7:30–10:00	 10:00–13:00

Praktický zubní lékař
MUDr. Lada Cvachovcová
tel.: 604 129 239
pondělí,	čtvrtek	 7:30–17:00
úterý,	středa	 7:30–13:00
pátek	 7:30–13:00

MUDr. Petr Bureš
tel.: 724 516 852
pondělí	 7:30–14:30
úterý	 9:00–17:30
středa	 7:00–13:00
čtvrtek	 7:00–12:00	 MUDr. Hrbáčková
pátek	 6:30–12:00

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková
středa	 6:30–7:30	 náběry
	 7:30–14:30	 ordinace

Ordinace očního lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
	 volně	 pro	objednané
pondělí	 8:30–12:00	 12:30–14:30

středa	 13:00–14:00	 14:00–17:30
čtvrtek	 8:30–12:00	 12:30–14:30
pátek	 7:00–11:00	 11:00–13:00
perimetry:
pondělí,	čtvrtek	 8:00–8:30	 po	objednání
středa	 11:30–13:00	 po	objednání

Kožní ordinace
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
tel.: 775 057 007
Ordinační	hodiny:
pondělí	 8:00–14:00
Vyšetření	po	telefonickém	objednání.

Interní ambulance
MUDr. Gabriela Rybářová | MUDr. Martin Straka
tel.: 775 002 155 
úterý	 7:30–14:30
	 14:30–16:30
pátek	 7:30–14:30

Kardiologická ordinace
MUDr. Tomáš Kolouch
tel.: 730 778 658
pondělí	 8:00–15:00
úterý	 8:00–18:00
středa,	čtvrtek	 8:00–15:00
pátek	 7:00–11:00

Gynekologie
MUDr. Petr Krčál
tel.: 603 225 252
úterý	(sudé)	 7:00–13:00
čtvrtek	 7:00–13:00
pátek	(lichý)	 7:00–13:00

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

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

Oční optika
Dagmar Strejcová
tel.: 727 900 748
e-mail: optikastrejcova@seznam.cz
pondělí	 9:00–15:00
středa	 9:00–17:00
pátek	 7:30–15:00

Lékárna Devětsil
Sokolovská 967, tel.: 377 921 299
pondělí–pátek	 8:00–12:30	 13:00–17:00

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí	 8:00–15:00
úterý,	čtvrtek	 8:00–18:00	 na	objednání
středa	 8:00–11:00	 na	objednání
pátek	 7:30–11:30	 na	objednání

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33, Dobřany, tel.: 377 972 754, 732 114 040
úterý	 8:00–11:00
čtvrtek	 8:00–11:00
pátek	 8:00–11:00

Chlumčany, tel.: tel.: 377 973 124
pondělí,	středa	 8:00–11:00
Nouzový provoz ordinace, upřednostňujeme 
telefonické konzultace.

Veterinární ordinace
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

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující 
péči – pečovatelská služba
Sokolovská 1004
tel.: 733 141 900 – Helena Vaňková
e-mail: jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
pondělí–pátek	 7:00–19:00
so,	ne,	svátek	 7:00–9:00	 11:30–14:00
	 	 	 17:00–19:00

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

Městský úřad Dobřany
Náměstí T.G.M. 1, tel. ústředna: 377 195 831
Omezená provozní doba:
pondělí	 7:15–11:15	 12:00–13:00
středa	 	 12:00–17:00
Provozní	doba	podatelny:	běžná	prac.	doba	MÚ

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
Provozní	doba:																	
pondělí–pátek	 8:30–12:15	 13:00–16:00

(dle	platných	nařízení)

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


