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Chystáme „rychlé“ 
parkoviště na nádraží
Až	 48	 míst	 vznikne	 velmi	 malým	 nákla-

dem	v	prostoru	nákladové	rampy	na	nádraží,	
snažíme	 se	 vše	 urychlit	 tak,	 aby	místa	 slou-
žila	 ještě	 před	 zahájením	 rekonstrukce	ulice	
F.	 X.	 Nohy,	 po	 jejím	 skončení	 budou	 sloužit	
jako	záchytné	parkoviště.	Investice	zatím	ob-
náší	barvu,	betonové	zábrany,	časem	i	kameru	
a	posílení	nasvícení.
Definitivní	 podobu	 tohoto	 místa	 určí	 až	

projekt	přestupního	terminálu,	který	se	odvi-
ne	od	návrhu	rekonstrukce	samotného	nádra-
ží.	Město	také	oslovilo	České	dráhy	s	žádostí	
o	spolupráci	při	instalaci	stojanů	na	kola	pro	
pasažéry.

Jaroslava Umnerová, radní

Podněty zastupitelů 
se zabýváme
Stavební	odbor	nad	rámec	svých	povinností	

provedl	zběžnou	kontrolu	toho,	z	kterých	ne-
movitostí	 stoupá	nepříjemný	dým.	V	prvním	
kole	 šlo	 o	 tři	 domky,	 jejichž	 všichni	majitelé	
se	 dostavili	 na	 jednání	 v	 mé	 kanceláři.	 Dva	
z	nich	slíbili,	že	jde	o	poslední	topnou	sezónu	
se	starým	kotlem.	Ve	třetím	domku	je	situace	
složitější,	ale	 i	 tam	majitel	slíbil	situaci	řešit.	
Máte-li	také	nějaká	pozorování	dýmu,	pošlete	
je	a	my	se	pokusíme	na	provozovatele	pách-
noucích	komínů	opět	apelovat.	Máme	připra-
vené	i	určité	nástroje,	jak	jim	pomoci.	Chcete-
li	 to	 řešit	po	úřední	 linii,	 je	 to	v	kompetenci	
stodského	úřadu.

Martin Sobotka, starosta

Dobřany pod sněhem

foto: Jitka Šromová

foto: Pavla Klímová foto: Lukáš Plass
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Dědictví na houpačce, 
bahno na ministerstvu

Mezi	 nejbolestivější	 témata	 poslední	 doby	
patří	houpací	lávka	a	pokračování	cyklostezky	
na	Vstiš.	Obě	spojuje	prokleté	slovo	vlastnické	
vztahy.	V	prvním	případě	nás	léta	brzdilo	vle-
koucí	se	dědické	řízení,	které	skončilo	nanej-
výš	 nešťastně.	 Předpokládaná	 dědička	 sama	
zesnula	a	nový	dědic	potřebuje	opatrovníka.	
Právnička	města	opakovaně	prosila	notářku,	
aby	dala	alespoň	zprávu,	jak	je	to	daleko.	Vý-
sledek	několikaměsíčních	urgencí	je	žalostný.	
Stručná	zpráva,	dědic	zatím	neurčený.
Obdobně	 je	 to	 s	 pozemky	 od	 fotbalového	

hřiště	 na	 Vstiš,	 které	 jsou	 zatím	 napsány	 na	
zdejší	nemocnici,	ta	už	před	lety	rozhodla,	že	
se	jich	zbaví,	abychom	je	pak	mohli	jako	měs-
to	získat.	Napřímo	to	totiž	nejde.	Ministerstvo	
zdravotnictví	 se	vyznamenává	nejen	při	 epi-
demii,	pokud	jde	o	majetek,	 je	to	 ještě	horší.	
Tady	už	se	to	aspoň	hnulo	a	brzy	by	mohl	být	
pozemek	převedený	na	jinou	státní	organiza-
ci,	se	kterou	máme	mnohem	lepší	zkušenost.
Veřejně	slibuji,	že	až	bude	dědictví	vyřízeno	

a	Stod	konečně	stavbu	lávky	povolí,	zaplatím	
a	narazím	sud	piva	u	lávky	a	rád	si	přiťuknu	
s	každým,	kdo	přijde.

Martin Sobotka, starosta

Covidové ztráty
Pandemická	 situace	 je	 natolik	 vážná,	 že	 je	

ošemetné	mluvit	o	něčem	jiném,	než	je	záchra-
na	 životů.	 I	 v	 našem	městě	 žel	 přibývá	 pozů-
stalých,	 kterým	 si	 tímto	 dovolujeme	 vyjádřit	
upřímnou	soustrast.	Poprvé	jsme	v	situaci,	kdy	
bychom	nejraději	nebyli	z	titulu	funkce	součástí	
veřejné	správy,	jejíž	nejvyšší	články	svým	zma-
teným	a	nepevným	přístupem	zbytečně	zhor-
šují	už	tak	vážnou	situaci.	Cokoliv	půjde	z	rad-
niční	úrovně	napravit	či	usnadnit,	provedeme.
Přejeme	vám	proto,	ať	máte	štěstí	na	oběta-

vé,	ohleduplné	a	kompetentní	okolí.	Bez	toho	
se	nyní	skoro	nikdo	neobejde.
Pár	myšlenek	na	budoucnost	 po	 covidu	 si	

přesto	dovolíme,	 již	 jen	pro	to,	aby	se	posílil	
pocit,	že	za	tunelem	je	světlo	a	že	k	němu	do-
jedeme.	
Obávali	 jsme	 se,	 že	 ekonomické	 důsledky	

pandemie	budou	extrémní,	ale	ty	nakonec	ne-
jsou	nejhorší.	Více	nás	trápí,	že	zamrzla	mož-
nost	veřejných	debat	nad	důležitými	 tématy.	
Jde	 zejména	 o	 podobu	 infrastruktury	 pro	
kulturu,	 sport	 a	 společenský	 život.	 Nicméně	
už	jsme	začali	lokality,	které	vyplynuly	ze	stá-
vající	debaty,	řešit	s	architektem	tak,	abychom	

měli	odborný	vhled	na	jednotlivá	pro	a	proti.
Dalším	úkolem,	kde	jsme	mohli	bez	velkého	

omezení	dále	pracovat,	je	projekt	na	zlepšení	
života	 na	 sídlištích.	 Zejména	 na	 akci	 „Prima	
Pančava“	 se	 těšíme,	 v	 Hornických	 už	 máme	
z	 minulosti	 za	 sebou	 dvě	 výborná	 veřejná	
projednání,	 třetí	bychom	také	 letos	potřebo-
vali,	plánuje	se	totiž	rekonstrukce	ulice	Stro-
mořadí.	Když	nemůžeme	projednávat	s	lidmi,	
alespoň	tedy	opravujeme	cesty	a	rozšiřujeme	
počty	 stání	 pro	 auta.	 Také	 se	 nám	 pro	 uli-
ci	 Stromořadí	 v	 mezičase	 povedlo	 domluvit	
s	ČEZ	Distribucí,	že	dráty	zmizí	pod	zem	v	roce	
2023.	Bez	jejich	investice	by	rekonstrukce	ko-
munikace	 znamenala,	 že	 spousta	 stromů	 by	
vzala	za	 své	kvůli	parametrům	sjezdů.	To	ať	
jdou	k	zemi	raději	betonové	sloupy,	že?
Celkově	nám	chybíte,	lidé	v	Dobřanech	jsou	

na	 obdobných	 setkáních	 dobrými	 partnery	
do	diskuze.	Takže,	 jakmile	nebude	potkávání	
se	ohrožovat	lidské	životy,	těšíme	se,	že	s	tím	
zase	společně	pořádně	pohneme.
Za	městskou	radu

Martin Sobotka, starosta
Lenka Tomanová, místostarostka

Smlouvy na veřejné osvětlení jsou podepsány
V	roce	2006	prodalo	město	stávající	síť	veřejného	osvětlení	společnosti	Západočeská	energe-

tika,	po	jejím	zániku	přešel	majetek	na	společnost	ČEZ	Energetické	služby.	Rychlý	rozvoj	města	
zapříčinil,	že	na	našem	území	byly	nakonec	celkem	čtyři	typy	vlastnictví,	přičemž	zhruba	třetina	
patřila	čistě	městu.
Nejprve	jsme	řešili	variantu	vykoupit	někdejší	majetek	zpět,	ale	protistrana	to	hned	v	zárodku	

ukončila.	Nakonec	jsme	tedy	vše	sjednotili	u	většinového	vlastníka.	Vše	se	podařilo	projednat	nad	
očekávání.	Prodali	jsme	majetek	za	6,2	milionu	(v	roce	2006	dostalo	město	miliony	jen	dva),	nová	
provozovatelská	smlouva	zlevňuje	naše	investice	a	i	za	provoz	ušetříme	ročně	300	tisíc	Kč.	Jako	
bonus	máme	elektřinu	pro	vánoční	osvětlení	zdarma.
První	viditelnou	změnou	bude	nové	očíslování	stožárů,	což	má	význam	například	při	hlášení	

poruch.	Málokdo	si	uvědomí	jednu	nevýhodu	této	sítě,	opravuje	se	ve	dne,	kdy	se	nepozná,	jestli	
lampa	svítí.

Martin Sobotka, starosta

II. etapu projektu „zemmel“ čeká nejspíše 
velká EIA
Z	dosavadních	informací	o	posuzování	vlivu	záměru	budovat	zemní	meliory	na	Vysoké	vyplý-

vá,	že	se	naplní	náš	předpoklad,	že	projekt	bude	muset	být	posuzovaný	nejpřísnějším	možným	
způsobem.
Jelikož	je	kvalita	životního	prostředí	v	místě	od	začátku	prioritou,	ze	které	nechceme	slevit,	

považujeme	to	za	dobrou	zprávu.	Navržený	projekt	například	v	plné	míře	počítá	se	zachováním	
přechodně	chráněného	území,	kde	roste	kosatec	sibiřský.	Stejně	tak	má	vzniknout	dostatek	tůní,	
které	jednak	zadrží	vodu	a	dále	pomohou	vytvořit	příznivé	podmínky	pro	obojživelníky.
Vícenáklady,	které	přísnějším	způsobem	prověřování	vzniknou,	se	města	nedotknou,	zaplatí	je	

totiž	nájemce	pozemku	–	Marius	Pedersen.
Martin Sobotka, starosta

V	druhé	polovině	února	byly	zahájeny	pří-
pravné	práce	na	chystanou	rekonstrukci	ulice	
F.	X.	Nohy	v	sídlišti	Pančava.
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Bc. Libuše Pokorná
Sociální pracovnice MěÚ Dobřany

Pomoc je poskytována ve spolupráci s pečovatelskou službou JUBILATA pro osoby potřebující péč i. 

Konečně se očkuje
Od	konce	ledna	nabízí	město	pomoc	senio-

rům	z	Dobřan,	Šlovic,	Vodního	Újezdu	a	také	
z	 obcí,	 pro	 něž	 jsou	Dobřany	 obcí	 s	 pověře-
ným	 obecním	 úřadem	 (Dnešice,	 Nová	 Ves,	
Přestavlky	 a	 Vstiš),	 s	 registrací	 k	 očkování	
proti	 onemocnění	 covid-19.	 Telefonické	 lin-
ky	 jsou	hojně	využívány	nejen	k	registracím,	
ale	 i	k	zodpovídání	dalších	dotazů	 týkajících	
se	 očkování	 a	 platných	 opatření.	 Po	 měsíci	
beznaděje	se	koncem	února	očkování	oprav-
du	rozjelo	a	za	celý	tým	mohu	říci,	že	vložená	
energie	přináší	konečně	také	úspěchy	v	podo-
bě	naočkovaných	seniorů.			

Jaroslava Umnerová, radní

 

 zdravotnické pracovníky pro odběr PCR   pracovníky na administrativní pozici (práce na PC) 
 a antigenních testů na Covid 19   spojenou s odběry na testování Covid 19
 (vítáni jsou i studenti zdravotních škol starší 18 let a medici)  (vítáni jsou i studenti od 17 let)
	 finanční	ohodnocení:	200	Kč/hod.	+	20	Kč	za	test				 	 finanční	ohodnocení:	200	Kč/hod.

 Plánovaná provozní doba venkovní odběrové  buňky: PO, ČT, PÁ, SO nebo NE 9:00 – 13:00

Kontaktní osoba: Lenka Štětková, mob: 774 744 027
 Lab In – Cytologická laboratoř Dobřany, Žižkova 528, Dobřany 334 41, IČO: 08949051

  pracovníky na administrativní pozici (práce na PC) – DPP, sudý nebo lichý týden PO – PÁ 8:00 – 15:00
Více informací na tel. č. 733 636 060, Jaroslava Umnerová

Pro nově vznikající odběrové drive in místo v Dobřanech hledáme:

Pro spádové očkovací centrum ve Stodě hledáme:
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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

Zprávy z radnice

Veřejným	tajemstvím	je,	že	řada	staveb	na	
našem	 území	 trpí	 až	 neuvěřitelnou	 nekvali-
tou.	Nemá	cenu	se	pitvat	v	tom,	kdo	že	za	tím	
stojí.	 Zfušované	 dílo	 se	 většinou	 týká	 budov	
ve	vlastnictví	města,	tak	trochu	výjimkou	jsou	
bytové	domy	v	Loudů	s	č.	p.	1028	a	1029.	Oba	
objekty	mají	přejít	do	majetku	stávajících	ná-
jemníků,	 jak	 se	 dohodlo	 dávno	 před	 dvaceti	
lety,	kdy	se	z	dotace	stavěly.
Po	celou	dobu	někteří	odvážnější	nájemníci	

(či	spíše	nájemnice)	tvrdí,	že	stav	budov	není	
dokonalý.	Rozhodli	jsme	se	proto	vše	vyjasnit	
znaleckým	posudkem,	který	potvrdil,	že	stav	
budov	 je	 takový,	 že	pro	město	bude	nejlepší	
do	nich	ještě	investovat.	Přinejmenším	z	tra-
gické	nekvality	omítek	by	nás	nikdo	nevyvinil.
V	mezičase	jsme	též	zjistili,	že	budoucí	vlast-

níci	mají	smlouvy,	které	nikdy	nebyly	schvále-
ny	zákonným	způsobem.	Osobně	jsem	rád,	že	
jsme	nebyli	povinní	zpochybnit	nárok	lidí	na	to,	
že	jim	byty	zůstanou.	Finančně	by	to	pro	město	
bylo	skvělé,	ale	podílet	se	na	takovém	podrazu	
bych	fakt	nemohl.	Předstoupili	jsme	proto	před	
nájemníky	a	všechno	jim	bez	příkras	sdělili.
Až	nás	překvapilo,	 jak	rozumně	 lidé	tehdy	

zareagovali.	 Pracovali	 jsme	 sice	 s	 různými	
nepohodlnými	variantami,	ale	základ	dohody	
byl	jasný,	napraví	se	právní	nedostatky,	město	
do	domů	zainvestuje	několik	milionů,	budou-
cí	 vlastníci	 přispějí,	 domy	 budou	 zateplené	
a	ve	větší	kvalitě,	než	tehdy	před	dvaceti	lety.	
Původní	neplatné	 smlouvy	předjímaly	 ješ-

tě	vyrovnání	za	pozemek,	které	by	u	řady	lidí	
bylo	téměř	stejné	než	výše	zmíněný	příspěvek	
na	 opravu.	 Toho	 se	 zatím	 držíme	 a	 předpo-
kládáme,	že	na	oplátku	poskytnou	nájemníci	
potřebnou	součinnost.	
V	současnosti	už	máme	za	sebou	tendr	na	

oba	domy,	termín	dokončení	je	ještě	letos.	Za-
stupitelstvo	po	uzávěrce	DL	bude	schvalovat	
už	i	budoucí	kupní	smlouvy	s	nájemníky,	které	
budou	konečně	po	dvaceti	letech	podle	práva.	
Menší	 dům	 bude	 stát	 (jen	 samotná	 stavba)	
5,1	milionu,	větší	6,8	milionu.	U	prvního	při-
spívá	město	1,9	milionu	plus	pozemek,	u	dru-
hého	2	miliony	plus	pozemek.	
Dotace	činí	u	menšího	1,6	a	u	většího	2,3	mi-

lionu.	 Zvláštním	 příběhem	 jsou	 okna.	 Tehdy	
firma	 v	 rámci	 šizení	 stavby	 zabudovala	 okna	
technická.	Část	lidí	si	je	již	vyměnila	za	pořádná.	
Další	část	si	je	teď	pohodlně	a	výhodněji	vymě-
ní	v	rámci	dodávky	firmy,	kterou	jsme	vysoutě-
žili.	Jinak	lidé	platí	jen	příspěvek	880	Kč/m2.
Na	 březnovém	 zastupitelstvu	 jsme	 také	

navrhli	změnit	pravidla	půjček	na	bydlení	od	
města	tak,	že	si	lidé	z	těchto	domů	mohou	půj-
čit	100	000	Kč	na	5	let	s	úrokem	1	%	p.	a.

Martin Sobotka, starosta

Takto vypadá podíl lidí, dotace a města u domu č. p. 1028:

Jak napravujeme stavební šlendrián ze začátku století
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Pondělí 10:00–12:00 13:00–18:00
Úterý 8:00–12:00 13:00–16:00
Středa 10:00–12:00 13:00–18:00
Čtvrtek 8:00–12:00 13:00–16:00
Pátek 8:00–12:00 13:00–16:00
Sobota 8:00–12:00

Město nesouhlasí 
se zkrácením provozu 
pošty
Česká	pošta	do	30.	8.	loňského	roku	úřado-

vala	v	sobotu	v	čase	8-10	hodin,	pak	prodlou-
žila	provoz	až	do	12	hodin.	Nyní	si	vyhodnoti-
la,	že	zájem	veřejnosti	je	malý,	podle	interních	
předpisů	 tohoto	 státního	podniku	 to	musela	
projednat	s	městem.	Radním	předložené	sta-
tistiky	nepřišly	tak	nízké,	že	by	měly	být	dů-
vodem	 ke	 zkrácení	 provozní	 doby.	 Zejména	
v	době	epidemie	 je	dobře,	 když	 se	 zákazníci	
v	čase	rozmělní.	Nabídli	jsme	proto	zvýšenou	
propagaci	delší	otevíračky,	pokud	se	návštěv-
nost	do	30.	6.	nezvýší,	bude	pro	nás	těžší	ar-
gumentovat.	Není	to	naše	kompetence,	jen	se	
smíme	vyjádřit.

Martin Sobotka, starosta

Kompostéry
V	polovině	února	bylo	ukončeno	výběrové	

řízení	 na	 dodavatele	 kompostérů.	 Ze	 tří	 do-
šlých	 nabídek	 byla	 po	 zhodnocení	 vybrána	
firma	MEVA-TEC,	s.	r.	o,	která	nabídla	nejnižší	
cenu	 za	požadovaný	 typ	 silnostěnných	kom-
postérů.	Pokud	nebudou	žádné	námitky	proti	
výběrovému	 řízení,	 bude	 s	 firmou	 MEVA-
TEC	podepsána	smlouva.	Po	nabytí	platnosti	
smlouvy	 bude	 mít	 firma	 3	 měsíce	 na	 jejich	
dodávku.	Pokud	vše	půjde	dobře,	kompostéry	
by	se	mohly	v	polovině	roku	začít	rozdělovat	
mezi	zájemce.

Zuzana Štychová, 
manažerka Mikroregionu Radbuza

Lenka Tomanová, 
předsedkyně Komise pro zeleň

Změna v zastupitelstvu 
města
(red)	K	9.	2.	2021	rezignovala	na	svoji	funk-

ci	 zastupitelky	 města	 Dobřany	 i	 na	 všechny	
ostatní	 funkce,	 do	 kterých	 byla	 jmenována	
radou	města	Dobřany,	paní	Mgr.	Dagmar	Te-
relmešová.	 K	 následujícímu	 dni,	 tedy	 10.	 2.,	
vznikl	 mandát	 panu	 Ladislavu	 Terelmešovi,	
který	se	ho	k	nadcházejícímu	dni	z	osobních	
důvodů	vzdal.	Dalším	náhradníkem	v	pořadí	
dle	výsledku	komunálních	voleb	2018	je	pan	
Stanislav	Motejzík,	který	se	vám	níže	předsta-
vuje	jako	nový	zastupitel	města	Dobřany.

Stanislav Motejzík
Většinu	 svého	 života	 žiji	
v	Dobřanech.	Narodil	jsem	
se	v	roce	1959,	jsem	žena-
tý,	mám	dvě	dospělé	dcery.	
Vystudoval	 jsem	 Vysokou	
školu	strojní	a	elektrotech-

nickou	v	Plzni.	Celý	svůj	profesní	život	pracuji	
v	 elektroenergetice.	 Jsem	členem	kontrolní-
ho	výboru	zastupitelstva	města	Dobřany.	Vol-
ný	čas	trávím	s	rodinou	a	přáteli	na	výletech	
do	přírody	pěšky,	na	kole	nebo	na	motocyklu.	
Vážím	si	všech,	kteří	se	chovají	zodpovědně	
ke	svému	okolí,	přírodě	a	pro	něž	svět	nekon-
čí	 za	 hradbou	 jejich	 pozemku.	 Chci	 aktivně	
přispívat	k	tomu,	aby	Dobřany	zůstaly	krás-
ným,	klidným	a	bezpečným	místem	pro	život.

Zprávy z radnice

Ulici Komenského 
nelze opravit bez 
kompletní uzavírky
Dobřánky	 léta	 trápí	 dešťová	 voda,	 proto	

je	 nedílnou	 součástí	 rekonstrukce	 této	 ulice	
i	 úplně	nová	dešťová	kanalizace,	 právě	 jejím	
budováním	 se	 začne	hned	1.	 3.	 2021.	Výkop	
pro	 ni	 jde	 prostředkem	 komunikace,	 proto	
bude	muset	být	uzavřená	v	celé	šíři.	Vybraný	
zhotovitel,	 firma	 COLAS,	 deklaruje	 vstřícný	
přístup	k	lidem,	kteří	přímo	v	ulici	bydlí.	Prosí	
je	 ale	 o	 to,	 aby	 své	požadavky	komunikovali	
včas.	 Zejména	pokud	budou	potřebovat,	 aby	
k	nim	zajelo	auto	s	uhlím	a	podobně.

Martin Sobotka, starosta

(red)	 Po	 ustoupení	 sněhové	 nadílky	 byla	
v	úterý	23.	2.	zahájena	avizovaná	rekonstruk-
ce	 Vančurovy	 ulice.	 Informujeme,	 že	 úplná	
uzavírka	 komunikace	 omezuje	 vjezd	 na	 ná-
městí	ze	sídliště	Pančava.	

(red)	 Asfaltový	 recyklát	 z	 Vančurovy	 ulice	
posloužil	na	provizorní	opravu	ulice	U	Radbuzy,	
která	na	svoji	„velkou“	rekonstrukci	ještě	čeká.

Dotaz pro starostu
V redakci jsme obdrželi dotaz týkající se 

plateb nájmů spolků využívajících sportoviště 
a prostory města pro svoji činnost. Vedení měs-
ta prý nijak nepodporuje spolky, které nemo-
hou vykonávat svoji činnost, a chce po nich za 
prostory nájem v plné výši. Jak je to s podporou 
spolků v době omezení činnosti z důvodu naří-
zení vlády? Můžete, prosím, pane starosto, zod-
povědět tento dotaz a uvést vše na pravou míru?
Taky	jsem	něco	takového	zaslechl,	paradox-

ně	 to	 prý	 říká	 zástupce	 spolku,	 který	 nájem	
městu	neplatí	vůbec	a	který	s	námi	ani	o	žádné	
pomoci	 nejednal.	 A	 stejně	 jako	 většina	 ostat-
ních	spolků	dostává	podporu	 i	na	energie,	 ze	
které	nic	nevrátil.	Jediný,	kdo	se	na	nás	obrátil	
s	 žádostí	o	pomoc,	byl	Restart,	kterému	 jsme	
v	přiměřené	míře	vyhověli.	Městská	rada	čer-
stvě	projednala	přehled	vyúčtování	městských	
dotací	za	minulý	rok.	Celkem	se	na	provoz	spol-
ků	rozdělilo	1	134	943	Kč,	do	rozpočtu	se	vráti-
lo	451	981	Kč.	Vracely	jmenovitě	tyto:	TJ	Dob-
řany,	Klub	vojenské	historie,	Junák	a	KČT.

Martin Sobotka, starosta
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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

Informace pro žadatele o přidělení 
bytu ve městě Dobřany
Dle	směrnice	Rady	města	Dobřany	č.	1/2019	má	žadatel	o	přidělení	
(o	 výměnu)	 bytu	 města	 Dobřany	 povinnost	 každoročně	 potvrdit,	
že	na	své	žádosti	trvá.	Tato	povinnost	musí	být	splněna	nejpozději	
do	30.	4.	příslušného	 roku,	 a	 to	písemně	prostřednictvím	správně	
vyplněného	formuláře	„Obnovení žádosti o byt města Dobřany“. 
Příslušný	formulář	je	k	dispozici	na	internetových	stránkách	města	
Dobřany	www.dobrany.cz	nebo	v	kanceláři	pokladny	MěÚ	Dobřany.	
Žádost	můžete	doložit	osobně,	vhodit	do	schránky	města	Dobřany,	
nebo	zaslat		e-mailem.	
V	případě,	že	tak	žadatel	neučiní,	bude	RM	podán	návrh	na	vyřazení	
jeho	žádosti	ze	seznamu	žadatelů	o	byt	města	Dobřany.
Více	informací	sdělí	referentka	finančního	odboru	MěÚ	Dobřany,
kancelář	č.	102,	paní	Milena	Jánská,	janska@dobrany.cz,	
tel.:	377	195	860.

MĚSTO DOBŘANY NABÍZ Í

WWW.DOBRANY.CZ/LESY

PLZEŇSKÁ UL ICE ,  DOBŘANY
KAŽDÝ PÁTEK 9 :00  -  13 :00 ,  14 :00  -  18 :00
J INÉ  DNY NA OBJEDNÁNÍ

V  AREÁLU SBĚRNÉHO DVORA

OBJEDNÁVKY,  INFORMACE 
A KONTEJNEROVÁ DOPRAVA  
TEL .  730  152  451

PALIVOVÉ DŘEVO MĚKKÉ  
M E T R O V É  D É L K Y  4 4 9  KČ / P R M

PŘ Í LEŽ ITOSTNĚ  DŘEVO TVRDÉ
Š T Í P A N É  1 0 9 3  KČ / P R M S



www.dobrany.cz |

Jak to vidí opozice

7

Vážení spoluobčané,
z celého srdce bych Vám chtěla poděkovat za 

dlouholetou důvěru ve volbách. V letošním roce 
je to již 23 let, kdy jsem byla prvně zvolena za-
stupitelkou města Dobřany.

Na konci loňského roku jsem se rozhodla, že 
budu rezignovat na post zastupitelky města 
Dobřany. Důvody, které mě k tomu vedly, byly 
ryze osobní. Vzhledem k době, po kterou jsem 
členkou zastupitelstva, stále porovnávám roz-
díly ve fungování a přístupu při řešení záleži-
tostí města z pozice ostatních členů zastupitel-
stva. Z mého, možná už příliš zralého, pohledu 
se změnilo mnoho. To, co bylo dříve všeobecně 
hodnoceno jako špatné, je dnes předmětem sho-
vívavého pohledu, toho, čeho si společnost dříve 
cenila, vnímají někteří z nás jako projev slabosti 
nebo přepjaté morálky.

V této situaci, kdy začíná být člověk více kri-
tický, je třeba odejít, už jen proto, že jakákoliv 
kritika se v jednobarevném složení zastupitel-
stva i rady míjí účinkem, a tudíž je zbytečná.

V Dobřanech jsem se narodila, a pokud mi 
bude osud nakloněn, chtěla bych tu žít i nadále. 
Prosím všechny, kteří mi dali hlas, aby můj krok 
nebrali jako zradu, ale jako odklon od věcí, 
které nemůžete změnit, a soustředění energie, 
která ve mně po padesátce zůstala, na činnosti, 
ve kterých mohu být užitečná.

Těším se, že se s Vámi budu dále setkávat 
v osobním životě.

Ještě jednou Vám všem mockrát děkuji a pře-
ji vše dobré. 

Dáša Terelmešová

Střelnice už tu stojí s veškerým vybavením 
a je ve výprodeji
Na	obrázku	vidíme	realitu,	ne	fikci,	objektu	nacházejícího	se	nedaleko	Dobřan,	konkrétně	asi	

1.5	km	severně	od	kraje	města	Stod.	Jedná	se	o	ideálně	severně	orientovanou	střelnici	s	bezpeč-
nostním	valem	včetně	budov	se	zázemím,	parkováním	a	dalšími	doplňky.	Dle	článku	z	roku	2014	
se	 dražil	 za	 71,2	 mil.	 korun,	 viz	 https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/spickove-vybavena-ka-
sarna-u-plzne-jdou-do-drazby-20140318.html.	Dnes	se	areál	sportovní	střelnice	dokončený	v	roce	
2008	prodává	dle	 inzerátu	v	bezvadném	stavu	za	16	mil.	Kč,	viz	https://zapado.ceskereality.cz/
komercni-prostory/vyrobni-objekty/?id=FIC70941N01813.	V	provozu	byla	asi	6	let…

Fandím	každému,	kdo	se	něco	snaží	vybudovat,	městu	i	jednotlivci.	Ale	budování	nové	střelnice	
u	Dobřan	je	naprosto	nepochopitelný	plán	vzhledem	k	již	existujícímu	a	vybudovanému	vybavení,	
navíc	po	nedávné	rekonstrukci.
Kdyby	tu	byl	potenciál	pro	další	školení	armády	a	dalších	ozbrojených	složek,	určitě	by	o	tom	

ve	Stodě	věděli,	nebo	by	se	toho	už	dávno	ujal	někdo	jiný,	třeba	ve	zmenšeném/upraveném	stá-
vajícím	areálu.	
V	jednom	z	argumentů	podaných	na	informační	schůzce	v	Káčku	k	záměru	výstavby	nové	střelnice	

bylo	prezentováno,	že	plzeňská	střelnice	policii	nestačí.	Je	těžké	uvěřit,	že	správce	tamější	střelnice	by	
o	areálu	u	Stoda	nevěděl,	a	to	nemluvím	o	dalších	přítomných	aktivistech.	Investice	do	úprav	existují-
cího	areálu	by	jistě	byly	nižší	než	budování	nového	areálu	na	zelené	louce.	Např.	přikoupením	250	m	
pole	u	Krůtí	hory	lze	s	minimální	investicí	dosáhnout	střelby	až	na	300	m	bez	ohrožení	širokého	okolí	
(nejbližší	obec	Kotovice	je	o	500	m	dále	než	silnice	č.	180	od	zamýšlené	nové	střelnice	na	Vysoké).

Z	tohoto	pohledu	se	záměr	nové	střelnice	jeví	jako	velmi	neekonomický,	zvláště	pak	když	ani	město	
Stod	nemá	zájem	provozovat	objekt	 takto	komplexního	charakteru	ve	své	blízkosti.	Pokud	si	 tedy	
nynější	vedení	našeho	města	i	přes	tato	fakta	záměr	prosadí	a	střelnici	vybuduje,	může	nám	tu	za	
pár	let	zůstat	další	velký	nevyužitý	areál,	který	má	nemalé	náklady	jen	na	základní	údržbu	a	ostrahu.	
Chtěl	bych	vidět	přísliby	zakázek	pro	střelnici	na	papíře,	anebo	je	tedy	dobřanské	zlaté	vejce	pukavec?

Za spolek Otevřené město Dobřany Jan Okrouhlý

zdroj: zapado.ceskereality.cz

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
První fáze – online – od 27. 3. do 9. 4.
Lidé	se	budou	moci	 sečíst	přes	webovou	
nebo	mobilní	aplikaci	bezpečně	z	pohodlí	
domova,	bez	nutnosti	dalšího	kontaktu	se	
sčítacím	komisařem.	

Druhá fáze – tištěný formulář – od 17. 4. 
do 11. 5.
Klasický	listinný	formulář	je	připraven	pro	
ty,	kteří	se	nezúčastní	sčítání	eletronicky.	

Veškeré	informace	o	Sčítání	2021	jsou	
dostupné	na	stránkách	www.scitani.cz 
či infolince 274 056 789.
Sčítání	nezajišťují	obce	ani	městské	části,	
ale	Český	statistický	úřad	ve	spolupráci	
s	Českou	poštou.

zdroj: mapy.cz
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Rozhovor

Nejen o prázdných školních lavicích
Rozhovor s ředitelem Základní školy v Dobřanech Jaroslavem Šedivým

Současná situace ve vzdělávání je, jaká je, 
a pro všechny „strany“ byl start distanční 
výuky naprostou novinkou. Jak bys s odstu-
pem roku od prvního uzavření škol zhodno-
til situaci?
My	 jsme	 již	 dříve	 zažili	 týdenní	 až	 dvoutý-

denní	 chřipkové	 prázdniny	 a	 zpravidla	 byly	
dětem	zadány	nějaké	úkoly	na	doma	i	s	tím	vě-
domím,	že	hodně	dětí	bylo	nemocných	a	opako-
vací	úkoly	ani	nezpracovaly.	Ale	najednou	jsme	
jako	učitelé	stáli	před	úkolem,	jak	vyučovat	na	
dálku	 nové	 učivo,	 jak	 ověřovat	 znalosti	 dětí,	
jak	reagovat	na	 individuální	potíže	žáků	a	 jak	
nastavit	 komunikaci	 s	 žákem	 a	 rodiči.	 Setkal	
jsem	se	s	různými	extrémy,	někteří	učitelé	děti	
zavalili	požadavky,	jiní	v	očekávání,	že	„to	brzy	
skončí	a	pak	to	doženeme“	od	dětí	toho	moc	ne-
chtěli.	Ale	nová	situace	vůbec	nebyla	o	kvantitě	
probraného	nebo	neprobraného	učiva.	Nastavi-
la	otázku	kvality	a	vnitřní	změny	u	všech	–	uči-
telů	jako	animátorů	celého	procesu,	ale	i	žáků	
a	rodičů.	Učitelé	najednou	museli	více	uvažovat	
nad	tím,	které	učivo	je	nezbytné	a	co	je	doplňu-
jící	a	nadbytečné.	Ač	vzrostla	vzdálenost	mezi	
učitelem	a	žákem,	celý	proces	výuky	se	výrazně	
zindividualizoval.	Učitelé	reagovali	–	zpočátku	
mailem	 či	 telefonicky	 –	 na	 konkrétní	 potřeby	
žáků	a	najednou	i	s	překvapením	zjišťovali,	že	
některé	děti	při	této	práci	„rozkvetly“.	A	naopak	
–	 osvědčení	 premianti	 často	 přestali	 odvádět	
práci,	na	kterou	jsme	byli	u	nich	zvyklí.

Začátky byly těžké… Od loňského října 
má však distanční výuka jasnější pravidla 
a na 2. stupni školy jste přistoupili k jed-
notnému systému – učitelé a žáci využívají 
komunikační platformu MS Teams. Byla to 
dobrá volba?
Po	 několika	 měsících	 praxe	 mohu	 potvrdit,	

že	 to	 byla	 jednoznačně	 dobrá	 volba.	 Pořízení	
sice	bylo	drahé	(151	tisíc	korun)	a	implementa-
ce	také	nebyla	snadná,	naráželi	jsme	na	nějaké	
technické	problémy,	ale	na	konci	prázdnin	bylo	
vše	 hotovo	 a	 začali	 jsme	 proškolovat	 učitele	
a	následně	žáky.	Zapracování	-	zvláště	pro	žáky	
-	 bylo	 jednoduché	 a	 v	 současné	 době	 všichni	

pracují	 v	 jednotném	prostředí,	 s	 vlastním	uži-
vatelským	 účtem	 (hrazeným	 ze	 školní	 licen-
ce).	 Učitelé	 vytvořili	 své	 pracovní	 týmy	 podle	
jednotlivých	 tříd	 či	 předmětů	 a	 využívají	 tzv.	
zadání	učiva	s	kontrolou	odevzdání	práce,	testy,	
online	výuku,	chat	 i	elektronickou	poštu.	Snad	
jediným	pseudoproblémem	je,	že	rodiče	nemají	
do	platformy	jiný	přístup	než	přes	přístup	svých	
dětí.	Ale	domnívám	se,	že	jako	zákonní	zástup-
ci	 nezletilých	 žáků	 mají	 možnost	 do	 systému	
nahlížet	přes	dětský	účet	(i	některým	rodičům	
touto	cestou	odpovídám	na	jejich	dotazy).

A jak funguje výuka na 1. stupni?
Tam	 je	 to	 odlišné.	 Prezenční	 výuka	 běží	

v	 1.	 a	 2.	 ročníku	 (7	 tříd),	 doplňuje	 ji	 7	 oddě-
lení	 školní	družiny.	Museli	 jsme	provoz	z	pěti	
oddělení	 rozšířit	 tak,	 aby	 každá	 třída	 měla	
svou	družinu	a	nemísily	se	třídní	kolektivy.	Ve	
3.	až	5.	ročníku	běží	distanční	výuka.	Byl	bych	
rád,	kdyby	i	1.	stupeň	přešel	na	MS	Teams,	ale	
vzhledem	 k	 rychlosti	 uzavření	 škol	 nedošlo	
k	včasné	přípravě	učitelů	1.	stupně.	Ta	probíhá	
nyní	 online	 formou	 díky	 panu	 učiteli	 Palkos-
kovi.	Navíc	bude	třeba	na	změnu	připravit	ro-
diče,	protože	u	většiny	dětí	 jsme	s	technickou	
stránkou	distanční	či	online	výuky	odkázáni	na	
jejich	pomoc.	Ale	vše	je	připraveno	a	jsme	do-
mluveni,	že	pokud	by	v	budoucnu	nastala	třetí	
etapa	uzavření	 škol,	bude	už	 to	 i	na	1.	 stupni	
probíhat	v	Teamsech.

Učitelé, žáci a rodiče – to jsou tři strany 
současného vzdělávacího systému. Řeší 
škola nějaké připomínky, podněty, či do-
konce stížnosti od rodičů?
Jsem	rád,	že	většina	nejasností	je	vykomuni-

kována	na	úrovni	žáci/rodiče	a	příslušní	vyuču-
jící	či	třídní	učitelé.	Já	jsem	řešil	několik	stížností	
trojího	druhu:	nedostatek	informací,	přetěžová-
ní	žáků	a	opakovaná	nedbalá	práce	vyučujícího.	
V	první	záležitosti	jsem	ne	vždy	mohl	vyhovět,	
protože	některé	informace	nám	prostě	chybějí.	
Kde	to	šlo,	tam	jsem	aspoň	vysvětlil	záměry	ško-
ly.	 Při	 nadměrné	 zátěži	 žáků	 jsem	vždy	 jednal	
s	konkrétními	vyučujícími,	vyrozuměl	jsem	ro-
diče	a	požádal	je,	aby	mě	informovali,	kdyby	ne-
došlo	k	nápravě.	Ve	třetím	případě	jsem	musel	
přikročit	k	finančnímu	postihu	daného	učitele.

Před pár týdny bylo pololetí a s ním spo-
jené vysvědčení. Jaký byl prospěch žáků? 
Došlo k nějakým změnám, které by se daly 
přisoudit přechodu na distanční výuku?
Hodnocení	žáků	mohlo	být	 již	objektivnější	

než	na	konci	předchozího	školního	roku,	pro-

tože	se	učitelé	mohli	opřít	o	novelu	školského	
zákona,	 která	 nastavila	 distanční	 výuku	 jako	
povinnou.	Zatímco	na	jaře	všechny	školy	hod-
notily	 podle	 pravidla	 „stejně	 nebo	 lépe	 než	
v	1.	pololetí“,	nyní	už	jsme	se	mohli	na	hodnotící	
škále	pohybovat	oběma	směry,	tedy	i	žáci,	kte-
ří	nepracují	dobře,	mohou	být	hodnoceni	hůře	
než	 v	 předchozím	 školním	 roce.	 Samozřejmě	
že	učitelé	přihlížejí	ke	konkrétním	podmínkám	
distanční	výuky	u	jednotlivých	žáků	a	poskytují	
různá	podpůrná	opatření,	např.	u	rodin,	které	
nejsou	vybaveny	technikou,	či	u	žáků,	kteří	mají	
nastavenou	pomoc	školským	poradenským	za-
řízením.	Za	významnou	změnu	při	přechodu	na	
distanční	výuku	považuji	skokový	posun	v	di-
gitální	gramotnosti	u	žáků	i	učitelů	a	u	velkého	
množství	žáků	především	na	2.	stupni	se	posí-
lila	jejich	samostatnost	a	schopnost	plánovat	si	
učení/práci.	 Jako	důležité	 také	vnímám,	 že	 se	
zlepšila	komunikace	mezi	učiteli	a	rodiči.

Blíží se termín voleb do školské rady 
a také zápis dětí do prvního ročníku. Jak 
připravené jsou scénáře?
Co	se	týká	zápisu	do	1.	ročníku,	byl	stanoven	

na	 čtvrtek	 8.	 4.	 2021.	 Chci	 o	 jeho	 provedení	
rozhodnout	 v	 druhé	 polovině	 března.	 Pokud	
nám	 epidemická	 pravidla	 neumožní	 provést	
zápis	 v	 jeden	 den,	 použijeme	 loňský	 scénář	
a	zápisy	budou	probíhat	po	celý	měsíc	duben	
korespondenčně	 -	 podáním	 žádosti	 o	 přijetí,	
příp.	dalších	dokumentů.	Volby	do	školské	rady	
z	řad	pedagogů	školy	již	proběhly	a	opět	byly	za	
členky	rady	potvrzeny	kolegyně	Eva	Fekerlová	
a	Mirka	Palkosková.	Volby	 členů	z	 řad	zákon-
ných	zástupců	žáků	jsou	spojeny	s	dubnovými	
konzultacemi.	Pokud	to	nebude	umožněno,	bu-
deme	nuceni	termín	posunout	nebo	jednat	se	
zřizovatelem	o	změně	volebního	řádu,	který	by	
umožnil	odevzdání	hlasu	jiným	způsobem.	Dě-
kuji	všem	čtyřem	kandidátům	za	jejich	ochotu	
vstoupit	do	voleb.	

Chceš něco sdělit čtenářům na závěr?
Chci	především	poděkovat	 žákům,	 rodičům	

a	učitelům	za	 zodpovědnou	 spolupráci	 a	 vzá-
jemnou	 toleranci.	 Není	 to	 lehké	 a	 všem	 nám	
dospělým	leží	na	srdci,	aby	současná	generace	
školou	povinných	byla	co	nejméně	poškozena	
dlouhodobým	uzavřením	škol.	Děkuji	také	zři-
zovateli	 školy	 za	 vstřícný	 přístup	 a	 podporu,	
a	to	i	formou	investic,	jimiž	zkvalitňujeme	chod	
školy	(o	tom	zase	někdy	jindy).	

Děkuji za rozhovor. Ať se daří. 
Jaroslava Umnerová
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Představujeme spolky

(red) V průběhu letošního roku oslaví několik spolků působících na území města kulaté výročí. Všechny tyto spolky obdržely či obdrží nabídku představit 
svoji činnost prostřednictvím Dobřanských listů. Jako první ji využil spolek Klub KDM Šlovice.

Klub	KMD	Šlovice	byl	založen	v	roce	2016	
a	letos	oslaví	5	let	své	činnosti.	Jedná	se	o	spo-
lek,	 který	 pořádá	 akce	 pro	 děti	 a	mládež,	 ty	
jsou	samozřejmě	otevřené	všem	včetně	širo-
ké	 veřejnosti.	 Klub	 se	 také	 zaměřuje	 na	 or-
ganizování	dalších	aktivit	a	vede	ve	Šlovicích	
sportovní	 či	 kreativní	 kroužky,	 které	mohou	
navštěvovat	 i	 nečlenové	 klubu,	 tedy	 rovněž	
jsou	pro	všechny.
Zkratka	 „KMD“,	 kterou	 klub	 nese	 ve	 svém	

názvu,	je	odvozena	od	realizovaných	disciplín	
a	tvoří	ji	první	písmena	ze	slov	kinball,	Mölk-
ky,	deskovky.	Spolek	pravidelně	1	–	2x	v	týdnu	
organizuje	sportovní	kroužek,	jehož	náplní	je	
kinball,	 nová	míčová	hra,	 badminton,	 florbal	
a	jiné	netradiční	sportovní	aktivity	jako	dopl-
něk,	konkrétně	jde	o	hru	Kubb	nebo	Mölkky.	
Mimo	sport	je	pravidelně	pořádán	1x	měsíčně	
kreativní	kroužek,	který	má	různé	tematické	
zaměření	–	např.	velikonoční	tvoření,	zdobení	
květináčků	 ubrouskovou	 technikou,	 výroba	
lapače	 snů,	 adventních	 věnců,	 lampionů	 atd.	

Rovněž	u	nás	najdete	kroužek	deskových	her	
pro	děti	a	mládež.

Pro naše členy pak pořádáme: 
		Letní	dětské	soustředění	s	kinballem	a	flor-

balem	v	Konstantinových	Lázních	(srpen)	
		Apalucha	pro	tatínky	s	dětmi	v	Županovi-

cích	(červen)

Další akce:  
		Poslední	 školní	 týden	 akce	 s	 názvem	 Po-

slední	zvonění	ve	Šlovicích	s	výrobou	dár-
ků	pro	učitele.

		Poslední	 prázdninový	 víkend	 akce	 s	 ná-
zvem	Sportovní	odpoledne	–	 „Konec	 léta“	
–	začátek	nového	školního	roku.

Od roku 2020 pořádáme:
		Letní	příměstský	tábor	ve	Šlovicích	–	1	běh	

(červenec)
		Dětský	 letní	 tábor	 DayD	 Camp	 Pivoň	 –	

3	běhy	(srpen)

		Tematické	zaměření	campů	je:
 	 	Vagabound	 (přežití	 a	 pohyb	 v	 přírodě,	

poznávání	atd.)	
 	 	VCreative	 camp	 (zaměřený	 na	 tvoření	

a	jiné	kreativní	akce)
 	 	VSport	 camp	 (různé	 sporty	 a	 další	 po-

dobné	aktivity	pro	děti)

V	 roce	 2016	 jsme	 začali	 pořádat	 Power	
jógu	s	cvičitelem	Robetem	Narovcem	1x	týdně	
v	odpoledních	hodinách.
Vnitřní	aktivity	se	konají	v	prostorách	Centra	

Šlovice	za	podpory	obce,	velké	poděkování	pat-
ří	panu	Michalu	Trdličkovi	za	možnost	využívat	
tělocvičnu	a	šatny	pro	konání	akcí	i	pro	děti.
Slova	díků	si	zaslouží	také	vedoucí	kroužků	

a	další	personál:	 Jan	Lukeš,	Lenka	Lukešová,	
Radim	Šteiner,	Katka	Olšová	a	další.
V	současné	době	je	činnost	spolku	naruše-

na	nepříznivou	epidemiologickou	situací.	
Více	informací	na	webu:	https://klubkmd-

slovice.webnode.cz/	nebo	nás	najdete	na	FB.
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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

Městské knihovna otevřena 
přes výdejní okénko, své požadavky 

volejte na tel. 377 972 942.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

MARLY Michelle: 
Madame Piaf a píseň lásky
Žila	na	ulici,	přišla	o	dítě,	poznala	mnoho	tem-
ných	propastí	a	dostala	se	až	na	dno…
Ve	 svém	 životě	 dokázala	milovat	 jako	 žádná	
jiná	a	v	umění	 i	v	životě	zašla	až	na	nejzazší	
hranici.

SMETÁČKOVÁ Irena: 
Učitelské vyhoření
Proč	vzniká	a	jak	se	proti	němu	bránit.
Kniha	 využívá	 výsledků	největšího	 výzkumu	
mezi	 českými	 vyučujícími,	 který	 byl	 realizo-
ván	v	letech	2017-2018.

JINDRA Jaromír: 
Případ zákeřného vyděrače
Vzpomínky	budějovického	kata.
Jednoho	dne	roku	1640	se	na	stole	budějovic-
kého	 purkmistra	 objevil	 vyděračův	 list,	 vlo-
žený	do	 strašidelné	 schránky	 –	 lidské	 lebky.	
Kdo	mu	chtěl	připomenout	smutnou	událost	
starou	10	let?	

KEMMERER Brigid: 
Na co slova nestačí
Příběh	o	vztahu	dvou	mladých	lidí,	kteří	se	na	
první	pohled	neliší	od	jiných	teenagerů…
Silný	čtenářský	zážitek,	který	jen	tak	něco	ne-
překoná.

KNIHY PRO DĚTI

PACOVSKÁ Ilka: 
Ten kluk je holka
Fousek	a	Lumpík	jsou	dva	džungarští	křečíci.	
Je	s	nimi	velká	 legrace.	 Jednoho	dne	se	však	
z	Fouska	stane	Fifi!

Totální nasazení
Tři	komiksové	příběhy	podle	skutečných	udá-
lostí.	Franciska,	Jarmila	a	Helena,	tři	ženy,	je-
jichž	životy	spojil	nacistický	pracovní	lágr.

ŠPAČKOVÁ Markéta: 
Kdo bydlí v dutinách stromů
Navštiv	 zvířátka	v	 jejich	 skrýších	v	dutinách	
stromu.	Nahlédni	dovnitř	starého	dubu.

DAHL Roald: 
Čarodějnice
Hotel	Nádherná	vyhlídka,	tak	tam	je	malér	na	
spadnutí.	 Banda	 čarodějnic,	 které	 vypadají	
jako	obyčejné	ženské,	vydávají	se	za	bojovni-
ce	za	lidská	práva	a	k	tomu	ke	všemu	nesná-
šejí	děti,	se	ubytovala	ve	stejném	hotelu	jako	
náš	 odvážný	 malý	 hrdina.	 Odhalením	 jejich	
tajných	plánů	začíná	to	pravé	dobrodružství…	

Voda propojuje
V	 závěru	 roku	 2020	 spatřila	 světlo	

světa	 kniha	 zajímavá	 svým	 obsahem,	
svým	 přínosem,	 svým	 přesahem.	 Pub-
likace	 „Uteče	 to	 jako	 voda,	 kniha	 o	 za-
držování	 vody	 v	 krajině“	 hydrobiologa	
Jindřicha	 Durase	 a	 kolektivu	 autorů	
přináší	poznatky	nejen	o	vodě	v	krajině,	
ale	i	o	přístupu	k	úpravám	krajiny,	suchu	
i	povodních,	 rádoby	ekologických	 řeše-
ních	 vodních	 ploch	 a	 toků.	 Pokud	 vní-
máte	 vodu	 jako	 „element“,	 bez	 kterého	
nejde	žít	a	na	kterém	závisel	a	vždy	bude	
záviset	život	každého	z	nás,	přečtěte	si	ji.	

Nezáleží	na	tom,	jestli	jste	laik,	odborník,	vodohospodář,	zemědělec,	rybář	nebo	zastupitel.	„Voda	
propojuje	všechno	se	vším.	…	A	propojuje	i	v	čase,	takže	teď	musíme	řešit	i	to,	co	udělali	špatně	
hospodáři	v	krajině	v	minulých	desetiletích.	Jenže	zároveň	musíme	teď	pracovat	i	na	tom,	aby-
chom	neprohlubovali	současné	potíže	a	nepředávali	krajinu	další	generaci	v	ještě	horším	stavu,	
než	jsme	ji	dostali	my	sami…“
Knihu	si	můžete	vyzvednout	po	telefonické	domluvě	v	Městském	kulturním	středisku.

Zuzana Peksová, MKS Dobřany

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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Masopustní outerek tančí každej paděrek

Dříve	se	říkávalo,	že	rok	má	pět	období:	jaro,	léto,	podzim,	zimu	a	masopust.	Ani	jedno	se	nedá	
ničím	jiným	nahradit,	každé	má	svůj	význam,	je	součástí	koloběhu	roku.	Masopust	patří	radován-
kám,	zpěvu,	tanci,	bláznění,	dobrému	jídlu,	pití,	a	hlavně	setkávání	a	společenskému	životu.	Byla	
by	veliká	škoda	masopust	v	letošním	roce	vynechat.	Proto	jsme	se	pokusili	vnést	alespoň	trochu	
veselí,	radosti	a	zábavného	žití	do	života	vás	všech	prostřednictvím	malé	výstavy.	Tentokrát	ožila	
přímo	výloha	informačního	centra,	k	vidění	byly	převleky	a	doplňky	maškarádů,	ilustrovaný	ma-
sopustní	průvod	s	popisem	jednotlivých	účastníků,	a	dokonce	i	medvěd!	Pokud	jste	ještě	kolem	
naší	výlohy	neprošli,	zastavte	se,	 třeba	v	rámci	procházky,	do	masopustního	„okénka“	můžete	
nakouknout	i	v	průběhu	března.

 Zuzana Peksová, MKS Dobřany

V Dobřanech vzniká cyklohledačka
V	minulém	 vydání	 jsem	 vás	

informovala	o	přípravě	nových	
tiskových	materiálů	propagují-
cích	město.	Jedním	z	nich	bude	
questing	 v	 městských	 lesích	
-	 hledačka	 určená	 především	
cyklistům,	ale	 také	příznivcům	
delších	 procházek	 a	 milovní-
kům	 klidnější	 přírody.	 S	 prací	
jsme	v	polovině	a	už	se	těšíme	
na	výslednou	mapu	s	úkoly,	jež	
zavede	 účastníky	 na	 zajímavá	
místa	 v	 okolí	 Dobřan,	 Šlovic	
i	Vodního	Újezdu,	připomene	či	
objasní,	proč	se	právě	ono	mís-
to	jmenuje	tak,	 jak	se	jmenuje,	
nebo	 představí	 faunu	 a	 flóru	
v	 daném	 kousku	 přírody.	 Již	
nyní	mohu	prozradit,	 že	připravovaná	 stezka	bude	mít	dvanáct	 zastavení,	 stejně	 jako	má	 rok	
měsíců,	a	pomyslným	průvodcem	bude	malý	živočich,	patřící	do	každého	správného	lesa.	

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

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 

Kontakty: 
tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz,

e-mail: poradna@opplzen.cz

Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, infor-
mace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. 
Usiluje o to, aby občané netrpěli nezna-
lostí svých práv a povinností, neznalostí 
dostupných služeb nebo neschopností vy-
jádřit své potřeby či hájit své oprávněné 
zájmy.

Podílí se na činnosti AOP a společně upo-
zorňují příslušné státní a místní orgány na 
nedostatky legislativy a na neřešené pro-
blémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj po-
litiky a sociálních služeb.

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, 
nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména 
v těchto oblastech:

 bydlení  sociální a zdravotní pojištění 
 finanční problematika  správní řízení

(jednání s úřady)  občanskoprávní vztahy
 systém sociálních dávek a pomoci 
 ochrana spotřebitele  majetkoprávní 

vztahy  rodina a mezilidské vztahy 
  pracovně–právní vztahy

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň 
v Dobřanech je financováno městem Dobřany

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Dobřany



březen 2021|

Kultura

12

Gen. Julius Nosko /doplněk a oprava článku z lednového vydání/

(pokračování	z	minulého	čísla)
Při	 služební	 činnosti	 však	 spolupracoval	

s	odbojovou	skupinou	Flora,	od	r.	1942	spo-
lupracoval	s	pplk.	M.	Ferejčíkom	a	dalšími	dů-
stojníky	VPV.	Po	přeložení	do	Bánské	Bystrice	
se	 stal	 nejbližším	 spolupracovníkem	 pplk.	
gšt.	 Jána	 Goliana	 a	 podílel	 se	 na	 přípravách	
povstání	 a	 jeho	 vojenském	plánu.	 Po	 vypuk-
nutí	povstání	byl	dne	1.	září	1944	 jmenován	
za	náčelníka	štábu	velitelství	Čs.	armády	a	vy-
konával	i	povinnosti	zástupce	velitele	armády.	
Dne	1.	října	byl	 J.	Nosko	povýšen	na	plukov-
níka	 generálního	 štábu.	 Po	přechodu	do	hor	
se	 s	 částí	 štábu	 připojil	 ke	 zbytku	 skupiny	
Prvosenka,	vytvořené	z	příslušníků	2.	 taktic-
ké	skupiny,	která	působila	v	prostoru	Prašivá	
–	Poľana	–	Muráňská	Planina,	a	spolupracoval	
s	partyzánským	svazkem	Stalin.	Dne	31.	ledna	
1945	přešel	plk.	Nosko	frontu	do	Košic,	odtud	
do	 Popradu	 na	 velitelství	 1.	 čs.	 armádního	
sboru,	kde	byl	prezentovaný	20.	února	1945	
a	 ustanovený	 za	 předsedu	 přijímací	 komise	
důstojníků	a	rotmistrů.	V	polovině	března	byl	
ustanoven	za	zástupce	velitele	2.	čs.	samostat-
né	paradesantní	brigády	v	Keřmarku.
Od	15.	června	1945	byl	dočasným	velitelem	

a	od	25.	dubna	1946	do	30.	listopadu	1947	ve-
litelem	2.	pěší	divize	v	Bánské	Bystrici.	S	účin-
ností	od	1.	října	byl	J.	Nosko	povýšen	na	bri-
gádního	generála.	V	čase	od	července	do	října	
1947	 byl	 pověřen	 funkcí	 velitele	 jednotek	
Teplice	 v	 boji	 proti	 banderovcům	 a	 od	 října	
1947	do	února	1948	předsedou	přijímací	ko-
mise	pro	důstojníky	slovenské	národnosti.	Od	
1.	prosince	1947	působil	jako	dočasný	velitel	
vysoké	 školy	 vojenské	 a	 od	1.	 července	 jako	
velitel.	Od	1.	února	do	1.	června	1948	se	stal	
frekventantem	kurzu	pro	vyšší	velitele	v	Pra-
ze,	od	července	1948	byl	dočasným	velitelem	
Vojenské	školy	válečné	(VŠV),	1.	září	byl	usta-
noven	 velitelem	 Vysoké	 vojenské	 akademie	
(VVA)	v	Praze	a	od	1.	srpna	1951	do	31.	ledna	
1953	působil	jako	náčelník	Vševojskové	fakul-
ty	VA	v	Praze.
Dne	31.	1.	1953	byl	bez	udání		jakýchkoli	dů-

vodů	propuštěn	z	armády	do	zálohy,	a	to	bez	
jakýchkoli	náhrad.	Pracoval	v	živočišné	výro-
bě:	 v	 r.	 1953-1959	 jako	 zootechnik	 Krajské	
správy	plemenářských	stanic	v	Plzni,	v	letech	
1960-1963	 jako	 zootechnik	 JRD	 v	 Soběku-
rech	 a	 1964-1968	 u	 plemenářského	 podni-
ku	v	Plzni-Černicích.	Roku	1966	byl	 J.	Nosko	

občansky	 rehabili-
tován	 a	 roku	 1968	
také	 politicky.	 Od	
1.	 června	 1968	 do	
30.	dubna	1970	byl	
opět	v	činné	službě	
jako	 člen	 rehabi-
litační	 komise	 při	
MNO	v	Praze	a	náčelníkem	skupiny	pro	SNP	
a	slovenských	partyzánů.
Ke	dni	30.	dubna	1970	byl	přeložen	do	zá-

lohy	a	od	1.	května	1970	odešel	do	důchodu.	
Zemřel	v	ÚVN	Praha	(v	lednovém	vydání	bylo	
chybně	uvedeno	místo	úmrtí	Plzeň	–	bylo	čer-
páno	 z	 knihy	 Vojenské	 osobnosti	 čs.	 odboje	
1939-1945,	vydané	MO	za	spolupráce	VHÚ).	
Z	 výše	 uvedené	 činnosti	 a	 z	 předešlého	

článku	vyplývá,	že	generál	Nosko	byl	výjimeč-
ným	vojákem,	který	nejen	v	Dobřanech	slou-
žil,	ale	i	bydlel,	strávil	zde	33	let	svého	života.	
Pojmenování	ulice	v	našem	městě	nejen	jeho	
jménem,	ale	i	hodností	-	Gen.	Noska	(to	samé	
platí	 u	 pplk.	 Stluky)	 si	 tato	 osobnost	 určitě	
zaslouží.	 Zasloužil	 by	 si	 i	 pamětní	 desku	 na	
domě,	kde	bydlel.

Miloslav Faifr

  

 
 

Chcete, aby si Vaše děti užily týden 
v příjemném prostředí a kolektivu, se 

spoustou her a zábavy? 
 

Pokud situace dovolí, MC Budulínek 
bude v termínu 2. – 6.8.2021 
pořádat příměstský tábor. 

 

Informace a předběžné přihlášky 
směřujte, prosím : 

L. Korotvičková – 724 352 063 
fanyb@email.cz 

 

Ě Ř Ř
Ř

JARNÍ  VÝZVU
 TÝDEN PLNÝ ZÁBAVYANEB

7 dnů = 7 úkolů
1 úkol = 1 den na splnění

8. - 14. BŘEZNA 2021
Č Ě ( k a t e g o r i e  m l a d š í / s t a r š í )

k u l t u r a @ d o b r a n y . c z  

O U T D O O R O V Á  
K A M E R A  

w w w . k a c k o . c z
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Představujeme kandidáty do školské rady ZŠ Dobřany
Vážení	čtenáři	a	především	rodiče	žáků	naší	Základní	školy,
letos	na	jaře	skončí	tříleté	funkční	období	školské	rady	Základní	školy	Dobřany.	Chtěl	bych	touto	cestou	poděkovat	všem	jejím	členům,	a	to	paní	

Jaroslavě	Umnerové,	Evě	Fekerlové	a	Radce	Felzmannové	a	pánům	Michalu	Šaškovi	a	Martinu	Štětkovi,	že	pod	vedením	předsedkyně	rady	paní	
Miroslavy	Palkoskové	beze	zbytku	naplnili	zákonné	poslání	rady	a	iniciovali	řadu	prospěšných	aktivit	ke	zkvalitnění	chodu	školy,	Vaší	spokojenosti	
i	užitku	Vašich	dětí.
Dne	20.	ledna	se	konaly	volby	z	řad	pedagogických	pracovníků	školy	a	za	členky	rady	byly	opět	potvrzeny	paní	učitelky	Eva	Fekerlová	a	Mirosla-

va	Palkosková.	Za	zákonné	zástupce	žáků	se	na	výzvu	školy	přihlásili	čtyři	kandidáti,	opět	pan	Ing.	Martin	Štětka	a	nově	paní	Lenka	Bartoníčková,	
Danuše	Kozlová	a	Mgr.	Zuzana	Sahulová.	Svým	hlasem	mohou	voliči,	tj.	rodiče	našich	žáků,	dva	z	těchto	čtyř	kandidátů	potvrdit	do	funkce.	Nevíme	
zatím,	zda	nám	epidemická	opatření	umožní	konat	volby	v	původním	termínu,	a	to	při	konzultačním	odpoledni	ve	středu	21.	4.	2021	od	15.00	do	
18.00	hod.	v	budově	2.	stupně	školy	(Dobřany,	tř.	1.	máje	618)	a	ve	čtvrtek	22.	4.	2021	od	14.00	do	17.00	hod.	v	budově	1.	stupně	školy	(Dobřany,	
Školní	48).	O	případné	změně	termínu	budeme	rodiče	včas	informovat.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Lenka Bartoníčková Danuše Kozlová Ing. Martin Štětka Mgr. Zuzana Sahulová

Kandidáti do školské rady ZŠ Dobřany (z řad rodičů žáků) na období 2021–2024

Rekonstrukce sokolovny dokončena

V	prosinci	loňského	roku	byla	po	10	měsících	dokončena	stavebně	náročná	rekonstrukce	dobřanské	sokolovny.	Tato	budova	po	desetiletí	skýtá	
zázemí	dobřanským	stolním	tenistům.	Ti	se	tak	dočkali	krásného	a	moderního	sportoviště,	splňujícího	po	všech	stránkách	parametry	stanovené	
pravidly	stolního	tenisu.	Na	oficiální	slavnostní	otevření,	a	stejně	tak	na	první	mistrovské	utkání	či	turnaj	si	však	stolní	tenisté	budou	muset	počkat.	
Současná	vládní	opatření	přijatá	v	důsledku	koronavirové	pandemie	totiž	sportování	ve	vnitřních	sportovištích	neumožňují.	O	termínu	oficiálního	
slavnostního	otevření	budeme	dobřanskou	veřejnost	 v	dostatečném	předstihu	 informovat.	Děkujeme	městu	 za	 zajištění	 kvalitního	 zázemí	pro	
dobřanské	stolní	tenisty.

Za TJ Dobřany a oddíl stolního tenisu Luděk Reitšpies
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Mimořádný úspěch mladé violoncellistky ze ZUŠ J. S. Bacha
Soutěž o Cenu Gustava Mahlera 2021

V	prvním	únorovém	týdnu	se	konal	již	3.	ročník	mezinárodní	violoncellové	soutěže,	která	probíhá	v	Jihlavě.	Jejím	pořadatelem	je	Institut	Gustava	
Mahlera	Praha	ve	spolupráci	s	Filharmonií	G.	Mahlera	Jihlava.	Posláním	a	cílem	soutěže	je	motivace	mladých	talentovaných	violoncellistů	k	vzá-
jemné	interpretační	konfrontaci,	porozumění,	inspiraci	a	lásce	k	hudbě.	V	letošním	roce	se	organizátoři	rozhodli	pro	uspořádání	soutěže	online.	
Zúčastnilo	se	183	soutěžících	z	celého	světa,	od	těch	nejmenších	až	po	třicetileté	hráče.
Základní	uměleckou	školu	J.	S.	Bacha	v	Dobřanech	reprezentovala	v	první	kategorii	Veronika	Vozárová	z	violoncellové	třídy	Dany	Chodlové	a	zís-

kala	krásnou	třetí	cenu!
Tohoto	ocenění	si	velmi	vážíme	ze	dvou	důvodů.	Veronika	obstála	v	mezinárodní	konkurenci	a	mezi	soutěžícími	na	vysoké	umělecké	úrovni.	

I	porota	byla	hvězdná,	o	výsledcích	soutěže	rozhodovali	známí	violoncelloví	sólisté	a	profesoři	různých	akademií,	jako	Petr	Nouzovský,	Michaela	
Fukačová,	Michal	Kaňka,	ale	také	šéfdirigent	filharmonie	v	Jihlavě	Jiří	Jakeš.	Druhý	důvod	se	týká	stávající	situace	v	České	republice.	Nemožnost	
přímého	kontaktu	žáka	a	učitele	nám	přípravu	na	soutěž	opravdu	hodně	zkomplikovala.	Výuka	hry	na	hudební	nástroj	online	nemůže,	podle	mého	
názoru,	nikdy	nahradit	osobní	setkávání.	O	to	víc	nás	nyní	hřeje	pocit,	že	jsme	tuto	výzvu	zvládli.

Dana Chodlová, zástupce ředitele ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Přátelé	zahrádkáři,
konečně	 přešly	mrazy	 a	 přiblížila	 se	 naše	

sezona.	 Všichni	 se	 už	 netrpělivě	 těšíme	 na	
naše	zahrádky,	přemýšlíme	nad	osevním	plá-
nem,	předpěstováváme	sazeničky	rajčat	a	vů-
bec	vyhlížíme	jarní	sluníčko	a	první	květy.
Bohužel	společenský	život	 je	stále	zakáza-

ný,	 takže	 si	 nemůžeme	 vyslechnout	 žádnou	
přednášku	a	vzájemně	si	předávat	zkušenosti,	
proto	nám	nezbývá	než	doufat,	že	s	létem	se	
už	situace	zlepší.	Protože	i	my	v	to	doufáme,	
chystáme	na	léto	náš	oblíbený	autobusový	zá-
jezd,	ať	se	máme	všichni	na	co	těšit.
Připomínám,	že	máme	přes	Drahušku	mož-

nost	nakoupit	hnojiva	a	postřiky.
Doufám,	 že	 bude	 alespoň	 bohatá	 úroda,	

když	na	zahradnickou	práci	budeme	mít	mno-
hem	více	času.

Zora Richterová

Zahrádkářský koutek
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V době nucené sportovní pauzy v souvislosti s celosvětovou pandemií jsme nahlédli pod pokličku 
dobřanského hokejbalu díky popovídání si s jedním z klíčových hráčů mužského extraligového týmu 
Dobřan, ale také reprezentanta ČR a hlavně odchovance našeho klubu od žáčkovských let.
Na pár otázek jsme se „Honzy (Petry) Kováře“ zeptali...

Tahoun Šneků již od žákovských let
Mezi	 neodmyslitelné	 hráče	 dobřanského	

kádru	patří	rychlík	Jan Kovařík.	Také	si	prožil	
své	"telecí	roky",	ale	rovněž	platí,	že	byl	téměř	
u	všech	novodobých	mládežnických	úspěchů	
svého	mateřského	klubu.
Jako	lídr	ročníku	"97"	sbíral	medaile	nejen	

se	svými	vrstevníky,	ale	 i	mezi	 staršími	spo-
luhráči	jako	na	běžícím	pásu.	Od	14	let	nastu-
puje	rovněž	mezi	chlapy,	kde	nyní	patří	mezi	
tahouny	extraligového	mančaftu	z	Dobřan.
Coby	 talent	 dobřanského	 hokejbalu	 si	

v	mládeži	také	prošel	reprezentačními	výběry	
ČR,	i	tam	posbíral	s	českými	týmy	světové	me-
daile,	konkrétně	na	MS	U16	v	ČR	v	Písku	(stří-
bro)	a	na	MS	U20	v	Anglii	v	Shefieldu	(bronz).	
Čili	teď	už	jen	navázat	s	„áčkem“	Dobřan,	a	to	
pravidelnými	kvalitními	výkony.

Jak vnímáš současný stav naší společ-
nosti?
Mně	to	přijde	jako	jedna	velká	fraška	a	ko-

lem	toho	moc	velké	haló.	Za	mě	bych	povolil	
sporty,	to	je	nejlepší	lék	na	imunitu.

Čím si nahrazuješ hokejbal?
Prací,	té	mám	teď	opravdu	hodně.

Udržuješ se ve fyzické kondici, nebo vo-
líš pauzu či doléčuješ určitá zranění?
Snažím	se	na	sobě	pracovat,	pauzy	už	jsem	

měl	až	dost.	Vlastně	i	v	době,	kdy	se	extraliga	
hrála,	já	kvůli	zranění	nemohl.

Jak bys zhodnotil podzimní kola, resp. 
duely dobřanského kádru?

Myslím	 si,	 že	 jsme	 měli	 zápasy,	 kdy	 jsme	
ukázali,	že	se	s	námi	v	extralize	musí	počítat.	
Hráli	 jsme	zatím	se	špičkou	 tabulky,	 teď	pů-
jdeme	na	spodní	část	tabulky,	tak	doufám,	že	
se	porveme	o	každý	bod.

Na loňském Alpa cupu ve Světlé nad 
Sázavou to v podání našeho týmu nebylo 
špatné vystoupení, když jsme došli až do 
finále, zajímá nás ale tvůj pohled na turnaj.
Turnaj	nám	vycházel,	hráli	jsme	to,	co	jsme	

měli	 za	 úkol,	 a	 dovedlo	 nás	 to	 až	 do	 finále.	
Máme	dobrý	 tým,	 jen	musí	každý	plnit	 svoji	
úlohu	a	pak	to	vede	k	nějakému	úspěchu.

Věříš v jarní část, ať už v jakékoli podo-
bě?
Za	mě	by	byla	"blbost"	nedohrát	jarní	část,	

ale	o	 tom	rozhodujou	bohužel	 jiní	 lidé,	kteří	
už	sami	neví,	co	a	jak.

Jelikož jsi prošel také žákovskými kate-
goriemi, co bys vzkázal či poradil našim 
mladým a nejmladším hráčům - Šnečkům 
v klubu?
Určitě	na	sobě	makat	a	ono	se	to	časem	uká-

že.	No	 a	hlavně	 těm	našim	 juniorům,	 aby	 se	
pořád	neuráželi	a	nebrečeli.	

Jak vidíš aktuální kádr Dobřan?
Tenhle	tým	má	na	to,	aby	se	tady	hrálo	play

-off.

Jaký vnímáš pohled na naše mladé od-
chovance, kteří nasávají extraligovou at-
mosféru?
Mají	 z	 toho	až	moc	velký	 respekt.	Měli	 by	

jít	do	zápasu	vždycky	bez	strachu,	pak	teprve	
ukáží,	co	v	nich	je.

Máš nějakou vizi či svůj osobní plán 
s naším mančaftem???
Plán	 je	 určitě	 jasný,	 dostat	 se	 do	 play-off	

a	zkusit	dojít	co	nejdál	to	půjde.

Ještě jedna otázečka, taková odlehčující 
závěrem... Kdo si myslíš, že je v hokejbalu 
lepší a v čem, ty nebo brácha????
Tak	na	to	asi	ani	nemá	cenu	odpovídat.	Jas-

ně	že	já,	vyrovnanou	psychikou	a	po	technické	
stránce.	Jinak	jsme	na	tom	dost	podobně.

Klubový rozhovor TJ Snack Dobřany: 
Jan Kovářík vers. V.Šlehofer st.

MX Park

Tak	 se	 po	 zimě	 blíží	 motokrosová	 sezóna	
a	u	nás	v	Dobřanech	se	začíná	probouzet	MX	
Park.	I	přes	řadu	opatření	a	nařízení	vlády	ČR	
se	zdá,	že	bude	letošní	rok	plný	akcí	a	aktivit	
místního	HEC	Clubu	a	Mx	Kids	Academy.	Za-
tím	se	upřesňují	kalendáře	seriálů	a	dochází	
ke	 spoustě	 změn,	 ale	 určitě	 budou	 v	Dobřa-
nech	letos	k	vidění	závody	veteránů	Classic	na	
strojích	ČZ,	závody	dětského	seriálu	Mx	Mini	
Moto	 Tomanon	 Cup,	 Cross	 Country	 a	 Endu-
ro.	 Pevně	 věříme,	 že	 se	 nám	 již	 letos	 podaří	
uspořádat	motokrosový	 jarmark,	 který	 svojí	
rozmanitostí	 a	 dovednostmi	 je	 neuvěřitelně	
atraktivní	akcí.	Na	jaře,	pokud	virová	situace	
povolí,	je	naplánovaná	akce	Mx	Kids	Academy	
společně	s	dětskými	domovy	Plzeňského	kra-
je	a	den	otevřených	dveří,	který	je	určen	pro	
dětskou	veřejnost,	o	představení	umění	a	do-
vedností	 dětí	 Mx	 Kids	 Academy.	 Od	 března	
bude	naše	Mx	Kids	Academy	provádět	nábor	
nových	členů,	tak	neváhejte	a	nemějte	strach,	
čekáme	na	vás.	Chlapci	 i	 děvčata	od	4	 let	 se	
u	nás	naučí	jezdit	na	motorkách	i	čtyřkolkách.	
Nově	pořádáme	i	hodiny	kondičních	jízd	pro	
děvčata,	maminy	i	babičky,	kde	zapůjčíme	mo-
torku	i	výstroj,	tak	se	na	vás	těšíme.	O	letních	
prázdninách	 budeme	 opět	 pořádat	 náš,	 pro	
někoho	příměstský	tábor,	pro	jiné	motokroso-
vý	kemp,	ve	čtyřech	termínech,	kde	naučíme	
jezdit	 děti	 na	 motorkách	 nebo	 čtyřkolkách.	
Máme	pozvané	hosty	a	profi	závodníky,	tak	to	
bude	pro	děti	obrovský	zážitek.
Po	celý	rok	připravujeme	řadu	aktivit	v	mo-

dernizaci	areálu	a	zatraktivnění	návštěvy.	Le-
tos	přijede	na	naši	 trať	opět	 trénovat	 jediný	
český	zástupce	v	MXGP	team	JD	191	Gunnex	
KTM	 Racing	 team,	 se	 kterým	 připravujeme	
i	akci	pro	veřejnost,	ale	to	se	nechte	překvapit.
Jakékoli	informace	týkající	se	Mx	Kids	Aca-

demy:	 e-mail:	 mxkidsacademy@centrum.cz,	
tel.	722	090	444,	 fb:	Mx	Kids	Academy	Dob-
řany,	HEC	Club	tel:	731	181	276,	606	020	479.

Otevírací doba areálu: 
úterý:	14–19	hodin	velká	trať
středa:	14–19	hodin	Mx	Kids	Academy
čtvrtek:	14–19	hodin	velká	trať
sobota:	8–12	a	13–19	hodin	velká	trať
neděle:	9–15	hodin	Mx	Kids	Academy

Emil Končel
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Dne	8.	3.	2021	uplynulo	40	let	od	tragické	
smrti	naší	milované	matky	a	sestry,

paní	Jany Lejskové.

S	láskou	vzpomínají	bratři	Josef	a	Petr	
a	syn	Pavel.

Vzpomínka

Dne	7.	3.	2021	uplynuly	2	smutné	
a	bolestivé	roky,	co	nás	navždy	opustil	
dlouholetý	zahrádkář	a	vášnivý	rybář,

pan Jaroslav Němeček.

S	láskou	vzpomíná	manželka	Jarmila,	
syn	Jaroslav,	dcera	Dana	s	rodinami,	

bratři	Jiří	a	Josef	s	rodinami.
Kdo	jste	ho	znali	a	měli	rádi,	vzpomeňte	
s	námi.	Děkujeme	za	tichou	vzpomínku.

Vzpomínka

Řádková inzerce
		ANGLIČTINA	–	Individuální	i	skupinová	výuka,	též	online	(Skype	apod.),	
	 tel.	724	015	347,	www.anglickyjazyk.net

		Hledáme	 v	Dobřanech	podnájem	bytu	2+1	nebo	3+1,	 i	 v	 rod.	domě,	na	úrovni,	
jsme	nekuřáci,	tel.	č.	604	840	608.

		Hledám	odborníka,	který	mi	pomůže	ostříhat	několik	stromů.	Tel.	606	939	007

Pochvala pro školní jídelnu
Dobrý den,
ráda bych pochválila dobřanskou školní jídelnu. Jako diplomovaná nutriční terapeutka jsem měla 

možnost ochutnat jídlo, které se vaří dětem ve více jídelnách jak v rámci stáží, tak i pak osobně při 
různé spolupráci. Dobřanskou jídelnu bych chtěla velmi pochválit kvůli přístupu i kvalitě a vztahu 
ke stravování. Děkuji celému týmu jídelny a především pak vedoucí Renatě Černé, která je člověkem, 
jenž je opravdu na správném místě, nepřestane mne inspirovat svojí profesionalitou i vášní pro tuto 
profesi. Děkuji za neustálé inovace, snahu vařit dětem zdravá jídla, vést je k přirozeným chutím, 
racionálnímu přístupu a vztahu ke zdravé stravě chutnými recepty...

Ať se daří!                                
S úctou Sandra Tušková Miloševičová, DiS. et DiS., nutriční terapeutka

Bílá čára potřetí
Děkuji	místostarostce	paní	Lence	Tomanové	za	reakci,	 i	když	opožděnou,	na	můj	předchozí	

článek	o	neobnovování	bílé	středové	čáry	na	silnici	do	Chotěšova.	Čtenář	jistě	pochopil,	že	svůj	
článek	 jsem	nepsal	proto,	abych	se	dozvěděl,	proč	se	čára	neobnovuje.	Nejsem	tedy	spokojen	
s	odpovědí	SÚS	PK.	Vždyť	všichni	známe	úsloví:	Kdo	chce	pomoci,	jedná,	kdo	ne,	hledá	důvody.	
Výše	uvedená	organizace	by	se	měla	zamyslet	nad	tím,	proč	všichni	známe	kilometry	silnic	užších	
než	ta	naše,	na	nichž	čára	vyvedená	je.	Zřejmě	někde	nejsou	takoví	byrokraté,	kterým	více	než	na	
bezpečnosti	řidičů	záleží	na	pár	centimetrech.	A	dále	by	se	měla	zamyslet	nad	tím,	proč	uvedená	
silnice,	snad	ještě	silnice	2.	třídy,	nemá	v	celé	délce	šíři	6	metrů.	Není	za	ztrátou	oněch	centimetrů	
náhodou	způsob	obnovy	asfaltového	povrchu,	kdy	se	neobnovují	krajnice	a	krajní	čáry	se	 tím	
pádem	vyznačují	stále	blíže	středu	vozovky?	Nestane	se	časem,	že	nám	výše	uvedená	organizace,	
která	se	má	starat	o	údržbu	silnice,	zakáže	ji	pro	nedostatečnou	šíři	používat?	Dříve	se	o	výstavbu	
silnic	staraly	obce,	které	chtěly	mít	zajištěno	spojení	“se	světem”.		Z	historických	pramenů	např.	
vím,	 že	má	rodná	obec,	 se	 ještě	v	době	1.	 republiky	na	několik	desetiletí	 zadlužila	u	městské	
spořitelny,	aby	mohla	vybudovat	přípojku	ke	státní	silnici.	Samozřejmě	se	pak	o	takovou	silnici	
řádně	starala,	aby	co	nejlépe	sloužila	jejím	obyvatelům.	Obecní	cestář	byla	funkce	známá	ještě	
v	šedesátých	létech	minulého	století.	Chápu,	že	moderní	doba	přinesla	zřízení	centrální	odborné	
organizace	na	údržbu	silnic.	Ale	kdo	kontroluje	práci	této	organizace?	Má	město	jako	nejbližší	
partner	občana	vůbec	ještě	na	její	práci	vliv?				

Ing. Pavel Vrzal

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI 
A VÝROBA KLÍČŮ – BŘEZEN A DUBEN 2021

st	3.	3. 14–17 čt	8.	4. 14–17
út	9.	3. 14–17 út	13.	4. 14–17
čt	18.	3. 14–17 st	21.	4. 14–17
st	24.	3. 14–17 čt	29.	4. 14–17
st	31.	3. 14–17

Výrobu klíčů a vyzvednutí zakázek mimo 
pracovní dobu lze domluvit 

na tel.: 773 478 883.

14.	března	2020	tomu	bude	3	roky,	
co	navždy	odešla	naše	maminka	

Marie Zavadilová. 

Moc	děkujeme	za	její	lásku	a	obětavost.	
Za	vzpomínku	na	ni	děkují	

děti	s	rodinami.

Vzpomínka

KČT Dobřany
Milí	turisté,	
sdělujeme	vám,	že	v	 	mě-
síci	 březnu	 2021	 vzhle-
dem	 k	 nepříznivému	 vý-
voji	epidemie	covid-19	se	

nebudou	konat	turistické	pochody.	
Jakékoliv	 případné	 změny	 se	 dozvíte	  
z	e-mailu,	popř.	vývěsky	KČT	u	KB. 

Vaši turisté
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UPOZORNĚNÍ

KVĚTINY FLORA
Hana Rybínová
Vančurova 322, Dobřany

I přes stavební práce ve Vančurově ulici je
PROVOZ PRODEJNY NEPŘERUŠEN.
Stále pro Vás budu mít čerstvé květiny 

a různé dárkové zboží.
V prodeji již velký výběr velikonočního zboží.

Od března (dle počasí) prodej macešek 
a jiných venkovních květin.

POKUD DOJDE K ÚPLNÉMU ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ
VCHODU DO PRODEJNY, BUDE OTEVŘEN 

VCHOD Z TYRŠOVY ULICE.

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.

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
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Hledáme 
nové kolegy 
pro výrobní závod v Chlumčanech

• řidiče kolového nakladače

• provozní zámečníky • elektromechaniky

Nabízíme vám jistotu zaměstnání 
u stabilní společnosti...
Benefi ty, které oceňují naši kolegové: 
závodní stravování, 13. plat 
roční výhody 15 900 korun 
bezpečnost práce a mnoho dalších!

tel.: 703 438 583

 provozní zámečníky 

Nabízíme vám jistotu
u stabilní společnosti...
Benefi ty
závodní stravování, 13. plat 
roční výhody 15 900 korun 
bezpečnost práce 

Těžíme 
suroviny

lb-m
inerals.cz

S DOPRAVOU ZDARMA!
PRO DOBŘANY A OKOLÍ

LÍDR V DODÁVKÁCH ŠVÉDSKÉHO
SUPERPRÉMIOVÉHO KRMIVA
PRO PSY A KOČKY 

švédská superprémiová krmiva pro psy a kočky  
(granule, konzervy, kosmetika, doplňky stravy)
podporu s krmením při různých zdravotních problémech 
(zažívací obtíže, diabetes, nadváha, alergie na lepek, 
onemocnění ledvin, jater, srdce a slinivky)
bezplatný vzorek na vyzkoušení + tištěný katalog
doručení objednávky ZDARMA až k vám domů!

Nabízíme:

Výhradní distributor pro váš region:
Petr Kubáň
736 246 642
kuban@husse.cz

Vzorková prodejna Husse Plzeň 
OD Centrum Doubravka 
Masarykova 75, Plzeň 4www.husse.cz
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Partner pro Vaši zahradu.

Najdete nás za rohem. 
Výdejna zboží - Hradčany 64, 334 01 Chlumčany
www.gaplis.cz   |   +420 770 607 900   |   info@gaplis.cz

Široký sortiment 
zahradnického 
zboží:

S kódem GAPLIS2021 sleva na veškeré 
zboží 10 %. Platnost do 1. 5. 2021.

SUBS
TRÁT

Y HNOJIVA
TRAVN

Í
OSIVA

 E-shop   určený pro
všechny milovníky zahrad 
a vášnivé zahrádkáře.

POSTŘIKY
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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, 374 449  944
www.salvetgroup.estranky.cz
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, www.kozni-brodska.cz
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
Odchyt psů – 724 004 389


