Dobřanské listy
Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

číslo 4 • duben 2021 • ročník XIX • zdarma do všech domácností • www.dobrany.cz

Příroda se probouzí ze zimního spánku

Stromořadí – nedorozumění kvůli epidemii
Na rok 2023 chystáme rekonstrukci ulice Stromořadí v úseku mezi křižovatkami s Lipovou
a Širokou. Datum je stanovené podle toho, že v tom roce bude ČEZ Distribuce překládat stožáry
a dráty pod zem. Kromě obvyklých výhod, které má to, když s chodníky počkáte, až zmizí dráty ve
vzduchu, je v této lokalitě navíc jedna zásadní.
Je zde tolik sjezdů, že v případě zachování sloupů by bylo nutné kvůli normám odstraňovat
zbytečně moc zeleně.
Náš plán je stejný jako u ulice Hornická, připravit varianty, které jsou technicky proveditelné, a sejít se s lidmi, aby pomohli vybrat nejlepší řešení. Nějaký ideální kompromis, který sladí
všechny oprávněné zájmy v území. Výkresy máme, ale nesmíme se s lidmi sejít a online tyhle věci
nefungují.
Takže už se šíří všelijaké zaručené informace, kterým se za epidemie daří skoro tak dobře
jako udáním a hádkám. Prosím, nenechte se vyděsit, až se to bude smět, sejdeme se na místě,
abychom vymysleli nejvhodnější řešení, ve kterém se bude lidem z ulice nejlépe žít. Podobně
jsme se setkali již nad rekonstrukcí Hornické ulice, kdy se lidé z bytovek ukázali jako nadmíru
osvícení a přišli s takovým řešením, v němž nad pohodlím (auto hned u vchodu) zvítězil zájem
na minimální újmě pro zeleň.
Martin Sobotka, starosta
Lenka Tomanová, místostarostka
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Zprávy z radnice

Propojujeme se
se sousedy
Minulý měsíc přinesl dvě dohody se sousedními obcemi na spolupráci při propojování se nemotoristickými cestami. Se Vstiší jsme
se domluvili na konkrétních pravidlech financování a organizace výstavby cyklostezky, na
kterou chceme získat dotaci. S Chlumčany
pak na tom, že začneme projektovat obnovu
takzvané kostelní cesty.
Martin Sobotka, starosta

Krátce
V pondělí 8. 3. zahájilo provoz odběrové
testovací centrum v areálu bývalých kasáren
v Dobřanech. O týden později došlo k rozšíření provozní doby a tím k navýšení jeho
kapacity. Provozní doba je nyní PO–PÁ a NE
8:00–13:00. Rezervace na PCR i antigenní testy a všechny potřebné informace najdete na
webu laboratoře www.labin.cz.

Rozchodníkový ostrůvek u „třetího parku“
už se po zimě pěkně vybarvuje. Příklad toho,
že na podobných exponovaných místech nemusí být jen zažloutlá tráva

Povodí Vltavy splnilo svůj slib a na přelomu
února a března vyčistilo koryto Chlumčanského potoka. Nejenže se sníží riziko povodně,
ale pohled z nové lávky v rámci cyklostezky
u areálu FC bude kultivovanější.

Bez politikaření to jde lépe
Jak již jsme informovali v minulém čísle,
zlepšuje se schopnost konstruktivně spolupracovat na řešení důležitých témat. Chvályhodný prosincový impuls k řešení znečišťujících komínů od Josefa Weinreba není jediným
pozitivním postřehem, který se k nám od opozice donesl.
Březen byl v tomto směru dobrou ukázkou
spolupráce. Zastupitelstvo se muselo sejít, ale
bylo nutné zorganizovat ho tak, aby se naplnily dva protichůdné požadavky. Bezpečnost
v době epidemie a soulad hlasování se zákonem. Řešilo se narovnání nepořádku z dávných
časů, kterým byla ohrožena jistota bydlení pro
nájemce 26 bytů. Dost důležitý bod, který by
neunesl zpochybnění platnosti hlasování.
Opozice poskytla nezbytnou součinnost,
na jednání nebyl zařazený žádný kontroverzní bod, vše bylo prodiskutováno a poprvé
v historii se část zastupitelů účastnila formou
telemostu, ačkoliv hlasovali jen ti, kteří byli
přítomni na sále. K tomu zavádíme videokonference tak, aby se o projektech dalo diskutovat s dostatečným předstihem.
Z naší strany jsme si to ztížili tím, že se
snažíme dopředu vymyslet, co by mohlo být
bráno jako diskutabilní, za normálních časů
jsme spoléhali na to, že každý zastupitel má
možnost se zeptat. I na druhé straně je cítit
větší ochota zachytávat problémy včas, než se
z nich vyklube spor. Skvělým příkladem byla
připomínka Michala Šaška k rekonstrukci
ulice Loudů, díky níž se zabránilo možnému
problému v budoucnosti.
Zvlášť bych chtěl poděkovat za dvě věci. Za
velmi klidnou debatu o obsazení pozice před-

sedkyně sociální komise, kdy to všichni brali
velice prakticky a nepoliticky včetně nováčka
v zastupitelstvu za ČSSD Stanislava Motejzíka.
Za podporu nutných kontroverzních kroků typu zavření hřišť a apelů na dodržování
operací děkuji krom již zmíněných zastupitelů ještě Dominice Boškové, Bohumile Nekolové a Martinu Strakovi. Posledně jmenovaný
navázal na odvážný čin volební kandidátky
za SND Zdeny Blažkové, která v rozhlase za
všechny seniory prosila o dodržování opatření. Facebook Dobřanských listů její apel převzal a v komentářích se úcta k moudrosti stáří
hodná civilizovaných lidí neprojevila. Navzdory tomu se časem s prohlášeními formou letáků na sociálních sítích přidávají další (Straka,
Weinreb, v přípravě je Šašek). Podnět pro apel
v rozhlasu dal také kandidát jedné opoziční
strany. Vzhledem k hněvu na paní Blažkovou
nechávám na něm, zda se k tomu chce hlásit
a odhalit své jméno.
Ačkoliv jsem ji varoval, že to na sociálních
sítích schytá, nezalekla se toho. Žijeme v nervózní době, kdy roste nevraživost, spousta
problémů se řeší ve zbytečných emocích, je
příjemné, že většina opozičních zastupitelů
nehledá zbytečné spory, ale pomáhá problémy řešit a včas je odhalit. Nikdy nebylo tak
těžké se soustředit na každý detail, konstruktivní kritika pomáhá všem a o to by nám mělo
jít. Vymýšlení umělých záminek pro politický
boj se dá tolerovat v rámci kampaně před volbami, ale v době nouzového stavu je nevhodné, jsem rád, že jsem mohl uvést tolik jmen
lidí, kteří tohle chápou.
Martin Sobotka, starosta

Oznámení
o zveřejnění návrhu II. aktualizace Programu
regenerace městské památkové zóny Dobřany
pro období 2021–2030
Město Dobřany, stavební odbor, informuje, že dne 17. 3. 2021 prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Dobřany zveřejnilo pod č. j.: 940/SO/21 návrh II. aktualizace Programu
regenerace městské památkové zóny Dobřany pro období 2021-2030 (dále jen „návrh“).
Do návrhu je možno nahlédnout po předchozí domluvě na stavebním odboru Městského
úřadu Dobřany, Nám. T. G. M. 1, Dobřany. Návrh je též dostupný na webových stránkách
města Dobřany: http://www.dobrany.cz/uredni-deska/ nebo https://www.dobrany.cz/
mesto-dobrany/dokumenty/navrh-ii-aktualizace-programu-regenerace-mestske-pamatkove-zony-dobrany/.

Připomínky mohou občané zaslat písemně na adresu Městský úřad Dobřany, stavební odbor, Nám. T. G. M. 1, 334 41 Dobřany. Případné dotazy je připraven zodpovědět Mgr. David
Šmůla, vedoucí stavebního odboru, na tel: 377 195 836 nebo na e-mailu smula@dobrany.cz.
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První zjištění odpadového auditu
Nový zákon o odpadech před nás postavil řadu výzev.   Jednou z nich je změnit systém tak,
abychom zajistili svoz odpadů jako důležitou službu pro občany, aniž bychom museli výrazně
zdražovat.
Naší velkou výhodou je dle nezávislého auditu zejména
to, že naposledy jsme si nechali od svozové firmy vnutit
zdražení služeb ještě před volbami v roce 2014. Díky tvrdým vyjednáváním platíme za svoz tuny směsného komunálního odpadu 82 % průměrných nákladů v Plzeňském
kraji a za tunu separovaného odpadu jen 47 %.
Velmi dobře také třídíme, jsme na 139 % průměru obcí
v ČR o velikosti 4-10 tisíc obyvatel. S tím by mohlo souviset
i to, že audit ocenil jako nadprůměrnou osvětovou aktivitu
města. Plakát s prasátky na kontejnerech se stal dokonce
přímou součástí závěrečné zprávy.
Přesto nesplňujeme důležitý požadavek dostat se s nevytříděným odpadem pod 200 kg na
osobu a rok. Máme aktuálně 229 kg, odborníci navrhují zaměřit se v první fázi na bioodpady, které jsou velmi těžké. V této souvislosti čekáme pozitivní dopady projektu Mikroregionu Radbuza,
kdy lidem rozdáme stovky kompostérů, ale stačit to pravděpodobně nebude.
Audit také upozornil na řadu nedostatků ve sběrném dvoře, které budeme řešit.
Úkolů v této oblasti je daleko více, je dobře, že disponujeme zkušeným týmem. Musíme připravit novou vyhlášku, vybrat způsob stanovení platby za odpad a především vysoutěžit svozové
firmy tak, abychom nedopadli jako u sběrného dvora, kdy tendr přinesl bohužel zdražení. Při
stavebních pracích šetříme díky výběrovým řízením velké peníze, ale u odpadů se naopak soutěží
vystavujeme riziku navýšení ceny, nicméně nevypsat ji je nadále z hlediska zákona neúnosné.
Vzhledem k nové legislativě a k tomu, že nelze přesně předpokládat všechny nutné změny v budoucnosti, bude příprava této zakázky náročná nejen pro právníky, odpadáře, ale i pro ekonomy.
Naštěstí máme zkušenosti s koncesní smlouvou na vodu, která taky nebyla med a zajišťuje nám
již léta příznivou cenu vody, aniž by nám patřičná infrastruktura chátrala.
Děkuji IT komisi za to, že se vážně zabývá i identifikací občanů ve sběrném dvoře, která umožní
zrychlit odbavení a snad i možnost vytvořit virtuální druhý sběrný dvůr. Nelekejte se složitého
názvu, ale snažíme se vyjednat to, že by občané, kteří to mají blíže nebo se jim to hodí jindy, vozili
odpady přímo na skládku zdarma jako do sběrného dvora.
Martin Sobotka, starosta

Grant města – výsledky
V listopadu 2020 se v rámci Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany (G2DT)
přijímaly žádosti o dotace na „zázemí“. Požadovány byly finanční prostředky v celkové výši
1 271 254 Kč. Částka 1 200 000 Kč, vyčleněná v rozpočtu G2DT na rok 2021 na tyto provozní
dotace, byla na návrh komise pro Globální dárcovský a dotační titul radou města a jeho zastupitelstvem rozdělena takto:
Žadatel:

TJ Dobřany, z. s.

Klub vojenské historie Posádkového velitelství v Dobřanech, z. s.
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dobřany
Klub českých turistů, odbor Dobřany
ZO ČZS Dobřany

Výše přidělené dotace:

945 000 Kč

32 724 Kč
15 800 Kč
6 700 Kč
7 000 Kč

Junák – český Skaut, středisko Zelený šíp Dobřany

14 000 Kč

RuKa JUDO z. s.

20 000 Kč

Myslivecký spolek Dobřany
BUDULÍNEK, z. s.
R.S.T. z. s.
CELKEM

16 000 Kč
55 000 Kč
87 776 Kč

VYKLIĎTE PŮDY,
GARÁŽE A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného o
dběru.
zpětného
odběru.

RECYKLU
UJTE
E
ELE
EKTROSPO
OTŘE
EBIČ
ČE
VE VAŠEM
M MĚS
STĚ
Ě
vysloužilé
elektrospotřebice
NEPATŘÍ do komunálního odpadu

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

ZDARMA je
můžete odevzdat
v prodejně elektra

seznam sběrných
dvorů a míst
zveřejňuje obecní
úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny
mobilních svozů),
nebo na webu
www.elektrowin.cz

Víte že…

...pokud chcete předejít ekologickému nebezpečí,
nepouštejte se do demontáže žádného
z elektrospotřebičů!
...některé běžné domácí elektrospotřebiče mohou
obsahovat látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

TŘIĎME TAKÉ ELEKTRO

1 200 000 Kč

Dne 31. března 2021 bylo ukončeno přijímání žádostí do druhé části dotačního titulu, a to
žádostí o dotace na jednorázové akce a na vybavení.
Pavel Sloup, předseda Komise pro Globální dotační titul města Dobřany

www
ww
w.el
elek
ektr
trowiin.cz

www.dobrany.cz
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Očkovací centrum funguje na výbornou
Od poloviny března pomáhají tři pracovnice města Dobřany v očkovacím centru ve Stodské
nemocnici. Připojily se k týmu administrativních pracovníků a očkovací místo tak může fungovat
naplno.
Registrovat k očkování se nyní mohou senioři 70+, zdravotníci, osoby s chronickým onemocněním a pracovníci kritické infrastruktury, a to několika způsoby - na telefonní lince
MZČR 1221, na webu www.registrace.mzcr.cz nebo prostřednictvím tel. linek města Dobřany
733 636 060, 377 972 725 (obě čísla slouží také jako informační linky v případě jakýchkoliv dotazů). Dle dostupných informací v době odeslání vydání do tiskárny by mělo být možné od 9. 4. registrovat seniory 65+. Službu města již využilo více než dvě stě obyvatel Dobřan a přilehlých obcí.
Jaroslava Umnerová, radní

Poděkování
Dovolte mi prostřednictvím vašeho listu vyjádřit poděkování městu Dobřany a zvláště paní
Umnerové a paní Pokorné za pomoc, kterou poskytují mým pacientům při zajišťování očkování
proti COVID-19.  Kvůli stávajícím prioritám pro přidělování vakcín nejsem schopná odhadnout,
kdy budou nějaké vakcíny dostupné i pro mou ordinaci. Proto je tato poskytovaná asistence ze
strany výše jmenovaných velmi důležitá a pomáhá zachraňovat to nejdůležitější, co máme, zdraví
a životy. Zde opravdu platí - každý den se počítá. Ještě jednou díky.
MUDr. Ludmila Horová
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Čím se dneska očkuje?

Každý se asi občas dostane na místa a do situací, o kterých nejen že nesnil, ale ani na ně
nepomyslel. Po celou dobu pandemie, od jejího
začátku, se společně s kolegyněmi v infocentru
snažíme pomoci tam, kde je to potřeba, a takovým způsobem, který nám naše práce dovoluje. Pomoc je to potřebná, ale stále tak nějak na
dálku. Jiné to ale bylo týden po jarních prázdninách, kdy jsem se ocitla jako pracovník v očkovacím centru ve Stodě, jako výpomoc s administrativou. Nerada vstupuji do nového prostředí
či pracovního kolektivu, navíc ještě lékařského,
mám ráda společnost známých tváří. Ale už po
pondělku, kdy jsme chystali veškerou administrativu na další očkovací dny, jsem odcházela
nadšená, v euforii. V očkovacím centru se sešli
pracovníci ze stodského úřadu, z laboratoře
v Plzni, z Dobřan a okolí, lékaři i sestry nejen ze
Stodské nemocnice, vojáci z posádky ve Strakonicích. Směsice lidí, kteří se navzájem neznali, ale lidsky si báječně sedli. Takový byl můj
pocit a nezměnil se ani během celého týdne.
Nejsem zdravotník, náplní práce bylo „papírování“ a komunikace s lidmi – většinou seniory
70+, kteří přišli na očkování. Ale ať už člověk
pracoval za počítačem, nebo byl v předsálí a pomáhal příchozím s vyplňováním nezbytných dokumentů, bylo vše především o laskavosti a trpělivosti. Vědět o každém, kdo přišel, pomoci
vyplnit dokumentaci, občas si i chvilku popovídat. (Nesměli jsme se ale zapovídat příliš, to už
pak pan doktor či sestřička netrpělivě vyhlíželi
další zájemce). Mnohdy bylo tím nejdůležitějším příchozím vysvětlit, co je čeká, jak celý proces očkování probíhá, kdy bude druhý termín
očkování. A samozřejmě odpovědět na nejčastější otázku každého dne: „Čím dnes očkujete?“
Každý den prošlo očkovacím centrem kolem 300 zájemců o očkování, dny byly pracovně nabité. Přesto to pro mě byla jedinečná,
nezapomenutelná, krásná a obohacující zkušenost plná pracovního nasazení, porozumění, ochoty i pochvalných slov a milých setkání
s těmi, kteří se přišli nechat naočkovat, nebo
těmi, co v centru pracují (na jakékoliv pozici).
Moc vám všem za to děkuji!
S uznáním a pokorou
Zuzana Peksová, MKS Dobřany
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Krátce
Technické služby města od počátku března
dezinfikují 2-3x týdně veřejné plochy, zejména autobusové zastávky a další místa se zvýšenou frekvencí lidí. Obdobnou činností se zabývají i hasiči města Dobřany, kteří pravidelně
dezinfikují prostory domů s poskytováním
pečovatelských služeb, zdravotní středisko,
budovu MěÚ a v případě potřeby i prostory
školní jídelny či Mateřské školy.

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:

zdroj: FB profil Hasiči města Dobřany

Ve středu 10. března po téměř dvouměsíčním čekání proběhlo v obou domech s poskytováním pečovatelských služeb očkování. Do
Dobřan přijel očkovací tým Stodské nemocnice a aplikoval 40 seniorům první dávku vakcíny.

• 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

www.dobrany.cz
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Zprávy z radnice

(Ne)kácíme, sázíme
Stejně jako každý rok jsme i loni na podzim
v našem městě vysadili desítky nových stromů – převažovaly listnaté druhy, jako je dub,
lípa, třešeň nebo vrba, vysadili jsme i pár jehličnanů.
Ve dnech, kdy vzniká tento článek, se opět
sázení rozbíhá naplno a na Šlovickém vrchu
se pracuje – sází se 40 nových třešní starých
odrůd, na které naše město dostalo peníze
z Programu podpory obnovy přirozených
funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí. Pro výsadbu jsme zvolili následující
dvě odrůdy: Karešova – vynikající raná srdcovka, kterou našel na počátku minulého
století pan Kareš poblíž Ostroměře u Hořic,
a odtud se tato odrůda postupně rozšířila do
celé republiky. Druhou odrůdou, kterou jsme
pro výsadbu vybrali, je Granát – odolná, tmavá chrupka, která zraje ve 4. až 5. třešňovém
týdnu. Výsadba nového stromořadí je součástí
souboru opatření, kterým naše město reaguje
na měnící se klimatické podmínky. Stromy by
měly přispět ke zvýšení biodiverzity v oblasti,
k lepšímu zasakování dešťové vody, k omezení prašnosti i zlepšení mikroklimatu v oblasti. Věříme, že za pár let se při procházce na

Výsadba třešní na Šlovickém vrchu
Šlovický vrch pokocháte krásným výhledem,
a ještě navíc si k tomu natrháte hrst třešní.
Sázení na Šlovickém vrchu není ovšem jedinou akcí tohoto druhu, která nás na jaře
čeká. Nové stromy budou vysazeny i na louce
pro volný pohyb psů, kde přibydou nové oře-

šáky, lípy, jasany a duby. Strom se zajímavým
názvem – třešeň chloupkatá – bude vysazen
u bytovky v ulici Loudů. Budeme sázet i ve
Šlovicích, kde se obyvatelé mohou těšit na
osm japonských sakur. K polní cestě za psychiatrickou nemocnicí bude vysazeno 8 střemch
virginských – zajímavých nižších stromů,
které jsou příbuzné s naší střemchou obecnou a původně pocházejí ze severní Ameriky.
V našich zemích se střemchy virginské pěstují
již od 19. století. Květy tohoto stromu jsou oblíbené u několika druhů hmyzu a jedlé plody
využijí v zimních měsících zejména ptáci.
Na jaře se budeme věnovat i výsadbě keřů
– 31 kalin bude vysazeno k novému odpočinkovému místu s pítkem, které vzniká na Malé
Straně, a 4 kaliny budou využity k obnově živého plotu u hřiště pod kotelnou.
Další výsadby nás potom čekají na podzim,
kdy zřejmě největší akcí bude založení nového
třešňového sadu na Martinském vrchu. Vzhledem k rozsahu výsadby i sortimentu odrůd se
jedná o akci, která je v našem regionu naprosto unikátní. Na představení tohoto projektu se
můžete těšit v některém z příštích článků.
Lucie Burianová, městská zahradnice

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.

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),

Ceník palivového dřeva v LHC Městské lesy pro prodej
dle bodu 5 a 6 Pravidel pro prodej dřevní hmoty z LHC
Městské lesy Dobřany, platný od 27.05.2020:
Dřevní hmota samovýroba
Dřevní hmota pokácená – samovýroba
Palivo na OM v lese měkké
Palivo na OM v lese tvrdé
Palivo – Sběrný dvůr
Palivo tvrdé, štípané – Sběrný dvůr

50 Kč bez DPH/PRM
100 Kč bez DPH/PRM
300 Kč bez DPH/PRM
800 Kč bez DPH/PRM
390 Kč bez DPH/PRM
950 Kč bez DPH/PRMS

Doprava traktorem:
 Dovoz dřevní hmoty max. 30 km
 Vykládka vyvážecí soupravou
s hydraulickou rukou

25 Kč/km bez DPH
300 Kč/započatá hodina bez DPH

(palivo DPH 15 %, ostatní 21 %)

nerozhodne-li redakce v individuálních případech jinak. Plné

Schváleno na jednání Rady města dne 23.03.2021 č. usnesení 2998.
Usnesení Rady města č. 2493 ze dne 20.10.2020 zrušeno.

www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/dobranske-listy/

Další informace na www.dobrany.cz/lesy.

znění Zásad pro vydávání zpravodaje, ceník inzerce a návod na
kontrolu publikovaných textů najdete na
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V případě zájmu kontaktujte lesního města Dobřany, tel. 730 152 451.

Zprávy z radnice / Život ve městě
Redakce obdržela dne 10. 3. dotaz paní Havlíkové, jenž byl předán starostovi města a ještě
týž den zodpovězen.
Dobrý den, pane Sobotko,
chtěla jsem se zeptat, proč při rekonstrukci ulice F. X. Nohy bude silnice protažena až k nádraží?
Myslím si, že příjezdových cest k nádraží je dost. Uvědomil si někdo, že na konci ulice jsou dvě dětská
hřiště, kde děti v bezpečí přebíhaly? Nehledě na to, že kvůli tomuto záměru byly pokáceny další stromy.
Prosila bych jasnou a hlavně věcnou odpověď bez pro vás typického, že za to mohou ti před námi
nebo ti ostatní, my to napravujeme.
Záměrně nepíšu "pane starosto", protože pro mě mým starostou nejste.
Děkuji za odpověď. Jana Havlíková
Vážená paní Havlíková,
cílem projektu je řešit stávající tragický nedostatek parkovacích míst v ulici F. X. Nohy a také
naprosto nevyhovující stav pro případný zásah hasičů, kteří na kritickou situaci znemožňující
efektivně řešit požár výškové budovy upozorňují už léta. Propojení s Nádražní ulicí umožní nejen
lepší využitelnost nového parkoviště na pozemcích, které město pro tento účel získalo, ale i vznik
dalších stání.
Jak se sama můžete přesvědčit na přiloženém obrázku, kvůli propojení samotnému nepadl ani
jeden strom. V daném úseku se kácí celkem 3 stromy. Strom 3 a 4 leží na sítích (vysoké napětí
a teplovod), strom 5 ustoupil parkovacímu stání. Ještě před rekonstrukcí byla v samotné ulici
F. X. Nohy vysazena nová alej. Pro milovníky stromů je jistě potěšitelné, že město již do projektů
dává jasné podmínky ochrany zeleně včetně bednění.
S úctou Martin Sobotka

Poděkování za dar pro Hospic svatého Lazara
Vážené vedení města,
děkujeme za Vaši štědrou podporu Hospici svatého Lazara. Velice si vážím našeho partnerského vztahu s Dobřany. Každoročně jsme totiž také díky Vaší podpoře
schopni doprovodit v závěru života více než 300 lidí, a to i v době epidemiologických
opatření, kdy se často příbuzní nemohou se svými umírajícími blízkými rozloučit.
U nás to naštěstí možné je.
Jako každý rok chtěla bych i letos podtrhnout, že našimi pacienty jsou primárně
občané Plzeňského kraje, tedy samozřejmě také ti, kteří bydlí v Dobřanech a okolí.
Neváhejte o nás mluvit jako o svém zařízení a naše služby doporučovat svým občanům, kteří by mohli služby lůžkového hospice využít. Jsme zde pro Vás.
Děkuji za Vaši ochotu vidět dál a pomoci dobré věci. Nepovažuji ji za samozřejmost a vážím si jí,
obzvlášť v této pro všechny nejisté době. Schválením daru ve výši 30 000 Kč jste přispěli k tomu,
aby naše zařízení, závislé na dobrovolných darech a nenárokových dotacích, pečovalo o umírající
a jejich rodiny vytrvale jako doposud.
Přeji Vám úspěch v osobním životě i při spravování města.
Jiřina Helíšková, ředitelka Hospice svatého Lazara

Město Dobřany připomíná možnost

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZÁPŮJČKU
Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
MĚSTA DOBŘANY
na poskytnutí zápůjčky finančních
prostředků na bydlení pro fyzické
a právnické osoby, které vlastní obytné
budovy nebo stavby sloužící k trvalému
bydlení na území města Dobřany
a v místních částech obce Šlovice
a Vodní Újezd.

Zápůjčky se poskytují na:
• u
 držovací práce, stavební práce
a stavební úpravy (např. nový nátěr,
omítky, zateplení, výměna oken, okapů,
vchodových dveří, krovu, střešní krytiny
a ostatních klempířských prvků)
bytového nebo rodinného domu;
• na zřízení malé čistírny odpadních
vod, kanalizační, vodovodní, elektrické,
plynové přípojky k domu, rodinný dům,
bytový dům;
• energeticky obnovitelné zdroje solárně-termické kolektory pro ohřev
TUV a přitápění pro rodinný nebo
bytový dům;
• kotle na pevná paliva, plynové kotle
splňující požadavky Nařízení Komise
EU (č. návrhu D028691/04).
Nové možnosti:
• pro objekty Loudů 1028 a 1029
v souladu se smlouvami o spolupráci
a financování se poskytuje zápůjčka
jako úhrada příspěvku na zateplení
domu určená pro jednotlivé budoucí
vlastníky bytů;
• dále je možné získat zápůjčku
na změnu způsobu vytápění z
ekologických důvodů (výměna kotle).

Žádosti o zápůjčku se přijímají
a posuzují průběžně v návaznosti
na stav účtu Fondu rozvoje bydlení
města Dobřany.

Informace naleznete na webových
stránkách města Dobřany:
www. dobrany.cz
Formulář žádosti a přílohy lze
vyzvednout v podatelně MěÚ Dobřany.
Kontaktní osoba pro legislativní
podporu a Vaše dotazy:
Bc. Lucie Kučerková - 377 195 853,
kucerkova@dobrany.cz

www.dobrany.cz
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Život ve městě
převzato z FB profilu Hasiči města Dobřany
26. 3. 2021

Záchrana života
s použitím AED!️
Víte, že se v Dobřanech vyskytuje 6 přístrojů
AED (automatizovaný externí defibrilátor)?

sportovní areál pod
nádražím (Sportovců 901)

fotbalový areál
(Vodárenská 1292)

biotop Kotynka v sezoně
(Ústavní 1269) / jinak ZŠ
Dobřany – II. stupeň
(tř. 1. máje 618)

radnice (nám. T. G. M. 1)

Káčko (Sokolovská 1011)

hasiči (ve vozidle, Tyršova 78)

Jeden z nich, konkrétně ten na hokejbalovém stadionu, byl dnes použit při záchraně
lidského života členkou našeho sboru. Tou
není nikdo jiný než Kačka Kofroňová, studentka záchranářka, která nejen naší jednotce pomáhá se školením první pomoci a s péčí
o zdravotnické vybavení.
Kačka je spolu s dalšími členy jednotky zapojena do systému "FIRST RESPONDER". Pokud dojde k ohrožení života na území města,
jsou tyto osoby vysílány operačním střediskem ZZS PK. Nedávno byla Kačka vyslána do
sídliště, kde po vyzvednutí AED u stadionu
a po přesunu na místo určení asistovala ZZS
při záchraně osoby.
Nebojte se tyto přístroje kdykoli použít!
Jsou volně přístupné a obsluha je jednoduchá
i pro laika!
Každý může zachránit život.
Video o použití AED např. na youtube kanálu Life Support s.r.o.

(red) Evropský parlament schválil prodloužení platnosti řidičských průkazů, průkazů
profesní způsobilosti a osvědčení o technické způsobilosti vozidel, které propadly
nebo propadnou v období od 1. 9. 2020 do
30. 6. 2021. Platnost jednotlivých dokladů
se prodlužuje o 10 měsíců, a to v celé Evropské unii. Výměna řidičského průkazu je však
možná i v nouzovém stavu na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností, stejně tak jsou
v provozu i stanice technické kontroly.
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Bylo, nebylo
V první vlně koronaviru patřily uklízecí
brigády mezi málo povolených vytržení z osamění. Za lockdownu už se nesmí ani toto,
proto v MKS vymyslely virtuální brigádu,
každá rodina sama za sebe... A chytlo se to.
Organizátoři/neorganizátoři hlásí: „Uklízelo
se na Šlovickém vrchu, v lesoparku Martinská
stěna, v lese na Vysoké, podél řeky od Vodního
Újezdu až k dálničnímu mostu, okolo nádraží,
podél komunikace na Vysokou, na Chlumčany,
za panelárnou, okolí jízdárny, v okolních lesích
a jistě i na řadě dalších míst. Celkem se podařilo sesbírat více než 3 tuny odpadu.“
Děkujeme všem, kteří se s pytli vypravili
do přírody. Především za jejich pevné nervy
a odolnost beznaději. Je to přece beznaděj,
když kousek za městem najdete v potoce kusy
eternitu a tucet rozbitých květináčů. Komu
stálo za to jet k řece místo do sběrného dvora,
říkáte si pak.
A vy, nepořádníci, nemyslete si, že jste přispěli k správné věci tím, že jste nechali ty dobré duše vyniknout. Ve své lenosti, nadutosti
a sobeckosti si možná myslíte, že bez vašeho
odhozeného smetí by se lidé nemohli realizovat. To teda, prrrr, v přírodě už je tolik škodlivého odpadu, že ještě deset let by se dalo čistit, aniž byste čímkoliv přispěli. A vůbec by se
dala dělat spousta pěkných věcí. Takže žádné

falešné naděje, že vaše neřádství je nakonec
užitečné.
Takhle a ještě jinak si všichni ti, kdo prolézali křoví, aby vykynožili stopy lidské bezohlednosti, v duchu povídali. Občas i nahlas,
a to by se vám nelíbilo.
Děkuji za (ne)organizaci a za (jó)práci těm,
kteří dohlédnou pořádný kus za hranu svého
nosu.
Martin Sobotka, starosta

Íčka v našem kraji jsou nejlepší

Agentura Czech Tourism v roce 2020 realizovala ve spolupráci s Asociací turistických informačních center ČR výzkum zaměřený na monitoring služeb turistických informačních center metodou
Mystery Shopping. Výzkum je realizován pravidelně jednou za dva roky a cílem je popsat úroveň
služeb z hlediska měkkých i tvrdých dovedností a poskytnout provozovatelům zpětnou vazbu o činnosti infocenter s cílem zlepšení úrovně poskytovaných služeb. Informační centra Plzeňského kraje
si v roce 2020 vedla „na výbornou“ a svým hodnocením 97 % se tak náš kraj stal tím nejlepším
v rámci celé ČR. Dobřanské informační centrum k tomuto výsledku přispělo hodnocením „100 %“.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Život ve městě

V Dobřanech strážníci nezaháleli
Strážníci z obvodní
služebny Městské policie
Plzeň-Bory vykonali ve
městě Dobřany v měsíci
březnu šest služeb. Výkon
jejich služby se nijak nelišil od výkonu služby v Plzni, kdy je prioritně
v této době zaměřen na kontroly stávajících
restriktivních opatření, které mají zabránit šíření nákazou nemoci COVID 19. Kontroly byly
směrovány do všech lokalit, kde se dalo předpokládat, že by mohlo docházet k porušení

vládních a mimořádných opatření. Zpřísněná
vládní opatření, která začala platit na začátku
března, převážná část občanů na kontrolovaných místech dodržovala, zejména pokud jde
o povinnost nošení ochrany dýchacích cest,
dodržování rozestupů a omezení pohybu.
Přesto strážníci zaznamenali během služeb
na dvě desítky přestupků v souvislosti s porušením krizových opatření, za desítku z nich
padla pokuta, zbylé vyřešila domluva. Až na
výjimky šlo o nedodržení povinnosti zakrytí
nosu a úst ochrannou pomůckou.

Za porušení restriktivního opatření je
strážník oprávněn uložit příkazem na místě
pokutu až do 10 tis. korun nebo věc postoupit správnímu orgánu, kde hrozí postih v daleko větší výši. Novinkou od konce února je
rozšíření registru přestupků o evidenci u lidí,
kteří poruší krizové opatření, do něhož spadá povinnost nošení ochrany dýchacích cest,
strážníci tak mají přehled o recidivním jednání pachatelů.  
Jana Pužmanová
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň

Víte, k čemu slouží body záchrany?

www.mapy.cz

Nejsem si jistý, zda každý ví, co si pod pojmem bod záchrany představit, a proto začnu
krátkým vysvětlením. Za bod záchrany (anglicky rescue point) je vybráno konkrétní místo v lesích, horách nebo dalších neobydlených
oblastech se ztíženou možností orientace.
V současnosti se jich v ČR nachází asi dva a půl
tisíce. Každé takové místo je náležitě označeno žlutou plechovou cedulkou o rozměrech
330 x 140 mm, která je umístěna tak, aby bod
záchrany byl dobře viditelný. Obvykle se k tomuto účelu využívají dřevěné sloupy, stromy,
zdi nebo ploty. Body záchrany zřizuje podle
platných metodických pokynů vlastník lesa
na svém pozemku ve spolupráci s příslušným
Hasičským záchranným sborem kraje (HZS).
Na vytipovaném místě musí být signál mobilních operátorů. Štítek obsahuje unikátní identifikační kód, který se skládá z dvoupísmenné
značky okresu (např. Plzeň-jih = PJ) a třímístného pořadového čísla (např. PJ 027). Dále
nesmí chybět důležité linky tísňového volání
(anglicky emergency numbers) – hasiči (150),
zdravotnická záchranná služba (155), policie
(158) a jednotné evropské číslo tísňového
volání (112), nebo název a logo vlastníka lesa
a telefonní spojení na něj.

A jak takovou věc využít v praxi? Může se
stát, že se v hůře přístupném nebo neznámém terénu stanete svědky či aktéry zranění,
vzniku požáru, eventuálně jiné mimořádné
události a budete se muset obrátit na složky
IZS. V tomto případě klasicky zavoláte na příslušnou linku tísňového volání, oznámíte, co
se stalo, a namísto zdlouhavého a mnohdy

nepřesného popisu místa události nahlásíte
pouze identifikační kód uvedený na tabulce (např. PJ 024). Díky těmto kódům, které
jsou součástí informačního systému HZS ČR,
operátoři okamžitě vědí, kam mají složky IZS
vyslat. Samotný zásah se tak může výrazně
zrychlit a zefektivnit. Pokud nastane situace,
kdy nelze raněného dopravit přímo k bodu
záchrany, je žádoucí, aby oznamovatel počkal
u tohoto bodu a po příjezdu dovedl záchranáře k místu s poraněnou osobou. V katastru
města Dobřany se nachází celkem pět těchto
bodů. Dva jsou na Vysoké, po jednom na Martinské stěně, Šlovickém vrchu a v lese u letiště směrem na Novou Ves. Některé z bodů
záchrany lze najít v tištěných nebo ještě lépe
v digitálních mapách, např. Mapy.cz. Ty naše
tam byly zaneseny v průběhu měsíce března.
Další, a možná ještě přesnější možností jak určit svoji polohu v terénu je Aplikace Záchranka, ale o té třeba někdy příště.
Filip Umner

www.dobrany.cz
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Rozhovor
Koronavirus je v dnešní době jedním z mála slov, které se napříč generacemi skloňuje ve všech pádech. Již rok trvající pandemie ovlivnila osobní i profesní existenci snad každého z nás. Doba si žádá společenský odstup, život se v mnoha odvětvích zcela zastavil…
Omezení vyplývající z této vážné situace se nevyhnula ani redakční radě. Náš tým tak inkasoval handicap v podobě zúžení pestrosti námětů. Také osobní
setkání jsme museli dočasně odložit, což ale neznamená, že bychom se uložili k pandemickému spánku. I přes aktuální restrikce se pravidelně scházíme
alespoň prostřednictvím internetu, abychom včas „vdechli život“ finálnímu výtisku Dobřanských listů.
Vzhledem k výše zmiňovanému a mé slabosti pro kreativitu jsem se tentokrát rozhodla požádat o rozhovor svou kamarádku Zuzku Rothovou, která již
mnoho let vyrábí svíčky z palmového vosku, a moc ráda bych vás prostřednictvím tohoto rozhovoru se Zuzkou a její tvorbou seznámila.
Co bylo dál?
V ten samý den jsem si sedla k internetu
a objednala vše, co bylo potřeba. A hned druhý den večer vznikla moje první fialová svíčka
vonící po levanduli. Věnovala jsem ji mamce,
která ji má dodnes vystavenou. Po pár měsících sbírání zkušeností a obdarovávání přátel
jsem si nechala vystavit živnostenské oprávnění a od té doby se stále vzdělávám, učím
a pokračuji v tom, co miluji, a tím výroba svíček z palmového vosku je.
Řekni nám, jaký je rozdíl mezi svíčkou
z parafínu a tou z palmového vosku?

Zuzanko, mohla by ses čtenářům DL
krátce představit?
Předem všechny srdečně zdravím.
Začnu asi tím, že žiji v Dobřanech celý svůj
život, což bude letos v dubnu 35 let. Vyučila
jsem se kadeřnicí, kterou jsem chtěla být od
svých 3 let, a i když jsem v průběhu života od
oboru odbíhala, nakonec jsem se k němu velice ráda vrátila a nyní pečuji o kadeřnice tím,
že jim zajišťuji materiál a zařizuji vzdělání
v podobě školení na pobočce v Plzni. Samozřejmě láska k praxi mi zůstala také.
Odbíhala jsi od oboru?

Ano, na nějakou dobu jsem úplně změnila
své pole působnosti, připravovala jsem rozpočty na stavby a také jsem o víkendech studovala střední školu s ekonomickým zaměřením.
A nyní ke svíčkám. Jak dlouho se věnuješ
jejich výrobě a co Tě vlastně přivedlo k tomuto nápadu?

Tahle otázka mi vždycky vykouzlí úsměv
na tváři. To jsem se takhle jednou v roce 2013
vracela z oběda zpět do práce a po cestě mě
prostě napadlo, že bych mohla vyrábět svíčky. Omlouvám se všem, co čekali nějaký lepší
příběh (smích).
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Parafín se vyrábí například destilací z ropy,
ale nebudu se tu pouštět do úplného rozboru,
nejsem chemik. Parafín se dá pěkně tvarovat,
viz třeba řezané svíčky, které bych si chtěla
také jednou zkusit vyrobit. Sám o sobě nemá
tvrdou a pevnou texturu, je takový mazlavý
a po vyklopení je matný, musí se většinou ozdobit nebo dále dotvořit.  Myslím, že na výrobu svíček se do směsí používá i nějaké procento olejů (ne vonných).
Palmový vosk, který odebírám já, se vyrábí
lisováním palmových plodů, které se pěstují
na ekologicky udržitelných územích Malajsie.
Do vosku nejsou při jeho výrobě přidávány
žádné deriváty, petroleje ani pesticidy. Tento
vosk je pevný a nedá se tvarovat jako parafín. Při správném dodržení technologického
postupu se na každé svíčce vytvoří krásný
krystalický efekt, svíčky při hoření “nečadí“
a jsou hypoalergenní.
Na začátku své svíčkové kariéry jsi měla
pouze pár základních forem, kolik jich
máš dnes?

Po 8 letech tvoření mám 65 různých druhů
forem, přičemž od některé formy mám více
kusů, takže se nebojím říci, že mám něco kolem 120 ks forem ze tří různých materiálů.
Mnohdy Tvé výtvory připomínají umělecká díla. Je to o zkušenostech, nebo experimentuješ a čekáš na výsledek?

Děkuji, Bohunko. Zkušenosti jsou v tomto směru určitě podstatné, ale abych je na-

sbírala, musela jsem hodně experimentovat
a zkoušet různé techniky nejen v samotném
tvoření, ale též ve zdobení. Dokonce jsem se
jednou nechala inspirovat i snem a druhý den
si svíčku ze snu vytvořila. Někdy je to velmi
časově náročné, protože některé svíčky získají finální podobu až po mnoha hodinách,
ale i tak stále experimentuji a moc mě to baví.

O tom, že Tě oslovují zájemci ze všech
koutů naší republiky, není pochyb. Máš
i zahraniční klientelu?
Svíčky si určitě nejvíce objednávají lidé
z České republiky a ze Slovenska, ale díky
vlivu sociálních sítí jsem je třeba posílala do
Francie, a v prosinci se mi dokonce přes Instagram ozvala slečna z Portugalska a objednala
si jich hned několik. Pro mě to byla krásná
zkušenost a byla jsem ráda, že jsem se svou
lámanou angličtinou domluvila a slečna byla
se svíčkami moc spokojená.

Zuzanko, moc Ti děkuji za velmi příjemný rozhovor. Chtěla bys našim čtenářům na
závěr něco vzkázat?
Ano. Poslední rok nám ukázal, že přání pevného zdraví není jen běžná věta, takže bych
ráda všem čtenářům a jejich blízkým popřála pevné zdraví a k tomu i nervy. Radujte se
z maličkostí, které máme každý den kolem
sebe, ty nám nikdo nemůže vzít.
Bohunko, moc děkuji za pozvání k rozhovoru.
Děkuji za rozhovor. Bohumila Nekolová

Představujeme spolky

Sto let lidové myslivosti v Dobřanech
Myslivost v Dobřanech za monarchie byla
provozována Mysliveckým spolkem svatého
Huberta, který sdružoval téměř výhradně
měšťany. Stávalo se, že mezi sebe byli ochotni přijmout nějakého většího majitele realit,
případně nějakého významného důstojníka.
Stále si však pečlivě hlídali své přednostní
a privilegované postavení. Honitba byla nájemní, tj. pronajatá od města, chotěšovského
velkostatku, sdružení měšťanů a dalších vlastníků půdy. Les na Vysoké měl pronajatý hrabě
Schönborn, pán na Dolní Lukavici.
Roku 1920 se dostali v honebním společenstvu ke slovu i drobnější vlastníci, jelikož se již
na měšťanstvo nehledělo jako na něco výlučného a privilegovaného. Václav Eisenhammer,
člen honebního společenstva, vznesl žádost,
aby byla část honitby pronajata jemu. Okolnosti byly příznivé a bylo mu poměrně hladce
vyhověno. Po světové válce byla totiž honitba
ve špatném stavu a les na Vysoké prakticky
bez zvěře. Mělo se za to, že se zvěř dlouho nezmotoří. Byl mu tedy pronajat „Hasenlose Revier“ (zajíců prostý revír), který byl vymezen
železniční tratí, silnicí směrem na Vysokou,
starou cestou vedoucí skrz Černoplát a celý
les na Vysoké, jenž byl v dobřanském katastru.
Roku 1921 sdružil Václav Eisenhammer
okolo sebe několik lidí a založili spolek, který se jmenoval Lovecké konsorcium Vysoká.
Členové byli: V. Eisenhammer – drnomistr,
JUDr. Hausmann – notář, F. Urban – holič, majitel pohřebního ústavu, J. Dlouhý – strojmistr
na ústavě, V. Bouřil – rolník, V. Klus – dílovedoucí u Škodů, Brejcha – obchodník, V. Kolář
– učitel. Dále to byli tzv. nemajetní neboli pracovní členové, kteří směli provozovat myslivost, pracovat, ale do ničeho nesměli mluvit:
G. Hladík – vrátný na ústavě, F. Kleinmeier –
horník a J. Šíp – pekař na ústavě. Václav Eisenhammer  byl představený a honební pán, dnes
bychom řekli předseda, hospodář a nájemce
honitby. Členové se sice podíleli na placení nájemného, směli provozovat myslivost, avšak
do chodu honitby nesměli mluvit a hlasovat
mohli jedině o spolkové činnosti. Všichni členové se v té době hlásili k české národnosti,
zatímco členové Svatého Huberta se hlásili
k národnosti německé.
Zpočátku se hájilo, téměř nelovilo, byli
pronásledováni pytláci a zvěř byla všemožně
podporována. Již v polovině dvacátých let revír vynikal obrovským množstvím koroptví,
zajíců i králíků a srnčí zvěř se také již vyskytovala hojněji.
Myslivecká činnost byla přerušena v letech
1938 až 1945, neboť Češi žijící na území Říše
neměli říšské občanství, a tudíž nesměli držet

První fotografie Loveckého konsorcia Vysoká z roku 1921. Foceno na cestě u rybníka na Vysoké.
zbraně a sdružovat se ve spolcích.
Ihned po druhé světové válce byla činnost
obnovena. Honitba již zahrnovala celý dobřanský katastr a bylo přijato několik nových
členů. Roku 1947 byli přijati další členové,
aby byla splněna kritéria o povinném zastoupení příslušníků dělnické třídy. Roku 1951
proběhla transformace v Lidovou mysliveckou společnost, která se stala jako celek nájemcem honitby.
Všechny režimy a všichni vládci vždy sledovali a sledují loajalitu myslivců, jakožto lidí
ozbrojených. Na myslivce a jejich zapojení
do dějů panujícího režimu byly vždy kladeny
vyšší nároky než na ostatní skupiny obyvatelstva. Budiž řečeno, že se v Dobřanech za
všech okolností i v komplikovaných podmínkách odváděla dobrá myslivecká práce, práce
co do intenzity i kvality nadstandardní. Byla
zbudována chata Hubertka a zřízena bažantnice, vybudována a provozována odchovna
bažantů atd.
Později došlo k nucenému sloučení s Vodním Újezdem, Šlovicemi a Chlumčany. Les na
Vysoké se stal honitbou Závodů V. I. Lenina –
Škoda Plzeň. Chlumčany se po pádu komunistů opět osamostatnily a Vysoká zas připadla
dobřanským myslivcům, když zanikly papalášské honitby.
I dnes úspěšně pokračuje myslivecké hospodaření v dobřanské honitbě. Většina zdejších myslivců je z rodin, kde se myslivost

provozuje již po několik generací, a někteří
jsou přímo potomky zakládajících členů Loveckého konsorcia Vysoká. Pro mládež je již
po mnoho let každoročně pořádán myslivecký den a myslivecký kroužek vedený Pavlem
Krákorou má za sebou již několik desítek let
činnosti.

Myslivecký den 2019 – Pavel Krákora
Myslivost prošla za posledních sto let velkými proměnami a my můžeme vzpomínat
na mnohé velké úspěchy, jichž bylo dosaženo.
Zároveň můžeme doufat, že máme před sebou
další úspěšné století lidové myslivosti v Dobřanech.
Rudolf Eisenhammer

www.dobrany.cz
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Kultura

Městská knihovna Dobřany

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení
pro dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

SÁENZ Benjamin Alire: Aristoteles a Dante
odhalují záhady vesmíru
Dva kluci se potkají na koupališti a zdá se, že
nemají téměř nic společného. Dante umí plavat.
Aristoteles ne. Ari je naštvaný teenager, který
trpí nedostatkem sebedůvěry. Dante je všeználek s nezvyklým pohledem na svět. Protože
jsou ale oba samotáři, začnou spolu trávit čas
a zjistí, že jejich přátelství je vskutku neobyčej-

né, takové, které změní život a vydrží navždycky. Krásný příběh o dospívání a přátelství.

KIELBUSOVÁ Marie: Krosienky
Pletení bez jehlic.
Neexistuje rub a líc, obě strany úpletu jsou
stejné. Pletení na rámu je malý zázrak, který
znali již lidé před tisíci lety.
Určeno začátečníkům a mírně pokročilým.

Městské knihovna otevřena
přes výdejní okénko, své požadavky
volejte na tel. 377 972 942.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
WALTER Anita: 34 dní
Za zavřenými dveřmi není vše tak docela
v pořádku. V den 35. výročí svatby se Anna
rozhodne Roye opustit. Spustí tím lavinu děsivých činů, které možná skončí vraždou…
BRATT Kay: Tanec se sluncem
Příběh matky a dcery, které se musí semknout, aby přežily v přírodě. Musí konečně
nechat bolestnou minulost jít. Příběh, který
svými emocemi hraje na ty správné struny, co
jde až na dřeň, a zanechá ve vás naději.

STACKE Daniela: Cvičení na bolavá záda
Zásobník více než 150 cviků s přesným popisem jejich účinku a provedení. Popsaná metodika je využívána ve fyzioterapii a ve zdravotní tělesné výchově. Rovněž se dá využít jako
podpůrný studijní materiál pro odborníky
v oblasti sportu a tělesné výchovy.

JUNEK Václav: Betonová iluze
Československé stálé opevnění z let 19351938, jeho cena, osud a smysl.

KNIHY PRO DĚTI
YEEO Lisa: Katana na Super Hero High
Katana TM není obyčejná studentka a její spolužačky také ne. Super Hero High totiž není
běžná škola.

EPSTEIN, Marek: Srabáček
Průvodce začínajícího hrdiny.
Srabáček je strašpytel a možná i trochu pokakánek. Na jeho dobrodružné cestě za záchranou lásky a domova se z něj však stane
neohrožený hrdina. Originální příběh pro děti
a jejich velké dospělé.
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Základní škola Dobřany, příspěvková organizace

Oznámení
1. Na základě pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 5. 3. 2021, čj. MSMT-6651/2021-1
a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním
COVID-19 ruším oznámení k zápisu žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/22 vydané
8. 1. 2021.
2. Na základě zákona č.561/2004 Sb. § 36 odst. 4 a § 46 odst. 1 stanovuji nově zápis žáků do 1. ročníku
základní školy pro školní rok 2021/22 takto:
a) zápis se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
b) zápis se bude konat v termínu 1. 4. – 30. 4. 2021, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole
c) zápis bude realizován formou podání písemné přihlášky do 30. 4. 2021 na adresu školy (ZŠ Dobřany,
tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany; poštou nebo do schránky u hlavního vchodu do budovy), formulář
přihlášky je umístěn na webových stránkách školy (www.zsdobrany.cz) a v Mateřské škole Dobřany
d) ověření dat provede škola ve spolupráci s příslušným městským / obecním úřadem, evidencí
obyvatelstva, příp. si vyžádá další informace na žadateli (např. potvrzení o režimu pobytu u cizinců)
e) t ermín vyšetření dětí, jejichž rodiče budou žádat o odklad, a podání žádosti o odklad (obvykle do
31. 5. daného roku) bude vzhledem k mimořádným opatřením zřejmě posunut, zatím škola nemá
bližší informace, v této věci provedou příslušná opatření školská poradenská pracoviště; formulář
žádosti o odklad je rovněž k dispozici na www.zsdobrany.cz, příp. po ukončení mimořádných
opatření ve škole
f) součástí zápisu nebude letos tzv. motivační část, tato bude nahrazena informativní schůzkou pro
budoucí žáky 1. ročníku a jejich rodiče (Kavárna po škole – Začínáme na 1. stupni) plánované na
středu 9. 6. 2021 od 16.00 hod. v budově 1. stupně ZŠ, Školní 48, Dobřany
g) pokud dítě nastupuje 1. září 2021 do 1. ročníku ZŠ Dobřany, neboť již bylo u zápisu dříve a bylo
přijato, ale dítěti byl následně udělen (dodatečný) odklad školní docházky ředitelem ZŠ Dobřany,
nevztahuje se na toto dítě tento zápis
V Dobřanech 10. března 2021		

Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

Kultura

Co jsme dělali v březnu?
Současná opatření nám neumožňují konat kulturní a společenské akce, přesto pořád přemýšlíme a vymýšlíme, jak tuto nepříjemnou dobu alespoň trochu zpestřit. Výstavy se nám změnily
na minivýstavky ve výloze, informace poskytujeme zejména telefonicky a připravené akce překládáme na jiné termíny... Přes to všechno se nám podařilo na jarní prázdniny nachystat hru pro
děti, která respektovala všechna platná vládní opatření, a z reakcí účastníků víme, že pobavila,
zabavila a něco nového naučila. A to byl náš cíl. Hra trvala 7 dní, měla 7 úkolů a na splnění
každého z nich bylo pouhých 24 hodin. Do Jarní výzvy se přihlásilo 44 dětí z Dobřan, Šlovic,
Vstiše, ale také ze Stoda, Přeštic i Plzně a 36 z nich se nezaleklo žádného zadání a dokončilo ji.
I touto cestou ještě jednou gratulujeme všem účastníkům a děkujeme za účast i slova chvály po
ukončení hry.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Jedním z úkolů byla min. dvouhodinová procházka po katastru a nakreslení mapy prošlého území.
Tohle všechno obešel a zakreslil jedenáctiletý účastník David.

Nuda o prázdninách rozhodně nebyla
Po prvobřeznovém uzavření okresů se jarní prázdniny mohly stát "obrovskou nudou na území
obce". Běžným týdnem, kdy po roce podobných omezení je už pohár fantazie jak zabavit děti
opravdu na dně. Naštěstí ale naše Městské kulturní středisko, které svou fantazii ještě nevyčerpalo, přišlo s projektem "Jarní výzva". Touto cestou bychom rádi poděkovali za úžasně strávený
týden, kdy děti každé ráno nedočkavě zjišťovaly, jakou výzvu tento den zdolají a kolik bodů již získaly. V průběhu výzvy si vyzkoušely, jaké to je nevidět a přitom dělat běžné denní činnosti. Samostatně uvařily pokrm dle vlastního výběru. Obešly Martinskou stěnu i Šlovický vrch, aby zjistily,
kde je to nejdelší schodiště. Zhlédly Cestu do pravěku a prozkoumaly knížky o dinosaurech, aby
nakreslily to nejoriginálnější pravěké zvíře. Na konci týdne pak opravdovou výzvou bylo přebrodit vodní plochu, kdy v plavkách vlezly do řeky a zjistily, jak bolestivé je v zimě spadnout do vody.
Dalším úkolem pak bylo vyluštění náročného bludiště a výzvu zakončovalo prozkoumání celého
města a vypracování mapy této cesty. Celý týden byl pro děti zábavný a přinesl mnoho nových
zkušeností. MKS Dobřany, děkujeme vám!!!
Dobřanská vydra, Okounek a Štika

Dvojí výročí režiséra
Oty Kovala (1931–1991)
Sváteční program televizních stanic je každoročně spojen i s vysíláním filmů Kaňka do
pohádky či Kočičí princ. Možná málokdo ví, že
režisérem těchto oblíbených filmů je dobřanský rodák Ota Koval. Jeho odkaz nese i jedna
z ulic v obytné zóně u hřbitova. V letošním
roce si připomínáme nejen nedožité 90. narozeniny této významné osobnosti československé kinematografie, ale i 30 let od jeho úmrtí.
Městské kulturní středisko společně s kinem
Káčko a zapsaným spolkem Juniorfest připravují výstavu a doprovodné akce, které
připomenou nejen dílo, ale i život Oty Kovala.
Můžete se těšit na reprinty plakátů, nepublikované fotografie z natáčení, ale i vzpomínky
hereckých osobností a kolegů filmařů. Ota
Koval pro československý film objevil nejen
Filipa Renče či Žanetu Fuchsovou, ale i Davida
Novotného, který v minulých týdnech zazářil
v jedné z hlavních rolí seriálu Kukačky. Spolupracoval na několika filmech s kameramanem
Miroslavem Ondříčkem, který stál za kamerou
u filmů Miloše Formana Amadeus či Valmont
a na filmovém place se potkal například s Meryl Streepovou. Právě on nám před lety prozradil jedno velké tajemství spojené s Otou
Kovalem. Tomuto tajemství se bude věnovat
jeden z panelů připravované výstavy. Důležité
je zmínit, že Ota Koval byl jediným režisérem,
který se dokázal vrátit po tragické automobilové nehodě zpět k filmu a řídit natáčení z invalidního vozíku. Ota Koval je zkrátka inspirativní osobností i pro dnešní náročnou dobu.
Vedle výstavy společně připravujeme venkovní soutěž pro děti, která je seznámí nejen
s Otou Kovalem, ale i s hrdiny jeho filmů. Pokud to situace dovolí, tak některé z filmů budete moci vidět společně s lektorskými úvody
na plátně dobřanského kina. Snad již brzy…
Michal Šašek

Režisér Ota Koval, Filip Renč a kameraman
Miroslav Ondříček při natáčení filmu Jakub
(zleva).

www.dobrany.cz
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Ponožková výzva
Třída 4. A z naší ZŠ se zapojila do "ponožkové výzvy" pro podporu lidí s Downovým syndromem, která se konala dne 21. 3. Třída tak
projevila sympatie lidem s touto genetickou
poruchou.
Mgr. Gabriela Klinkovská

V mateřské škole nezahálíme ani v době
jejího uzavření

Rybáři
Letošní leden, únor
a březen rybařině moc nepřály. Zima ukázala, že přece jenom ještě existuje. Občas docela mrzlo
i sněžilo, chvilková oteplení hned vystřídalo
ochlazení a další mrazíky. Někteří nedočkavci
přece jenom využili teplejších dní a šli „provětrat vercajk“. Ale jak mi kluci hlásili, moc
to nebralo. Bratr ale prý chytil tlouště 45 cm.
Vloni v tuto dobu jsem již měl pěkných pár
kaprů.
Mně se letos povedl jiný úlovek. Chytil jsem
pořádného covida, strávil v nemocnici skoro
dva měsíce a málem nebyl. Covid zasáhl i do
činnosti naší organizace. Neumožnil konání
bálu (ten loňský jsme stihli tak akorát), zrušilo se konání VČR i rybářské závody. Z toho
důvodu bylo rozhodnuto slovit Dolní Kotynku
již 3. dubna, ryby se vysadí do našeho revíru.
Předtím 20. 3. se slovil Horní Černoblat, kde
byla zakomorována K1, ta se rozvezla do našich rybníků. A konaly se brigády. Prohrábla
se přítoková strouha do rybníka Vysoká, vyřezávaly se náletové dřeviny okolo rybníků, za
mrazů se prosekávaly otvory v ledu na rybnících.
Díky nashromážděným důkazům (fotografie vydřích stop, zbytků ryb na březích rybníků a záběry vyder pořízených fotopastí)
probíhá jednání o náhradě škod způsobených
vydrami na našich rybnících.
Poslední termín výdeje povolenek je ve
středu 21. 4. od 16:00 do 18:00 hod.
Vladislav Šefl
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Vládním protiepidemiologickým opatřením se od 1. 3. 2021 uzavřely všechny mateřské školy. Neznamená to ale, že zůstaly prázdné. Naše mateřská škola patří k těm, které byly určeny
k péči o děti rodičů vybraných povolání za nouzového stavu. Péče o tyto děti zajišťují na pracovišti MŠ Stromořadí všechny učitelky mateřské školy ve střídavých směnách. Dětem v posledním
ročníku před nástupem do ZŠ pak zajišťují paní učitelky distanční výuku formou námětů činností
k danému tématu. Zadávají jim úkoly, které mohou plnit společně s rodiči, a to převážně hravou
formou. Předkládají různé pohádky a příběhy, písničky a říkadla. Nechybí ani kvízy a náměty na
výtvarné tvoření. Vymýšlí i spojení s dětmi a rodiči buď přímo přenosem online, anebo tím, že
dětem nechávají vzkazy a pozdravy na obrázcích na plotě budovy MŠ Loudů.
Prostory školy se čistí a dezinfikují a zdobí je jarní výzdoba. Nezahálíme. Těšíme se na děti. Věříme, že jim brzy otevřeme dveře a dokončíme tento školní rok v běžném režimu mateřské školy.
Jana Kleisnerová, ředitelka MŠ Dobřany

Školství, spolky a neziskové organizace

Jak probíhá výuka tance na dálku?
Výuka tance obvykle probíhá na tanečním
sále ve skupině několika tanečníků a v ideálním případě za doprovodu živé hudby. Jak to
ale vypadá, když žáci do školy nesmí a vyučuje
se distančním způsobem?
Na začátku uzavření škol byla výuka nahrazena úkoly, například zhlédnout taneční
film, zacvičit si podle videa nebo zopakovat
choreografii. Někdy jsem se snažila připojit
zajímavé úkoly, které by co nejvíc připomínaly obvyklou výuku. Vypsala jsem přesné
zadání (Jak roste pampeliška? Představ si, že
jsi semínko pampelišky v zemi. Semínko klíčí,
roste, vytahuje se za sluníčkem…), připsala
pokyny pro rodiče (Děti mají čas na přípravu,
přemýšlí, jak pampeliška roste. Když mají připravený nápad, můžou začít tančit…) a připojila odkaz na hudbu.
Když se ale na podzim uzavření škol opakovalo a já jsem si uvědomila, že se s tanečníky nejspíš delší dobu nepotkám, začala jsem
s online přenosy. Přestože přes kameru není
možné správně naučit demi-plié nebo provádět kontaktní improvizace, je skvělé se pravidelně vidět, ujistit se, že všichni napínáme
síly, abychom to zvládli, a společně se hýbat,
i když jen prostřednictvím obrazovek.
Při online hodinách cvičíme, protahujeme se, tančíme. Někdy si povídáme o historii
tance, někdy řešíme, jak budou vypadat při-

Pedagožka TO ZUŠ Dobřany vede online hodinu taneční průpravy a praxe.
pravované choreografie. Všechno ale musí
být přizpůsobené možnostem dětí a jejich
pokojíčkům. Po dlouhém ladění podmínek se
nám podařilo udělat přenosy, které zohledňují podněty žáků i rodičů. Na většinu hodin
máme dokonce doprovod hudebníka, což je

pro tanečníky i pro pedagoga obrovská pomoc. Moc se těším, až toto náročné období
bude za námi a my se konečně potkáme a budeme sdílet radost z pohybu tváří v tvář.
Klára Soukupová

Hodnocení hry a soutěže
Na měsíc leden a únor připravil Pionýr v Dobřanech
pro děti bezkontaktní hru Stopy časem a fotosoutěž Život
kolem nás. Do každé z nich se zapojilo přes 10 soutěžících.
Není to mnoho, ale byly to první dvě vlaštovky v době,
kdy se nemohou děti setkávat na schůzkách a kroužcích,
na které jsou zvyklé. Šlo i o to, aby se po distanční výuce
na počítačích zvedly a šly se proběhnout ven.
Mohly tak zjistit, že v Dobřanech jsou 3 kostely, starý
most má 3 oblouky, ve znaku města jsou 3 parohy, a aby
jej mohly nakreslit, potřebují 5 barev pastelek, nebo že
město oslavilo 777 let od svého založení a na jeho náměstí roste 15 stromů, i další informace. No a po sečtení
měly dojít k výslednému kódu 77. Ocenili jsme ale hlavně
snahu.
Ve fotosoutěži Život kolem nás převládaly fotografie
podzimní a zimní přírody, zvířátek, úsměvů dětských
i dospěláckých a další. Následně jsme tyto fotografie spolu s přihláškami odeslali do republikové soutěže Clona
a budeme se těšit, zda naši soutěžící získají ocenění v některé z kategorií – úsměv, příroda, schůzky a tábory nebo
planeta, na které žiji.
Pro všechny účastníky byla připravena malá odměna a většině z nich již byla i předána, ti ostatní si ji převezmou, až se budeme moci opět setkávat.
Všem zapojeným děkujeme.
Libuše Nejedlá

www.dobrany.cz
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Sčítání lidu, domů a bytů 2021
První fáze – online – od 27. 3. do 11. 5.
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.
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Velikonoční cesta

v Dobřanech

PŘIP R AV TE SE
N A N OV OU SEZ Ó NU

od 2. do 30. dubna 2021
vás zveme na procházku s dětmi na Martiňák

Na 10 zastaveních můžete zhlédnout

Velikonoční příběh

a připomenout si několik velikonočních tradic.

D OBŘ ANSK Á

Kimberly, Paul,
SEand
M Í Michelle!
N KO V NA

Potřebujete telefon
se čtečkou QR kódů pro zobrazení
textu a k zhlédnutí videí i mobilní data

Jednotlivé plakáty jsou umístěné
v blízkosti zastavení naučné stezky
(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

I NFO R MAČ N Í C E NT R UM D O B Ř A NY
N Á MĚ S T Í T .G . M . 5
PO - P Á 8: 3 0 - 1 2 :1 5 , 1 3 :0 0 - 1 6 :0 0

N
FAR OST

SKOK
A
ŘÍM

LICKÁ
TO

DO
BŘ A N Y

WWW.SEMINKOVNY.COM

Hezkou procházku vám přejí:

městské kulturní středisko
dobřany
a základní škola dobřany
vyhlašují soutěž
věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ)
B – školáci 1. stupně ZŠ
C – školáci 2. stupně ZŠ
D – starší a dospělí
Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou zařazeny
podle věku nejstaršího tvůrce.

vyhodnocení soutěže a výstava:
Vernisáž výstavy děl se bude konat v úterý 1. června 2021
v 16:00 hodin v kostele sv. Víta. Všichni účastníci soutěží jsou

DOBŘANSKÉ
POHLEDY
2021
volné téma

na1.
vernisáž srdečně zváni (pozvánky nebudou rozesílány).

so–ne 13:00–17:00

právo zveřejnění:

garantka soutěže: Mgr. Gabriela Klinkovská
Soutěž je možno obeslat maximálně jedním soutěžním
výtvorem v daném tématu zpracovaném libovolnou technikou,
dvojrozměrným i trojrozměrným (např. malba, kresba, koláž,
textilie, keramika, dřevořezba, ...). Soutěžní práci je nutno označit
(ze zadní strany či visačkou) jménem a příjmením autora, soutěžní
kategorií a názvem soutěžní práce.

2. literární soutěž
garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý
Soutěž je možno obeslat maximálně jedním výtvorem v daném
tématu zpracovaném v libovolném slohovém útvaru (např. popis,
esej, úvaha, líčení, povídka, pohádka, báseň, fejeton, ...). Rozsah
práce je maximálně 2 strany strojopisu formátu A4, je možno ji

Výstava potrvá do neděle 20. června 2021.
Otevírací doba: po–pá 8:30–17:00 (12:15–13:00 přestávka)

1. výtvarná soutěž

zaslat také e-mailem na adresu garanta: jpfs@email.cz. Soutěžní

uzávěrka soutěže:
14. května 2021

práci je nutno označit jménem a příjmením autora, soutěžní
kategorií a názvem soutěžní práce.

3. fotografická soutěž
garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi

S cílem propagace města Dobřany si vyhlašovatelé vyhrazují

Soutěžní práce je možno osobně předat v kanceláři Základní

Soutěž je možno obeslat maximálně 3 barevnými nebo

právo zveřejňovat soutěžní práce s tím, že odevzdané soutěžní

školy Dobřany, příp. zaslat poštou (Základní škola Dobřany,

černobílými fotografiemi o rozměrech minimálně 9x13 cm (lépe

výtvory přecházejí do majetku vyhlašovatele (pokud se, zejména

tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany – zásilku prosím označte

však 13x18 cm nebo větší). Fotografie je nutno ze zadní strany

výrazem Dobřanské pohledy). Další informace: 377 972 480

označit jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a názvem

(MKS Dobřany), či 377 972 515 (ZŠ Dobřany).

soutěžní práce.

ve2.výtvarné soutěži, nedohodne soutěžící s pořadateli jinak).
Autorská práva zůstávají zachována autorovi soutěžních prací.

www.dobrany.cz
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15letý dobřanský hokejbalový talent
Odchovanec od žáčkovských let "žije" v kabině mezi chlapy, nastupuje v juniorce, rovněž tak už přebírá
roli lídra v mužské Benfice (rezerva mužů) a rve se trpělivě o dres A týmu. Okusil už reprezentační srazy a
zažil i klubové úspěchy. Školní povinnosti zvládá na pohodu, na tréninku je takřka denně, tedy krom aktuální doby... Na 15letého kluka slušný výčet. Aleš Duchek alias Alda Duchkáč je Dobřaňák každým coulem,
chytrý kluk a velký hokejbalový talent. V rozhovoru s ním "lehounce" nakoukneme pod klubovou pokličku.
Jak se udržuješ v období pandemie?
Dvakrát týdně máme tréninky a občas si
chodím zaběhat sám.

Chybí ti hokejbal?
Hokejbal mi chybí hodně, sice máme ty dva již
zmiňované tréninky, ale ty se týkají spíše nabírání fyzičky. Už se těším, až se opatření rozvolní
a budeme moci hrát zápasy a mít tréninky.

Jsi v "prváku" na střední škole, jak funguje dle tvého školní výuka?
Dle mého názoru je to takové všelijaké, sice
máme on-line hodiny, ale ze všech informací
a znalostí, co bych měl znát, tak vím zhruba
polovinu.

Jako odchovance od nejmenších žáčků
- Šnečků se tě zeptám, co bys poradil začínajícím prckům, ale také již třeba mladším
a starším žákům?
Já bych jim doporučil, aby se snažili mít mezi
sebou super kolektiv a aby nezavrhli hokejbal
hned po prvním neúspěchu.

Na svůj věk jsi byl u několika úspěchů
mládežnických týmů a úspěchů Dobřan. Na
co vzpomínáš nejraději?
Nejraději vzpomínám na druhé místo ve finálové části na mistrovství ČR (2014/15) v Berouně a Rakovníku, sice jsme skončili z deseti
nejlepších týmů druzí, ale byl to pro mě neskutečný zážitek. Pak také na mistrovství republiky st. žáků v Sušici.

Jak tě přijala kabina i o několik let starších kluků?
Cítím se tady fajn. Starší kluci jsou v pohodě. Je tu třeba ještě o rok mladší Radek Vajda,
s nímž jsem hrál za žáky. Myslím si a doufám, že
mě vzali mezi sebe dobře.

Jako "malý prcek", v podstatě dítě, pamatuješ i starou hokejbalovou arénu. Vnímáš rozdíl či změnu v novém krytém stánku s okolní
atletickou dráhou a "fotbalákem s umělkou"?
Musím říci, že mít v Dobřanech halu je parádní, jelikož když prší, nevadí to. Zároveň jsou
tam novější střídačky a celkově hřiště, to je super. Ale na druhou stranu bývalé hřiště mělo
taky něco do sebe. Atletiku moc nemusím, ale
když se jde na ovál, tak to kousnu a máknu.
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Co bys chtěl s dobřanským hokejbalem
dokázat?
Tak mým cílem je někdy se dostat do A týmu
a prosadit se v extralize.

Ve 13 letech sis vyzkoušel kemp ČR U16,
kde jsi poznal i jiné hráče širšího výběru. Co
sis ze srazu odnesl?
Byl to pro mě zážitek a velká zkušenost. Je
vidět, že je v republice konkurence jiných dobrých hráčů.

Byl jsi také už i ve výběrech ČR U14. Skrýváš někde v hlavě i boj o starší reprezentační věkové kategorie, případně co hodláš pro
nominaci podniknout?
Starší repre výběry mě lákají, ale nejdřív se
budu snažit makat v klubu.

Máš i jiné ambice?
Mé ambice jsou zatím jen takové, že bych
chtěl dodělat střední školu, popřípadě se dostat na vysokou, ale to mě čeká až za hodně
dlouhou dobu. A se sportem to zvládnout dohromady, to bude také těžký úkol.

Stejně jako u bratří Kovaříků také Alda
působí v jedné kabině se starším bratrem,
a proto u této poněkud "klidnější" sourozenecké dvojice musí přijít peprná otázka
závěrem. Tak tedy - kdo je dle tebe lepší? Ty
nebo bratr Tomáš?
Dle mého názoru nejde říci, kdo je lepší, brácha je spíše rychlostní typ, který se často dostává dopředu, a já se radši držím vzadu, abych
měl hru před sebou, a “rozdávám” to dopředu
útočníkům.
Václav Šlehofer st.

Reakce na článek
Rád bych reagoval na článek pana
Okrouhlého „Střelnice ve výprodeji“, který
vyšel v minulých DL.
Areál střelnice na Krůtí hoře u Stoda
znám moc dobře a na všech střelištích
i v balistické budově jsem střílel. Jedná se
spíše o výcvikové středisko, které bylo kdysi vybudováno pro potřeby armády a policie, než o víceúčelovou sportovní střelnici
s parametry pro pořádání větších závodů,
které by se mohly pořádat i na mezinárodní úrovni na uvažované dobřanské střelnici
na Vysoké. Areál střelnice na Krůtí hoře má
tři střeliště, balistickou budovu, 50metrovou střelnici a 360stupňové střeliště
s prodloužením do tunelu ke střelbě asi do
100 m. Rozšíření stávající střelnice není tak
jednoduché, jak je v článku napsáno, zasahovalo by zřejmě z velké části na cizí pozemky. Pravděpodobně, pokud by to bylo
jednoduše možné, to již bylo zrealizováno.
Ve zmiňovaném areálu je větší počet budov,
které pro potřebu střelnice nemají využití,
přesto je nutno investovat do jejich údržby.
V článku je zmíněn případný výcvik armády nebo policie. Využití pro potřeby
armády nebo policie je možné, pokud to
nevyužitá kapacita střelnice bude umožňovat. Střelnice je uvažována prioritně
jako sportovní, má sloužit v první řadě
sportovcům, sportovním klubům a střelecké veřejnosti. Volné, nevyužité kapacity
střelnice díky jejím zamýšleným parametrům by bylo možné nabídnout některým
složkám, např. armádě nebo policii.
Velkým benefitem plánované střelnice
by byla možnost pořádání velkých závodů
několikrát do roka, a to ve více střeleckých
odvětvích. „Plzeňská střelnice“, pokud je
tím myšlena střelnice v Plzni-Lobzích, tak
ta je převážně Armádního klubu Dukla,
kterého jsem byl také několik let členem,
a dobře ji znám.
V případě zájmu jsem připraven k diskusi a zodpovězení dotazů ohledně střeleckého sportu.
Pavel Königsmark, předseda SSK Dobřany
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI
A VÝROBA KLÍČŮ – DUBEN 2021

čt 8. 4.

út 13. 4.

14–17
14–17

st 21. 4.

čt 29. 4.

14–17
14–17

Výrobu klíčů a vyzvednutí zakázek mimo
pracovní dobu lze domluvit
na tel.: 773 478 883.

Sport

KČT Dobřany
I v tomto čase, kdy jsme
omezili naši činnost, zcela
nezahálíme. Pokud nám to
současný stav dovolí, pořádáme individuální vycházky - pochody do blízkého okolí Dobřan. Bez
pohybu není života, a proto, i když omezeně,
chodíme do přírody každý samostatně, neorganizovaně dle svého uvážení.
Čas, kdy nemůžeme absolvovat pochody vycházky, využíváme k tomu, abychom si vypracovali nové plány na dobu, až pandemie
pomine. Chtěli bychom uspořádat odloženou výroční schůzi, dále pracujeme na plánu
soustředění na Šumavě. Jedná se o vícedenní pobyt, který chceme využít pro vykonání
tří plánovaných pochodů. Tato činnost nám
umožňuje zdokonalovat se v orientaci v terénu, čtení map, značek. Při této příležitosti
máme možnost seznámit se s místními přírodními, historickými a jinými zajímavostmi,
místy, památkami. Účastníky takové akce jsou
i ti naši členové, kteří už mají z důvodu zdravotního stavu méně možností plně se účastnit
našich aktivit. Vzhledem k těmto okolnostem
pro ně speciálně plány upravíme. Po absol-

vování celodenního programu pochod každý večer vyhodnotíme a seznámíme se s tím
příštím.
Závěrem: Jsme připraveni, jen co nám to
„pandemie“ dovolí, obnovit dřívější činnost
a pokračovat v ní.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák
Pozn.:
V měsíci dubnu vzhledem k nepříznivému vývoji
epidemie covid-19 se nebudou konat turistické
pochody. Jakékoliv případné změny se dozvíte
z e-mailu, popř. vývěsky KČT u KB.

Vzpomínáme:
Opět je nás o jednoho člena méně. Vzpomínáme na pana Vladimíra Markvarta, který
se vydal na dlouhou, nenávratnou turistickou
túru.
Vzpomenu na jeden pochod, kdy jsme
navštívili Strakonice, mimo jiné i závod na
výrobu motocyklů „Čezet“. Spolu s panem
Markvartem jsme stanuli před vitrínou s trofejemi, kde byly záběry na vítěze závodu, mezi
nimiž jsme viděli i pana Markvarta s vítězným

pohárem v ruce (v té době závodní jezdec –
reprezentant motosportu).
Chtěli bychom vyjádřit celé jeho rodině hlubokou soustrast.
Výbor KČT Dobřany

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

www.dobrany.cz
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Společenská rubrika
Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 4. 4. 2021 uplynuly 2 roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný

Vzpomínka na tebe tatínku, je stále živá,
kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 17. dubna 2021
uplyne 8 smutných let od úmrtí

pana Karla Bittnera.

Děkujeme za vzpomínku všem kamarádům
kolařům, sousedům a ostatním známým.
Rodina Solfronkova

Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jana s rodinou.

Vzpomínka

V očích slzy, v srdci smutek a žal,
to nejdražší, co nám osud vzal.

Vzpomínka

Dne 4. 3. 2021 se na svou další cestu vydal

Dne 10. 4. 2021 uplynou 3 roky, co nás
navždy opustila milovaná manželka,
maminka, babička, tchýně a švagrová,

„strejček, děda“ Pavel Štulc.

Vzpomíná manžel, dcera Lenka s manželem,
syn Radek s manželkou,vnoučata Ondra,
Vašek, Filip, Tomáš, ostatní příbuzní
a přátelé.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte na něj
a uchovejte ho ve svých srdcích a myslích
takového, jakým vždycky byl - jako
veselého člověka, milovníka života
a dobrého patrona všech míst,
kde se něco dělo. Děkujeme!
Rodina Štulcova

Vzpomínka

…cokoliv jsme na Vás milovali a čemukoliv jsme se obdivovali,
trvá a potrvá v očích všech a ve věčnosti časů....
Dne 4. 4. 2021 by se dožila 70 let

Dne 31. 5. 2021 si připomeneme již
10 dlouhých let, co nás opustil

paní Jaroslava VACHLOVÁ.

pan Vojtěch VACHL.

S láskou vzpomínají děti Martina a Roman s rodinami.
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PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy
nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany

pan Josef Solfronk.

paní Jaroslava Hančíková.

OBČANSKÁ PORADNA

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

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé,
nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména
v těchto oblastech:
 bydlení  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

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

Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

Inzerce
v Dobřanských listech

Dobřany

e-mail: listy@dobrany.cz

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

5 400 Kč
2 700 Kč
1 350 Kč
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

Slevy
 opakovaná plošná inzerce
2 výtisky
3 a více výtisků
11 výtisků (roční)

15 % z celkové ceny
25 % z celkové ceny
30 % z celkové ceny

 nabídka pracovních míst

25 % z ceny inzerce

 souběžná inzerce ve vývěskách MKS

5 % z ceny inzerce

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

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

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

 
Pronajmu rekonstruovaný cihlový byt 2+1, balon, sklep,
solidní jednání, tel. č. 737 250 151.
 
Nabízím koňský hnůj za odvoz, v Dobřanech, snadný
přístup. Tel. 774 106 588.

Hledáme zaměstnance na volnou pozici:

 Nákupčí Junior – 4–5 hod./den
(vhodné i pro studenty)

 Pilař – dvě směny, nutnost práce na VZV
 Práce ve skladu – jednosměnný provoz
 Práce v montáži – jednosměnný provoz
Našim zaměstnancům nabízíme:

 rodinnou atmosféru a individuální přístup
 zázemí silné zahraniční společnosti
 moderní pracovní prostředí
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na stravné 75 Kč/den
 příspěvek na dopravu 2,5 Kč/km
 příspěvek na pojištění 1 000 Kč/měsíc
 půlroční odměny a poukázky Flexipass

Kontakt:

Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41
E-mail: kveta.kubatova@ringfeder.com
Tel.: 377 201 511 Mob.: 608 841 036
www.dobrany.cz

|

21

Partner pro Vaši zahradu.

Široký sortiment
zahradnického
zboží:

S

TY
Á
R
T
UBS

HNOJIVA

NÍ
TRAIVVA
OS

E-shop určený pro
všechny milovníky zahrad
a vášnivé zahrádkáře.
S kódem GAPLIS2021 sleva na veškeré
zboží 10 %. Platnost do 1. 5. 2021.
Najdete nás za rohem.
Výdejna zboží - Hradčany 64, 334 01 Chlumčany
www.gaplis.cz | +420 770 607 900 | info@gaplis.cz
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POSTŘIKY

Informační přehled
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
pondělí
7:30–10:00
úterý
13:00–15:00
středa
7:30–11:00
čtvrtek
7:30–10:00
pátek
7:30–10:00

Praktický zubní lékař

pro nemocné
13:30–15:00
15:00–17:00
11:00–14:30
10:00–12:00
10:00–13:00

6:30–7:30
7:30–14:30

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

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
úterý
středa, čtvrtek
pátek

Gynekologie

8:00–15:00
8:00–18:00
8:00–15:00
7:00–11:00

MUDr. Petr Krčál

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

Dagmar Strejcová

MUDr. Hrbáčková

Diabetologická ambulance
středa

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

Oční optika

MUDr. Petr Bureš

MUDr. Jana Prošková

po objednání
po objednání

tel.: 720 061 001
pondělí–pátek 6:00–12:00

tel.: 604 129 239
pondělí, čtvrtek 7:30–17:00
úterý, středa
7:30–13:00
pátek
7:30–13:00
7:30–14:30
9:00–17:30
7:00–13:00
7:00–12:00
6:30–12:00

Kožní ordinace

14:00–17:30
12:30–14:30
11:00–13:00

MUDr. Regina Janů

MUDr. Lada Cvachovcová

tel.: 724 516 852
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

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

náběry
ordinace

tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
volně pro objednané
pondělí
8:30–12:00 12:30–14:30

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
st, pá, ne
9:00–13:00

Městský úřad Dobřany

14:00–18:00
14:00–18:00

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
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