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Věž kostela sv. Mikuláše opět v plné kráse

Světlo na konci tunelu
Celé	to	strádání	kvůli	celosvětové	pandemii	

je	naší	společnou	velkou	zkouškou.	Co	o	naší	
společnosti	 zatím	 tento	 test	 vypovídá?	 Že	 se	
na	 začátku	 dokážeme	 vzepnout	 k	 ohromné	
lidskosti	 a	 solidaritě.	 Že	 prospěcháři	 u	 vesla	
v	různých	zemích	 jsou	v	těžkých	dobách	úpl-
ně	 stejně	 neschopní	 hrát	 dobře	 a	 s	 odkrytý-
mi	kartami,	když	celý	život	šijí	na	 lidi	boudu,	
nemůžou	 na	 své	 bližní	 najednou	 doopravdy	
myslet.	 I	 to,	 že	 v	 nejhlubší	 beznaději	 je	mezi	
námi	spousta	nevraživosti,	agrese,	chuti	ničit,	
udávat,	 nutkání	 zbaběle	 utéct	 zodpovědnos-
ti,	 závidět,	žárlit,	hledat	viníky	svého	smutku	
i	tam,	kde	je	to	krajně	nespravedlivé.
Přiznám	 se,	 měl	 jsem	 obrovský	 strach,	 že	

zvítězí	právě	atmosféra,	kdy	se	člověk	člověku	
stává	vlkem.
Jenže	 v	 posledních	 dnech	 se	 najednou	 do-

slova	 koupu	 v	 lidských	 činech,	 které	 ukazují	
národ	a	 snad	 i	 lidstvo	v	 lepším	světle.	 Jak	 se	
tak	blíží	konec,	ukazuje	se,	že	pro	spoustu	lidí	

jsou	těžké	doby	naopak	impulsem	k	projevení	
osobní	 statečnosti,	 k	 odhození	 dětských	 vý-
mluv	 a	 k	 dospělému	 jednání.	 Setkal	 jsem	 se	
s	mnoha	lidmi,	kteří	byli	dobří	už	předtím,	ale	
teď	ještě	překročili	i	svůj	stín.
Do	kanceláře	plné	obav	z	toho,	 jak	postup-

ně	 budeme	 rekonstruovat	 atmosféru	 místa,	
kde	se	dobře	žije,	dorazily	tuny	naděje.	A	o	tu	
se	s	vámi	chci	podělit,	vypadá	to,	že	jsme	jako	
společnost	i	komunita	dobře	obstáli.	V	těžkých	
dobách	se	našla	vrstva	zrádců	a	malověrných,	
ale	povstala	armáda	silných,	schopných	a	od-
hodlaných.	Za	mě	to	vypadá,	že	jsme	před	závě-
rem	filmu,	který	na	začátku	ukáže	nadechnutí,	
pak	zmar	a	v	drtivém	finiši	nastane	šťastný	ko-
nec.	Taky	se	těšíte,	až	se	budeme	smět	potká-
vat,	smát	se	na	sebe?	Já	už	bezvýhradně	ano,	
jsem	na	své	okolí	velmi	hrdý,	 tíha	krize	z	něj	
vymačkala	 spoustu	 dobrého.	 Jakoby	 někdo	
opravil	jakýsi	všemocný	lis	na	radost.

Martin Sobotka, starosta

Loni v únoru poškodil orkán Sabrina věž kostela sv. Mikuláše. Na konci dubna letošního roku jí byla opět vrácena původní podoba (foto: Jakub Urbanec).
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Krátce
(sob)	Nabídka	na	snížení	nájmů	kvůli	covi-

du	 je	prodloužená	zatím	na	duben	a	květen,	
městská	rada	se	zabývá	i	nápady,	jak	podpořit	
rozjezd	provozoven,	jakmile	budou	smět	začít	
fungovat.

(red)	 V	 průběhu	 dubna	 byla	 provedena	
oprava	povrchu	chodníku	v	úseku	od	kamen-
ného	mostu	k	Dobřánkám,	a	to	tak,	že	na	starý	
popraskaný	 asfaltový	 povrch	 byla	 položena	
nová	vrstva	asfaltu	v	průměrné	tl.	30	mm.

(tom)	Traktor	s	vyvážecí	soupravou	od	no-
vého	roku	obsloužil	přes	40	občanů	dovozem	
palivového	 dřeva.	 Jsme	 rádi,	 že	 tuto	 službu	
využíváte.	Dřevo	z	městských	lesů	včetně	do-
pravy	a	vykládky	je	možné	objednat	u	lesního	
na	telefonním	čísle	730	152	451.

Kulturní kalendář

		Dobřanská	galerie 
Truhlaření v dobách našich pradědečků 
výstava

		8.	5. |	náměstí	T.	G.	M. 
Pietní akt k uctění památky konce  
II. světové války

		22.	5. |	náměstí	T.	G.	M. 
Sousedský Bleší trh

		28.	5.
 Noc kostelů
		28.	5. |	kostel	sv.	Víta
 Člověk a víra –	výstava	fotografií

		biotop	Kotynka
 Den dětí a zahájení koupací sezony
		kostel	sv.	Víta
 Dobřanské pohledy –	výstava
		12.–13. 6.
 Dobřanská pouť
		náměstí	T.	G.	M. 

Sousedský Bleší trh

Akce se uskuteční dle aktuálně platných opatření. 
Sledujte www.dobrany.cz a www.kacko.cz.

KVĚTEN

ČERVEN

Oznámení o výdeji kompostérů občanům

Na	začátku	loňského	roku	jsme	přijímali	vyplněné	dotazníky	od	občanů	města,	kteří	projevili	
zájem	o	kompostér.	Město	tím	získalo	informace,	které	byly	nutné	pro	řádné	podání	žádosti	o	do-
taci	na	pořízení	kompostérů	do	Operačního	programu	Životní	prostředí	prostřednictvím	Mikro-
regionu	Radbuza.	Byli	jsme	úspěšní	a	firma	Mevatec,	která	vyhrála	veřejnou	zakázku,	na	konci	
dubna	dodala	první	várku	kompostérů,	viz	foto.
Výdej	občanům	začne	od	pondělí	17.	května	v	době	od	14	do	19	hodin	v	areálu	Technických	

služeb.	Všichni	zájemci	budou	včas	informováni	prostřednictvím	mé	asistentky	paní	Jany	Janouš-
kové	o	podmínkách	a	způsobu	výdeje.	Případné	dotazy	zodpoví	na	tel.	čísle	377	195	868	či	na	
e-mailu	janouskova@dobrany.cz.

Lenka Tomanová, místostarostka

„I malý dárek dokáže potěšit aneb 
Na partnerská města stále myslíme“
Současná	 epidemiologická	 situace	 v	 celé	 Evropě	 nám	 zkomplikovala	 pravidelná	 setkávání	

s	našimi	přáteli	z	partnerských	měst	a	obcí.	 I	v	této	nelehké	době	 jsme	ale	na	naše	kamarády	
nezapomněli.
Velikonoční	překvapení	v	podobě	originálního	dárku	-	krabičky,	která	obsahovala	drobné	ar-

tefakty	s	velikonoční	tematikou	(kraslici,	bílé	vajíčko,	voskovky,	tužku	s	hřebíčkem…)	udělala	na-
šim	přátelům	jistě	radost.	Měli	tak	mož-
nost	namalovat	 si	 vlastní	kraslici	nebo	
vypěstovat	čtyřlístek	(rostlinku	Oxalis).
I	 přes	 technické	 potíže	 si	 nakonec	

všechny	 dárky	 našly	 svého	 adresáta.	
Celkem	 27	 dárkových	 balení	 doputo-
valo	do	malebné	obce	Dobřany	v	Orlic-
kých	horách,	německého	Obertraublin-
gu	a	slovinské	Brežice.	
Z	reakcí,	které	se	k	nám	dostaly,	ať	to	

byly	 děkovné	 dopisy,	 fotografie	 nadše-
ných	tváří	či	osobní	telefonáty,	vyplývá,	
že	 i	malý	 dárek	 dokáže	 potěšit.	 Navíc,	
a	to	mohu	potvrdit,	byl	dělaný	s	nadšením,	láskou,	tvořivostí	a	ochotou.	Dokonalost	dárku	spočí-
vá	v	jeho	vhodnosti,	nikoli	v	jeho	hodnotě.	
Za	odvedenou	práci	se	sluší	poděkovat	ředitelce	MKS	Jaroslavě	Umnerové	a	všem,	kteří	se	na	

velikonočním	překvapení	podíleli	-	Gabriele	Klinkovské,	Ivaně	Vyhnalové,	Evě	Špísové,	Zuzaně	
Peksové	a	Heleně	Kastnerové.
Říká	se,	 že	malé	dárky	udržují	přátelství.	Pevně	věřím,	že	 jsme	 tímto	malým	gestem	našim	

přátelům	dokázali,	že	na	ně	myslíme	a	nezapomínáme.
Jan Vozár, radní
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O	registraci	k	očkování	se	na	naše	pracov-
nice	 obracejí	 stále	mladší	 a	mladší	 lidé	 (tak	
jak	umožňuje	registrační	systém)	a	pomoc	či	
poskytnutí	 informací	není	odepřena	nikomu.	
Co	 na	 tom,	 že	 volající	 je	 např.	 z	 Chlumčan,	
Dnešic,	Soběkur	či	dokonce	z	Města	Touško-
va...	Registrační	telefon	již	čítá	více	než	1200	
potvrzovacích	a	ověřovacích	SMS	patřící	třem	
stům	 naočkovaných	 spoluobčanů,	 registro-
vaných	 prostřednictvím	 telefonních	 linek	
377	972	725	a	733	636	060.	Většina	volajících	
směřuje	do	stodského	očkovacího	centra,	kte-
ré	při	dostatečných	zásobách	vakcín	zvládne	
naočkovat	denně	přes	500	lidí.
A	jak	to	ve	Stodu	funguje?	Prostory	slouží-

cí	 běžně	k	 tanci,	 divadlu	 a	dalším	kulturním	
kratochvílím	 se	 změnily	 v	 čekárny,	 ordina-

ce	 a	 další	 čekárny.	 Příchozí	 absolvují	 proces	
administrace,	 samotného	očkování	 a	 násled-
ného	čekání	v	příjemném	prostředí	 tamního	
kulturního	domu.	O	průběh	celého	procesu	se	
denně	stará	15	-	20	zdravotnických	i	nezdra-
votnických	pracovníků,	kteří	i	v	největším	vy-
tížení	neztrácení	dobrou	náladu	a	úsměv,	jenž	
je,	bohužel,	schován	pod	respirátorem.
Telefonní	linky	zůstávají	v	provozu	i	nadá-

le	a	můžete	se	na	nich	 informovat,	 zajistit	 si	
registraci	nebo	vyžádat	 certifikát	potvrzující	
aplikaci	vakcíny.						
Také	zprávy	z	ordinací	praktických	lékařek	

začínají	být	uspokojující.	Proočkovanost	nej-
starších	 spoluobčanů	 pokračuje	 v	 závislosti	
na	dodávkách	vakcín	a	zájmu	pacientů.

Jaroslava Umnerová, radní
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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. 

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 50 Kč bez DPH/PRM
Dřevní hmota pokácená – samovýroba 100 Kč bez DPH/PRM
Palivo na OM v lese měkké 300 Kč bez DPH/PRM
Palivo na OM v lese tvrdé 800 Kč bez DPH/PRM
Palivo – Sběrný dvůr 390 Kč bez DPH/PRM
Palivo tvrdé, štípané – Sběrný dvůr 950 Kč bez DPH/PRMS

Doprava traktorem:
	Dovoz dřevní hmoty max. 30 km 25 Kč/km bez DPH
		Vykládka vyvážecí soupravou 
 s hydraulickou rukou 300 Kč/započatá hodina bez DPH

(palivo DPH 15 %, ostatní 21 %)

V případě zájmu kontaktujte lesního města Dobřany, 

tel. 730 152 451.
Další informace na www.dobrany.cz/lesy.

V Přeštické ulici 
přibude zastávka
V	 předchozích	 číslech	 jsme	 Vás	 informo-

vali	o	 tom,	že	pracujeme	na	zřízení	nové	au-
tobusové	zastávky	v	Přeštické	ulici	nedaleko	
Horní	 Kotynky,	 kterou	 se	 rozšíří	 obslužnost	
zejména	 pro	 Psychiatrickou	 nemocnici.	 No-
vinkou	 je,	 že	 v	 dubnu	 město	 vysoutěžilo	
zhotovitele.	Ze	třech	nabídek	byla	pro	město	
finančně	 nejvýhodnější	 ta	 od	 firmy	 Berdych	
plus,	 s.	 r.	o.,	 a	 to	za	475	556,16	Kč	bez	DPH.	
Zajímavé	a	až	zarážející	je,	že	nejdražší	firma	
byla	o	 více	než	400	 tisíc	Kč	bez	DPH	dražší.	
Termín	 dokončení	 zakázky	 je	 stanovený	 do	
konce	září,	ale	máme	příslib,	že	práce	budou	
hotové	dříve.	Byli	bychom	rádi,	aby	zastávka	
začala	 fungovat	od	změn	 jízdního	 řádu,	 tedy	
od	29.	8.	2021,	čemuž	musí	předcházet	měsíc	
dopředu	 oznámení	 o	 zřízení	 nové	 zastávky	
Odboru	 dopravy	 a	 silničního	 hospodářství	
Krajského	úřadu	Plzeňského	kraje,	který	u	do-
tčených	dopravců	rozhodne	o	změně	licence.

Lenka Tomanová, místostarostka

Poděkování
Dovoluji	si	touto	cestou	poděkovat	dámám	
z	Městského	kulturního	střediska	za	milý	
a	 profesionální	 přístup	 při	 zprostředko-
vání	 registrace	 k	 očkování.	 Poděkování	 si	
zaslouží	 také	 personál	 stodského	 centra	
za	bezproblémové	zvládání	všech	procesů	
před	a	při	očkování.

pravidelná čtenářka Dobřanských listů 
Miluše M., Dnešice

S pomocí obyvatelům města a přilehlých obcí nepolevujeme
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Odchyt psů ve městě bude mít jasná pravidla

Čas	od	času	se	ve	městě	vyskytne	pobíha-
jící	pes,	který	ve	většině	případů	hledá	svého	
pána,	 nebo	 pes,	 který	 se	 zaběhl,	 ztratil,	 po-
případě	 byl	 „odložen“	 svým	 majitelem	 pro	
nepohodlnost.	Zaměstnanci	města,	potažmo	
technických	 služeb,	 se	 vždy	 o	 takováto	 zví-
řata	 postarali.	 Odchytili	 je,	 zabezpečili	 jim	
bydlení	 (voliéru)	 a	 nakrmili.	 Poté	 se	 sháněl	
majitel.	 V	 lepším	 případě	 se	 pejsek	 shledal	
se	svým	pánem	a	vše	bylo	v	pořádku.	V	opač-
ném	případě	se	pes	musel	odvézt	do	útulku,	
kde	jsou	na	chov	nalezených	zvířat	-	psů	vy-
baveni.	Město	nemá	vlastní	útulek	a	umístění	
nalezených	 psů	 do	 voliéry	 je	 jen	 dočasným	
řešením.	
V	 poslední	 době	 se	 výskyt	 volně	 pobí-

hajících	 psů	 ve	městě	 zvýšil,	 a	 proto	 vchází	
v	 platnost	 směrnice	 pro	 odchyt,	 převze-

tí	 a	 umístění	 opuštěných	 a	 toulavých	 psů	
(č.	 3/2021).	 Směrnice	 se	 zabývá	 postupem,	
co	dělat	při	nalezení	psa,	jak	s	ním	manipulo-
vat	a	jaké	nezbytné	kroky	učinit,	aby	se	pej-
sek	 dostal	 ke	 svému	 majiteli.	 Nenajde-li	 se	
majitel	psa,	je	možné	ho	vydat	zájemci,	který	
se	o	něj	bude	starat.	Zároveň	byly	stanoveny	
poplatky,	které	jsou	s	touto	službou	spojeny.	
Jak	jsem	se	zmínil	výše,	v	současnosti	se	vý-
skyt	opuštěných	nebo	toulavých	psů	zvyšuje	
a	město	na	tuto	činnost	vynakládá	prostřed-
ky,	které	bude	chtít	formou	poplatku	od	ma-
jitele	alespoň	částečně	nahradit.	Mezi	stano-
vené	 poplatky	 za	 odchyt	 psů	 patří	 paušální	
náklady	na	odchyt	psa	 -	500	Kč,	náklady	na	
umístění	 do	 kotce	 -	 200	 Kč/den,	 nezbytné	
veterinární	náklady	a	administrativní	nákla-
dy	za	psa	bez	identifikace	-	300	Kč,	případně	
další	náklady	plynoucí	z	pobytu	psa.	Součástí	
směrnice	je	příloha,	která	slouží	jako	předá-
vací	i	přebírající	protokol	a	kde	jsou	uvedeny	
i	stanovené	poplatky.		
Směrnici	 vč.	 přílohy	 naleznete	 na	 webu	

města	 www.dobrany.cz/mestsky-urad/
smernice/.

Petr Brandl, tajemník MěÚ Dobřany

Vedení	města	se	na	základě	petice	sousedů	
sešlo	s	provozovateli	servisu	Subaru	na	třídě	
1.	máje.	 Výsledkem	 jednání	 je	 příslib	 podni-
katelů	 hledat	 možnosti,	 jak	 více	 aut	 parko-
vat	 přímo	 na	 pozemku	 autoopravny.	 Pokud	
by	měl	někdo	pozemek	vhodný	k	uskladnění	
náhradních	dílů,	 jsou	majitelé	ochotni	o	 tom	
jednat	 jako	 o	možném	 řešení.	 Na	 programu	
jednání	byl	i	popis	nevraživého,	až	agresivní-
ho	 jednání	 sousedů,	 které	 se	 vymyká	 běžné	
nespokojenosti.	Ne	každé	vozidlo	značky	Su-
baru	má	souvislost	s	provozovnou,	ne	každé	
parkuje	 dlouhodobě.	 Je	 jasné,	 že	 zákazník,	
který	sotva	dorazil,	odstaví	auto	před	areálem	
servisu.	Neměl	by	být	rovnou	napadán,	v	tom	
mají	 oba	 pánové	 jasno.	 Nejdůležitější	 je	 teď	
ale	 opravdu	 řešit	 přemístění	 vozů,	 které	 by	
veřejné	parkoviště	zabírat	nemusely.

Martin Sobotka, starosta

Rok komunikací
Jakmile	začnete	ve	velkém	opravy	ulice,	je	

z	 toho	velké	 téma.	Pokud	 jste	v	roce,	kdy	se	
vám	konečně	daří	mít	zkoordinované	a	povo-
lené	 vysněné	 akce,	 takže	 je	 z	 toho	 rekordní	
investice	 do	 rekonstrukcí	 komunikací,	 je	 to	
jízda.
Vyvolává	 to	 řadu	 debat,	 emocí,	 střet	 laic-

kého	 pohledu	 s	 inženýrsko-legislativním,	
přičemž	 se	občas	 i	 ukáže,	 že	 laický	názor	 si	
zaslouží	 pozornost	 a	 dosáhne	 kýžené	 změ-
ny.	Tím,	jak	město	v	posledních	letech	zdobí	
opravdu	otevřené	soutěže,	je	za	všemi	rekon-
struovanými	 silnicemi	 a	 chodníky	 spousta	
nových	 firem	a	některé	z	nich	uspěly.	A	při-

cházejí	 nové	 přístupy	 a	 poučení	 i	 radost	
z	opuštění	zajetých	kolejí.
Děláme	to	tak	od	roku	2015	a	počet	nových	

firem,	které	byly	problematické,	je	minimální,	
takže	padá	i	poslední	výmluva	těch,	kteří	by	
raději	pracovali	 jen	s	osvědčenými	partnery.	
Pokud	 máme	 na	 to,	 abychom	 se	 nenechali	
napálit,	odskáčou	svou	snahu	nás	napálit	fir-
my,	ne	my.	A	to	je	asi	to	hlavní,	proč	dnes	mů-
žeme	 tolik	peněz	dávat	do	nových	projektů,	
protože	věříme,	že	dobré	ceny	přinese	spíše	
nekompromisní	 soutěž,	 než	 že	by	nám	 staří	
známí	dávali	dobré	ceny	z	kamarádství,	jak	to	
bohužel	pořád	ještě	jinde	dělávají.

A	když	už	máme	ten	rekord,	je	potřeba	ješ-
tě	o	něco	zlepšit	komunikaci	o	komunikacích.	
Na	webu	města	po	vydání	listů	najdete	odkaz	
na	 úložiště,	 kde	 jsou	 projekty	 rekonstrukcí	
v	 jejich	 aktuální	 podobě.	 Výsledek	 se	 může	
nakonec	lišit,	protože	v	době	realizace	může	
nastat	 cokoliv,	 co	 je	 potřeba	 se	 stavebním	
úřadem	projednat	jako	změnu.	Takže	přistu-
pujte	 k	 prohlížení	 dokumentů	 prosím	 jako	
k	 materiálu,	 který	 může	 doznat	 drobných	
změn.	Jak	již	jsem	vyzdvihl	minule,	občanský	
podnět	 nám	 třeba	 pomohl	 k	 vylepšení	 pro-
jektu	Loudů.

Martin Sobotka, starosta
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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 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)

Prodloužení splatnosti poplatků do 30. 6. 2021.

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

Kontejnery 
na bioodpad

Předposlední	 dubnový	 den	 bylo	 umístěno	
po	Dobřanech	a	Šlovicích	10	nových	kontejne-
rů	na	bioodpad.	Bylo	vytipováno	9	stanovišť,	
kam	budou	nádoby	rozvezeny.	Zatím	se	jedná	
o	 zkušební	 rozmístění,	 a	pokud	se	kontejne-
ry	v	daných	lokalitách	osvědčí,	zůstanou	zde.	
Až	 situace	 ohledně	 setkávání	 dovolí,	 máme	
v	 úmyslu	 oslovit	 předsedy	 SVJ	 v	Dobřanech,	
sejít	 se	 s	nimi,	 aby	se	mohli	vyjádřit,	 zda	by	
měli	 také	 zájem	 o	 umístění	 těchto	 nádob	
k	jednotlivým	bytovým	domům.
Na	 nálepce	 je	 uvedeno,	 co	 do	 kontejneru	

patří	a	co	naopak	ne.	

•	 Šlovice	u	Plzně	–	u	nádrže	–	1	ks
•	 Šlovice	u	Plzně	–	pod	Centrem	–	1	ks	
•	 	Tyršova	ulice	–	u	starého	sběrného	dvora	–	1	ks
•	 ulice	Císaře	Karla	x	Oty	Kovala	–	2	ks
•	 Jiráskova	ulice	–	před	vodárnou	–	1	ks
•	 Ústavní	ulice	–	před	č.	p.	762	–	1	ks	
•	 ulice	U	Kotynky	–	1	ks
•	 Sokolovská	ulice	–	u	č.	p.	1000	–	1	ks
•	 ulice	Loudů	–	u	č.	p.	950	–	1	ks
	 (bude	umístěn	po	rekonstrukci)

Martina Jacková
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Město	Dobřany,	Náměstí	T.	G.	M.	1,	334	41	Dobřany

Tajemník	Městského	úřadu	Dobřany	vyhlašuje	v	souladu	se	zákonem	312/2002	Sb.,	
o	úřednících	územních	samosprávných	celků	a	o	změně	některých	zákonů,	ve	znění	

pozdějších	předpisů,	(dále	jen	zákon	o	úřednících)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 2/2021
na	vznik	pracovního	poměru	úředníka	ÚSC	zařazeného	do	MěÚ	Dobřany	jako

referent/ka finančního odboru

Rámcová pracovní náplň: likvidace	přijatých	faktur,	fakturace,	sledování	a	vymáhání	plateb,	
zajišťování	styku	s	bankami,	spolupráce	na	správě	majetku	města
Místo výkonu práce: Městský	úřad	Dobřany
Platová třída odpovídající druhu práce: dle	dosaženého	vzdělání	a	praxe	v	souladu	s	Nařízení	
vlády	č.	341/2017	Sb.,	o	platových	poměrech	zaměstnanců	ve	veřejných	službách	a	správě
Pracovní úvazek: plný
Trvání pracovního poměru: pracovní	poměr	na	dobu	neurčitou	
Předpokládaný datum nástupu: 1.	října	2021

Kvalifikační a odborné požadavky:
•	 ukončené	SŠ	nebo	VŠ	vzdělání	nejlépe	ekonomického	směru
•	 základní	orientace	v	hospodaření	obcí
•	 předchozí	praxe	jako	fakturace,	evidence	majetku	výhodou
•	 dobrá	znalost	práce	na	PC
•	 samostatnost,	pečlivost,	schopnost	jednat	s	lidmi,	aktivní	přístup	k	řešení	problémů
•	 řidičský	průkaz	skupiny	B	výhodou

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku	s	přílohami	doručte do 31. května 2021 (do 17.00 hod)	buď	osobně	na	podatelnu	
MěÚ	 Dobřany	 nebo	 poštou	 na	 adresu:	 MěÚ	 Dobřany,	 náměstí	 T.G.M.	 1,	 334	 41	 	 Dobřany.	
Uzavřenou	obálku	označte	nápisem	NEOTVÍRAT	-	VÝBĚROVÉ	ŘÍZENÍ	Č.	2/2021	–	FO	a	vypište	
adresu	odesílatele.	 	 	 	 	 Více na www.dobrany.cz.

Město	Dobřany,	Náměstí	T.	G.	M.	1,	334	41	Dobřany

Tajemník	Městského	úřadu	Dobřany	vyhlašuje	v	souladu	se	zákonem	312/2002	Sb.,	
o	úřednících	územních	samosprávných	celků	a	o	změně	některých	zákonů,	ve	znění	

pozdějších	předpisů,	(dále	jen	zákon	o	úřednících)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2021
na	vznik	pracovního	poměru	úředníka	ÚSC	zařazeného	do	MěÚ	Dobřany	jako

referent/ka stavebního odboru

Rámcová pracovní náplň:	výkon	činnosti	na	úseku	územního	plánování	a	stavebního	řádu
Místo výkonu práce: Městský	úřad	Dobřany,	správní	obvod	MěÚ
Platová třída odpovídající druhu práce:	dle	katalogu	prací	–	10.	pl.	tř.
Pracovní úvazek: plný
Předpokládaný datum nástupu: ihned	nebo	dle	dohody-	pracovní	poměr	na	dobu	určitou	-	
zástup	za	dlouhodobě	nemocného	referenta

Kvalifikační a odborné požadavky:
•	 ukončené	VŠ	nebo	SŠ	vzdělání	stavebního,	architektonického	nebo	právnického	směru
•	 	zvláštní	 odborná	 způsobilost	 při	 územním	 rozhodování	 a	 při	 rozhodování	 na	 úseku	
stavebního	 řádu	 a	 vyvlastnění	 dle	 zákona	 č.	 312/2002	 Sb.	 o	 úřednících	 a	 prováděcí	
vyhlášky	č.	512/2002	Sb.	výhodou

•	 dobrá	znalost	práce	na	PC	
•	 řidičský	průkaz	skupiny	B	výhodou

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku	s	přílohami	doručte do 4. června 2021 (do 13.00 hod)	buď	osobně	na	podatelnu	
MěÚ	 Dobřany	 nebo	 poštou	 na	 adresu:	MěÚ	 Dobřany,	 náměstí	 T.G.M.	 1,	 334	 41	 	 Dobřany.	
Uzavřenou	 obálku	 označte	 nápisem	 	 NEOTVÍRAT	 	 -	 VÝBĚROVÉ	 ŘÍZENÍ	 Č.	 1/2021	 –	 SO	
a	vypište	adresu	odesílatele.		 	 	 	 Více na www.dobrany.cz.

Proč?

V	 půlce	 dubna	 během	 jednoho	 víkendu	
skupinka	dětí	pořezala	nožem	celkem	6	mla-
dých	javorů	a	jasanů.	Bohužel	u	jednoho	z	ja-
vorů	ořezala	kůru	tak,	že	už	ho	nebylo	možné	
zachránit	a	zaměstnanci	Technických	služeb	
museli	 strom	 pokácet.	 Balzámem	 pak	 ošet-
řili	 zbylé	 poničené	 stromy.	 Dva	 javory	 byly	
poškozené	 poměrně	 závažně,	 ale	 rozhodli	
jsme	se	dát	jim	ještě	šanci.	Každopádně	stav	
stromů	 budeme	 v	 dalších	 letech	 intenzivně	
sledovat.	Pokácený	javor	bude	nejpozději	bě-
hem	podzimu	nahrazen	stejně	velkým	stro-
mem.
Rodiče	viníků	se	přihlásili.	Na	schůzce	byli	

informováni	o	tom,	jak	mohou	kompenzovat	
vzniklou	škodu.	Celá	událost	nás	velmi	mrzí.	
Péče	o	zeleň	vyžaduje	v	dnešní	době	nema-
lé	 úsilí	 a	 finanční	 prostředky.	Máme	 radost	
z	každého	stromu,	kterému	se	daří.	Bohužel	
každý	podobný	vandalský	čin	maří	naši	ně-
kolikaletou	práci	a	vrací	nás	na	začátek.

Lenka Tomanová, místostarostka

Krátce
Po	 řádném	 projednání	 s	 opozicí,	 která	

s	 díky	 odmítla	 nabídku	 na	 obsazení	 předse-
dy	 sociální	 komise,	 jmenovala	 rada	 do	 této	
funkce	 zastupitelku	 za	 AD	 Lenku	 Kesslovou	
tak,	aby	se	držela	tradice,	že	tuto	významnou	
funkci	zastává	někdo	s	přímo	vyjádřenou	dů-
věrou	 voličů.	 Přejme	 nové	 předsedkyni	 pří-
jemnou	pracovní	atmosféru	a	dobré	rozhodo-
vání	o	citlivých	záležitostech.

Martin Sobotka, starosta
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Motocyklistům začíná sezona
PLZEŇSKÝ KRAJ: Po zimní pauze se motocykly vracejí na silnice. Pravidlem je začít pozvolna a opatrně.  

V	posledních	dnech	 sice	 není	 hezké	poča-
sí,	 ale	 jaro	už	 se	hlásí	 o	 slovo,	 což	 znamená,	
že	na	silnice	se	po	zimní	pauze	vracejí	moto-
cyklisté.	 Právě	 ti	 patří	 mezi	 nejzranitelnější	
účastníky	silničního	provozu.	V	loňském	roce	
došlo	v	celé	České	republice	k	1	777	doprav-
ním	nehodám	motocyklistů,	kdy	45	motocyk-
listů	přišlo	o	život.	Na	území	Plzeňského	kraje	
v	loňském	roce	havarovalo	124	motocyklistů,	
zranění	 neslučitelná	 se	 životem	 utrpěli	 tři	
motocyklisté,	všichni	ostatní	utrpěli	buď	leh-
ká,	či	těžká	zranění.	Z	hloubkové	analýzy	do-
pravních	nehod	vychází	najevo,	 že	nejčastěji	
dochází	k	čelnímu	nárazu	motocyklu	do	jiné-
ho	dopravního	prostředku,	svodidel	a	podob-
ně,	druhým	nejčetnějším	druhem	dopravních	
nehod	s	účastí	motocyklu	je	samotný	pád	mo-
tocyklisty	a	motocyklu.

	 Řada	 motocyklistů	 mohla	 po	 zimě	 zapo-
menout	 na	 některé	 návyky	 a	 neuvědomují	
si	 nebezpečí,	 která	 jim	na	 silnici	 hrozí.	 Před	
začátkem	motocyklové	 sezony	 by	motorkáři	
měli	zkontrolovat	technický	stav	svých	strojů.	
Nestačí	jen	otřít	prach	a	vyrazit	ven.	Důležité	
je	zkontrolovat	tlak	v	pneumatikách	a	případ-
ně	 je	dofouknout.	Dále	 je	 třeba	zkontrolovat	
funkčnost	brzd,	těsnost	motoru	a	tlumičů,	ře-
těz,	olej.
Podmínkou	 jízdy	 na	 motocyklu	 je	 použití	

přilby,	 vhodného	 oblečení,	 pevné	 obuvi,	 ru-
kavic.	 Zranění	 motocyklisty	 jsou	 ovlivněna	
zejména	 kvalitou	 výše	 uvedeného	 vybavení	
motocyklisty.	 I	 na	 sebekratší	 projížďku	 se	
vhodně	 oblečte,	 nezapomeňte	 na	 obligátní	
helmu.	Ta	musí	perfektně	sedět	na	hlavě	a	ne-
smí	omezovat	ve	výhledu.	Vybavení	se	nesmí	
podceňovat,	 oblečení	 vybírejte	 s	 reflexními	
prvky,	kromě	jiného	pro	zvýšení	vlastní	vidi-
telnosti.	Být	viděn	a	vidět	je	velmi	důležité!

Stejně	 jako	 pro	 osobní	 automobily	 platí	
i	pro	motocykly	povinná	výbava.	Není	sice	tak	
rozsáhlá	 jako	ta	u	automobilu,	ale	mít	 ji	mu-
síme	 a	 hlavně	 v	 pořádku.	Motocyklista	musí	
vždy	 u	 sebe	mít	 reflexní	 vestu	 a	motolékár-
ničku.
Správný	 motocyklista	 dbá	 na	 dodržování	

bezpečnostních	 předpisů,	 dodržuje	 přede-
psanou	 rychlost	 jízdy,	 správný	 způsob	 a	 styl	
jízdy.	Rychlost	musí	přizpůsobit	stavu	vozov-
ky,	 hustotě	 silničního	 provozu,	 povětrnost-
ním	 podmínkách	 a	 jiným	 okolnostem.	 Mezi	
nástrahy	 může	 patřit	 spadané	 listí,	 olejové	
skvrny,	výtluky,	koleje,	dlažební	kostky.	Moto-
cyklista	nepředjíždí	v	nepřehledných	místech,	
při	 předjíždění	 musí	 mít	 dostatečný	 boční	
odstup	 od	 jiných	 vozidel,	 nikdy	 nepředjíždí	
zprava.	 Opatrnost,	 ohleduplnost	 a	 tolerance	
je	klíčem	k	bezpečné	jízdě	a	ke	šťastnému	ná-
vratu	domů.

por. Mgr. Dagmar Brožová

Převzato z www.tydenikpolicie.cz
16. 4. 2021

Pacient na útěku z psychiatrické léčebny ukradl auto
Ve	 středu	 odpoledne	 se	 v	 okolí	 Dobřan	

uskutečnila	rozsáhlá	policejní	pátrací	akce	po	
muži,	který	utekl	ze	zdravotnického	zařízení.
Krátce	 před	 14.	 hodinou	 bylo	 ze	 strany	

personálu	 zdravotnického	 zařízení	 telefonic-
ky	 oznámeno	 na	 OOP	 Dobřany,	 že	 utekl	 os-
madvacetiletý	muž,	který	zde	byl	hospitalizo-
vaný.	Dle	oznámení	k	tomu	mělo	dojít	v	době,	
kdy	muž	přecházel	pod	dohledem	zdravotnic-
kého	personálu	z	jedné	budovy	do	druhé.
Na	místo	 se	 kromě	 dobřanských	 policistů	

dostavilo	 několik	 policejních	 hlídek	 včetně	
psovoda	 se	 služebním	 psem.	 Díky	 dobrým	
letovým	podmínkám	mohl	odstartovat	i	vrtul-
ník	s	 termovizí.	Policistům	se	během	šetření	
podařilo	zjistit,	 že	muž	běžel	směrem	k	obci	
Vstiš.	 Všechny	 policejní	 hlídky	 včetně	 vrtul-
níku	 proto	 začaly	 propátrávat	 nepřehledný	
terén	v	okolí	uvedené	obce.
V	průběhu	pátrání	bylo	na	linku	158	ozná-

meno	 odcizení	 motorového	 vozidla	 značky	
Peugeot,	 které	 majitel	 nechal	 nastartované	
a	 bez	 dohledu	 před	 svým	 domem	 v	 Dobřa-
nech.	 Oznamovatel	 informoval	 operačního	
důstojníka,	že	ve	vozidle	je	instalováno	lokali-
zační	zařízení,	díky	kterému	lze	určit	aktuální	
polohu	auta,	tu	také	policistům	poskytl.
Vozidlo	 se	 mělo	 nacházet	 v	 danou	 chvíli	

v	Plzni	a	směřovat	k	dálnici	D5.	Do	pátrání	po	
vozidle	 se	 proto	 zapojilo	 několik	 policejních	
hlídek.	Dle	 lokalizačního	zařízení	bylo	zjiště-
no,	že	řidič	s	vozidlem	jede	do	obce	Líně,	do	
které	směřovaly	 i	policejní	hlídky.	Ty	nalezly	
odstavené	 odcizené	 vozidlo	 v	 jedné	 z	 ulic	
uvedené	obce	a	krátce	na	to	zadržely	i	muže,	
který	 se	 k	 řízení	 vozidla	 doznal.	 Jednalo	 se	
o	 uprchlého	 ze	 zdravotnického	 zařízení,	 po	
kterém	policisté	pátrali.
Do	 zdravotnického	 zařízení	 byl	 umístěn	

poté,	 co	 se	 pokusil	 demonstrativně	 sebepo-
škodit	 v	 policejních	 celách,	 kam	 byl	 po	 za-
držení	 eskortovaný	 kvůli	 předchozí	 trestné	
činnosti.	 V	 souvislosti	 s	 touto	 trestnou	 čin-
ností	mu	policejní	komisař	sdělil	obvinění	ze	
spáchání	 zvlášť	 závažného	 zločinu	 loupeže	

ve	 stádiu	přípravy	 a	přečinu	maření	 výkonu	
úředního	 rozhodnutí	 a	 vykázání.	 Obviněný	
muž	 měl	 totiž	 9.	 dubna	 letošního	 roku	 in-
struovat	 svého	 známého	 k	 přepadení	 jedné	
benzínové	čerpací	stanice	na	severním	Plzeň-
sku,	kdy	v	důsledku	přepadení	mu	známý	měl	
údajně	 vrátit	 dlužnou	 finanční	 hotovost	 ve	
výši	1	tisíc	korun.
Svého	 známého	 zavezl	 ve	 večerních	 hodi-

nách	 osobním	 vozem	 k	 vyhlídnuté	 čerpací	
stanici,	 přestože	 má	 vyslovený	 platný	 zákaz	
činnosti	spočívající	v	zákazu	řízení	všech	mo-
torových	vozidel	do	srpna	letošního	roku.	Poté	
jej	vyslal	k	provedení	přepadení.	K	tomu	nedo-
šlo,	neboť	muž	po	příchodu	na	čerpací	stanici	
místo	loupeže	přivolal	na	místo	policii.	Hlídka,	
která	 na	 základě	 oznámení	 přijela,	 zadržela	
čekajícího	návodce	přímo	ve	vozidle.	Po	pro-
vedení	 potřebných	 úkonů	 byl	 zadržený	muž	
převezený	do	policejní	cely,	kde	se	demonstra-
tivně	poškodil,	jak	bylo	zmíněno	již	výše.
V	 souvislosti	 s	 uvedenou	 trestnou	 činnos-

tí	 podal	 policejní	 komisař	 státnímu	 zástupci	
podnět	k	podání	návrhu	na	vzetí	obviněného	
do	vazby,	o	které	bude	dnes	v	odpoledních	ho-
dinách	rozhodovat	soud.

prap. Ing. Eva Červenková
Policie ČR
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(red)	V	pondělí	26.	4.	otevřela	všem	dětem	své	dveře	Mateřská	škola	Dobřany.	Ke	stolečkům,	
postýlkám	i	hračkám	se	tak	mohlo	po	téměř	dvou	měsících	vrátit	všech	téměř	tři	sta	dětí.	
Mateřské	školy	byly	od	1.	března	do	9.	dubna	uzavřeny	úplně	(přítomnost	byla	povolena	pouze	

dětem	pracovníků	kritické	infrastruktury).	Poté	je	mohli	14	dnů	navštěvovat	pouze	předškoláci,	
a	to	za	podmínky	negativního	testu	2x	v	týdnu.	Ve	všech	krajích	ČR	kromě	Karlovarského,	Krá-
lovéhradeckého	a	právě	Plzeňského	však	zůstaly	k	26.	4.	MŠ	z	důvodu	neuspokojivé	epidemické	
situace	stále	otevřeny	pouze	předškolákům.

Ve	 Šlovicích	 náš	 zahradnický	 tým	 vysa-
dil	u	 areálu	hřiště	 a	hasičské	hospůdky	osm	
nových	 stromů.	 Původní	 duby,	 kterým	 se	 ve	
zdejších	 nepříznivých	 podmínkách	 nedařilo,	
nahradily	 odolné	 třešně	 pilovité.	 Za	 pár	 let	
by	se	tedy	Šlovičtí	mohli	potěšit	nádhernými	
květy,	kterými	jsou	tyto	stromy	na	jaře	doslo-
va	obsypané,	i	pěkným	podzimním	zbarvením	
jejich	listů.		

Na	louce	pro	volný	pohyb	psů	byla	ukonče-
na	výsadba	nové	aleje	složené	zatím	z	18	stro-
mů	 -	 lip,	 jasanů,	 ořešáků	 a	 dubů.	 Tato	 alej	
vznikla	jako	náhradní	výsadba	za	kácení	pro-
vedené	v	minulých	letech.	Nově	vysazená	alej	
jistě	přispěje	k	tomu,	aby	byly	vaše	procházky	
k	řece	zase	o	něco	příjemnější.
Výsadbou	těchto	stromů	ale	práce	zahrad-

nického	týmu	technických	služeb	nekončí.	No-
vých	stromů	jsme	se	na	jaře	dočkali	i	na	Mar-
tinském	vrchu,	ve	Šlovicích	a	pár	stromů	bude	
nově	vysazeno	i	na	dalších	místech	ve	městě.

Bc. Lucie Burianová, městská zahradnice

PR článek Plzeňského kraje

Proč se očkovat? Aby se svět vrátil k normálu.
Očkování	 je	 nejefektivnějším	 způsobem,	 jak	 zvládnout	 pandemii	 onemocnění	 covid-19,	 se	

kterou	se	více	než	rok	potýká	celý	svět.	Jen	v	České	republice	zemřelo	za	poslední	rok	více	než	
27	000	lidí	s	touto	nemocí.	„Očkování v nás vzbudilo velké očekávání. Pro mě a věřím, že i pro vět-
šinu z vás, je očkování nadějí a velmi důležitou cestou k návratu do normálního, svobodného života, 
na který jsme byli zvyklí. Zajít si s přáteli do restaurace, jet na víkend na hory, v létě na dovolenou, 
ale i se normálně společně stýkat a navštěvovat. To určitě chybí nám všem,“	říká	hejtmanka	Plzeň-
ského	kraje	Ilona	Mauritzová.	
Právě	očkování	chrání	před	těžkým	průběhem	onemocnění	a	ztrátou	života.	V	České	repub-

lice	 jsou	k	dispozici	zatím	vakcíny	čtyř	výrobců	–	Comirnaty	od	společnosti	Pfizer/	BionTech,	
Moderna,	AstraZeneca	a	Johnson	(od	konce	dubna).	Všechny	vakcíny	dostupné	na	českém	trhu	
mají	 vysokou	účinnost,	 jsou	 schváleny	Evropskou	 lékovou	 agenturou	 (EMA)i	 českým	Státním	
ústavem	pro	kontrolu	léčiv.	V	našem	kraji	očkují	Fakultní	nemocnice	v	Plzni,	nemocnice	zřizova-
né	Plzeňským	krajem,	Velkokapacitní	očkovací	centrum	v	Plzni	na	Skvrňanech	i	další	nemocniční	
a	zdravotnická	zařízení.	
Nyní	již	vakcíny	prokazují	první	úspěchy	poklesem	počtu	těžkých	případů	a	úmrtí	u	očkova-

ných	skupin	obyvatel.	Připraví	totiž	imunitní	systém	očkovaného	tak,	aby	dokázal	rozpoznat	ko-
ronavirus	(SARS	Cov-2)	a	bránit	se	proti	němu	připravenými	protilátkami	dřív,	než	virus	stihne	
vyvolat	příznaky	onemocnění.	Vakcíny	nemohou	vyvolat	onemocnění	covid-19,	protože	neobsa-
hují	živý	virus.	
Plzeňský	kraj	více	než	rok	pomáhá	svým	občanům	vyrovnat	se	situací,	která	je	pro	všechny	

nová.	Na	webu	kraje	 jsou	všechny	 informace	týkající	se	epidemie,	očkování	 i	statistických	dat	
přehledně	uvedené.	Kraj	také	ve	spolupráci	s	dalšími	partnery	(Mezigenerační	centrum	Totem	
a	Plzeňský	Prazdroj)	zřídil	informační	linky,	na	které	mohou	senioři	požádat	o	pomoc	s	registrací	
k	očkování.	Díky	spolupráci	s	družstevními	prodejnami	COOP	Plzeňský	kraj	zahájil	informační	
kampaň	k	očkování	i	v	odlehlejších	částech	regionu	a	od	poloviny	dubna	rozšířil	kampaň	i	do	dal-
ších	médií,	např.	netradičně	do	Šlágr	TV	či		do	iVysílání	České	televize.	Cílem	informační	kampaně	
je	poskytnou	ucelené,	aktuální	a	ověřené	informace	všem	občanům.	
Více	informací	je	dostupných	na	www.plzensky-kraj.cz.

Nové výsadby
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(red)	V	pátek	16.	dubna	upoutala	pozornost	nejednoho	kolemjdoucího	trojice	žlutých	automo-
bilů	zaparkovaných	v	Lipové	ulici.	Jednalo	se	o	pick-upy	Škoda	FUN	s	výsuvnou	stěnou	vyráběné	
českou	automobilkou	v	druhé	polovině	90.	 let	minulého	století.	Vozů	bylo	vyrobeno	jen	něco	
málo	přes	čtyři	tisíce	a	své	majitele	si	našly	po	celém	světě.	Tři	z	nich	se	právě	v	dubnu	dostaly	
na	servis	do	jedné	z	místních	autoopraven	a	my	dokonce	víme,	že	jeden	ze	zaparkovaných	vozů	
byl	dovezen	zpět	do	České	republiky	z	Kanárských	ostrovů.

(red)	Slavnostní	otevření	pinčesárny	čeká	na	
dobu,	až	se	ho	někdo	bude	smět	zúčastnit.	Při-
nášíme	vám	alespoň	malou	ochutnávku	toho,	
na	co	se	můžete	těšit,	až	vás	bude	novými	pro-
storami	nadšeně	provádět	Luděk	Reitspies.

Květinových záhonů bude letos víc
Loni	 jsme	 zaznamenali	 vel-

ké	 množství	 pozitivních	 ohla-
sů	 na	 naše	 letničkové	 záhony	
z	přímých	výsevů.	Ptáte	se	nás,	
jakou	 směs	 používáme	 i	 jak	
byste	 si	 takový	 záhon	 mohli	
založit	doma.
Zde	 jsou	 odpovědi	 na	 nej-

častější	dotazy:
Loni	nám	na	záhonech	kvet-

la	 Strakonická	 louka	 od	 firmy	
Černý	 Bio-Pro.	 Letos	 ke	 Stra-
konické	 louce	 přibyde	 záhon	
s	 Pestrou	 kyticí	 u	 kamenného	
mostu	a	Trvalková	směs	na	tří-
dě	1.	máje.
A	jak	na	přímé	výsevy?	Pokud	budete	záhon	zakládat	na	ploše,	kde	je	tráva,	musíte	nejprve	

pečlivě	odstranit	travní	drn	a	do	takto	připravené	půdy	zarýt	uleželý	kompost	nebo	NPK	hnojivo.	
Nechte	záhon	přibližně	14	dní	uležet	a	po	této	době	půdu	znova	prokypřete,	abyste	záhon	zbavili	
případných	plevelů.	Zvolenou	letničkovou	směs	můžete	vysévat	podle	počasí	od	konce	dubna	až	
do	půlky	května.	Osivo	během	výsevu	promíchávejte	a	snažte	se	sít	rovnoměrně.	Vysetou	směs	
lehce	zapravte	do	půdy	hráběmi.	Během	vzcházení	rostlin	záhon	pravidelně	zalévejte.	V	případě	
mrazů	zakryjte	záhon	bílou	netkanou	textilií,	aby	nízké	teploty	nepoškodily	vzcházející	rostlinky.	
Věříme,	že	vám	tento	návod	pomůže	k	tomu,	abyste	se	mohli	i	na	vlastní	zahradě	potěšit	rozkvet-
lým	záhonem.

Lucie Burianová, městská zahradnice
(zdroj fotky: FB Zahrada u Konipáska)

Bankomat	České	spořitelny	naleznete	v	Dob-
řanech	 na	 nové	 adrese.	 Od	 16.	 dubna	 2021	
můžete	 svoji	 hotovost	 vybírat	 z	 bankomatu	
České	spořitelny	na	adrese	–	tř. 1. máje 1300,	
Dobřany.	Věříme,	že	přemístění	bankomatu	na	
frekventovanější	místo,	kde	naleznete	i	zdra-
votní	 středisko	 a	 obchod	 Penny,	 Vám	 bude	
vyhovovat.	Bankomat	je	přístupný	24h/7	dní	
v	týdnu.
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Rozhovor

Šneci se pomalu vrací na stadion
Doba	nečinnosti	se	snad	již	blíží	ke	konci.	Hokejbalový	svaz	avizuje	možnost	výjimky	pro	mužskou	extraligu	a	po	částečném	rozvolňování	vyhlášeném	
vládou	ČR	začínáme	s	tréninkovými	jednotkami	i	u	nejmenších	Šnečků.	Snad	se	doba	už	brzy	vrátí	do	standardního	režimu	a	my	budeme	moci	v	klubu	
pracovat	tak,	jako	po	x	let	nazpět.	Do	našeho	klubu	zkusíme	i	tentokrát	„maličko“	nahlédnout	prostřednictvím	hráčů	Pavla	Sloupa	a	Jiřího	Stráského,	
kteří	odpověděli	na	několik	otázek.	Pavel Sloup	je	odchovanec	klubu	od	žákovských	let,	byl	u	několika	pronikavých	úspěchů.	S	mateřskými	Dobřany	
získal	titul	mistra	republiky	v	kategorii	staršího	žactva,	poté	byl	se	Šneky	vicemistrem	ČR	v	mladším	dorostu	a	mistrem	ČR	v	juniorské	kategorii.	Nej-
cennější	trofej	vydobyl	s	reprezentací	ČR	U20,	když	se	v	kanadském	St.	Jon´s	stali	čeští	junioři	mistry	světa.	Nyní	se	řadí	mezi	lídry	A	týmu	mužů	Dob-
řan	v	extralize.	Jiří Stráský	je	odchovancem	plzeňského	hokeje,	přičemž	v	našem	klubu	získal	s	juniorkou	Dobřan	v	roce	2016	titul	mistra	ČR.	I	on	patří	
k	oporám	Šneků	v	mužské	extralize.	Rychle	se	zde	sžil	s	novou	rolí,	když	byl	postupně	„přebudován“	na	postobránce,	neboť	v	dresu	plzeňských	Indiánů	
působil	v	útočných	řadách.	Oba	kluci	jsou	stále	ještě	věkem	hodně	mladí,	čili	mají	před	sebou	slušnou	a	věřme,	že	i	dlouhou	hokejbalovou	kariéru.

Kluci, jak vnímáte současnou situaci naší 
společnosti?

Pavel Sloup:	 Současná	 situace	 u	 nás	 bohu-
žel	 není	 úplně	 lichotivá.	 Vzhledem	 ke	 stále	
nevyzpytatelné	 pandemii	 koronaviru	 je	 nor-
mální	život,	na	který	 jsme	byli	všichni	zvyklí,	
pořád	lehce	komplikovaný	a	pro	spoustu	z	nás	
otravný	a	mnohem	těžší.	Snažím	se	však	spí-
še	být	naladěný	pozitivně	a	hledat	si	pokaždé	
na	všem	to	dobré.	I	když	je	to	někdy	obzvlášť	
složité,	určitě	doporučuji	tento	přístup	všem.

Jiří Stráský:	Doba	je	zlá.	Ne,	teď	vážně,	my-
slím	 si,	 že	 by	 za	 ten	 rok	mohl	 být	 vymyšlen	
nějaký	lepší	a	smysluplnější	systém	s	větší	vol-
ností.	 Je	 to	 určitě	 nebezpečná	nemoc,	 hlavně	
pro	starší	nebo	nemocné,	ale	vidím	v	tom	spíš	
politicko-ekonomickou	hru.	Ale	víc	k	tomu	asi	
říkat	nebudu,	neboť	jsem	horká	hlava.

Čím si nahrazujete hokejbal???
P. S.:	Hokejbal	mi	moc	 chybí,	 takže	 se	 sna-

žím	si	ho	nahrazovat	jinými	dostupnými	alter-
nativami.	 Běh,	 švihadlo,	 rotoped,	 posilování	
a	 podobně	 si	 dopřávám	 téměř	 každým	 den.	
Letos	byla	po	delší	době	i	pořádná	zima,	takže	
i	běžky	nebo	vycházky	v	horách	byly	super.	Bo-

hužel	kvůli	karanténě	 jsem	si	nemohl	dopřát	
"rybníkářský"	 hokej,	 tak	 snad	 bude	možnost	
i	příští	rok.

J. S.:	Teď	v	zimě	to	byla	hlavně	práce	a	výlety	
do	přírody,	nějaké	to	bruslení	na	rybníku	taky	
proběhlo,	ale	moc	se	toho	dělat	nedá.	Teď	už	
se	chystám	na	rybářskou	sezónu	a	doufám,	že	
se	rozběhne	i	ta	hokejbalová.

Udržujete se ve fyzické kondici, nebo vo-
líte pauzu či doléčujete určitá zranění???

P. S.: Až	na	delší	pauzu	v	lednu,	zapříčiněnou	
právě	koronavirem,	se	udržuji	v	kondici	a	zra-
něním	se	snažím	předcházet	i	pravidelnou	re-
generací.

J. S.:	Občas	si	zaběhám	nebo	zacvičím	a	sna-
žím	se	aspoň	trochu	připravit	na	možné	zápa-
sy.	No	ale	nebudeme	si	 lhát,	hlavně	do	konce	
roku	to	byl	odpočinek	a	vánoční	přejídáni.	Teď	
je	na	čase	shodit	kila	a	být	připravený	rozdávat	
hokejbalovou	radost.

Jak bys zhodnotil podzimní kola, resp. tu 
hrstku zápasů???

P. S.:	Dle	mého	názoru	jsme	podávali	kvalitní	
výkony,	kterým	však	vždycky	něco	málo	chy-

bělo,	 abychom	 je	dotáhli	do	 zdárného	konce.	
Ztráta	 koncentrace,	 přílišná	 vyloučení	 nebo	
nevyspělost	našeho	mladého	týmu	nás	připra-
vovala	během	podzimu	o	body.	 Stoprocentně	
nám	 ale	 i	 hodně	 dala	 a	 přinesla.	 Doufám,	 že	
právě	tyto	zkušenosti	a	pozitiva	nám	do	příš-
tích	sezón	pomohou	a	přinesou	lepší	výsledky.

J. S.:	Myslím	si,	že	každý	zápas	jsme	byli	silněj-
ší,	jsme	hodně	mladý	tým	a	zatím	se	nás	hodně	
hráčů	rozkoukává	v	extralize.	Každý	zápas	nám	
ukáže	nedostatky	a	postupně	se	je	snažíme	od-
bourávat.	Zatím	to	byly	zápasy,	kde	jsme	s	kaž-
dým	drželi	krok,	ale	rozhodly	detaily,	snad	krom	
„šišky“	v	Praze	na	Kertu	...	Ale	jsme	kvalitní	tým,	
a	pokud	se	nám	podaří	udržet	partu,	jaká	je,	tak	
věřím,	že	to	bude	už	jen	a	jen	lepší…

Na loňském Alpa cupu ve Světlé to z po-
hledu našeho týmu nebylo špatné vystou-
pení, když jsme došli až do finále. Tvůj po-
hled na turnaj???

P. S.:	 Alpa	 cup	 byla	 skvělá	 příprava	 před	
startem	extraligy.	Herně	se	nám	dařilo	a	my-
slím	si,	 že	nám	seděl	větší	 formát	hřiště,	kde	
bylo	více	prostoru.	Ve	Světlé	se	 také	ukázalo,	
že	týmy	z	1.	ligy	se	klidně	můžou	porovnávat	s	
extraligovými	celky.	Celkově	byl	turnaj	vydaře-
ná	akce	s	perfektní	příležitostí	k	utužení	party	
a	v	ní	i	přivítání	nováčků	v	klubu.

J. S.:	Jo,	Alpa	cup	byl	super,	hlavně	pro	mě	to	
byl	dobrý	turnaj.	Po	návratu	jsem	ani	nečekal,	
do	čeho	vlastně	nastupuju.	Nicméně	tam	jsme	
ukázali	naši	 sílu	a	mladou	dravost,	každý	zá-
pas	byl	lepší	a	my	byli	silnější.	Měli	jsme	tam	
ale	 také	 několik	 úseků,	 kdy	 jsme	 vypadli	 na	
pár	minut	z	koncentrace	a	to	se	odráží	i	v	se-
zóně.	 Podobně	 to	 bude	 i	 v	 extralize,	 když	 se	
chytneme	včas,	budeme	vlak,	který	nezastavíš.

Věříš v jarní část, ať už v jakékoli podo-
bě???

P. S.:	 Nemyslím	 si,	 že	 za	 současného	 stavu	
a	 vývoje	 je	možnost	 dohrání	 sezóny	 pravdě-
podobná.

J. S.:	 Spíš	než	věřím,	 tak	doufám,	chci	hrát.	
A	i	když	vyhlídky	jsou	špatné	a	systém,	kterým	
by	se	mělo	dohrávat,	 je	zvláštní,	 tak	bych	byl	
rád	i	za	to.

Jiří Stráský a Pavel Sloup (zleva)
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Rozhovor / Život ve městě

Jelikož sis také prošel žákovskými kate-
goriemi hokejbalového klubu z Dobřan, co 
bys vzkázal či poradil našim mladým a nej-
mladším hráčům - Šnečkům v klubu???

P. S.:	Hlavně	aby	se	hokejbalem	bavili,	to	je	
nejdůležitější.	Když	k	tomu	ještě	přidají	i	něco	
navíc,	tak	se	úspěchy	určitě	dostaví.

J. S.:	Ať	už	jde	o	hokej	nebo	hokejbal,	nejdů-
ležitější	 je,	 aby	 je	 to	bavilo.	U	hokejbalu	není	
tolik	tréninků,	jako	např.	v	hokeji	a	o	to	důleži-
tější	je,	aby	"mladý"	kluci	trénovali	i	mimo	klu-
bové	tréninky.	Další	věc,	co	bych	jim	poradil,	je,	
že	se	nesmí	bát	cokoliv	udělat,	přeci	 jen	chy-
bami	se	člověk	učí	a	každá	špatná	klička	nebo	
nahrávka	je	vlastně	v	něčem	dobrá.	Nerad	vi-
dím,	když	trenéři	mladým	klukům	nadávají,	že	
něco	zkazili.	Třikrát	kličku	zkazíš,	po	čtvrté	ti	
vyjde	a	to	by	si	hráči	i	trenéři	měli	uvědomit.	
Takže	za	mě	rada	nad	zlato	zní:	„Zkoušejte	si	
kličky	jako	hráči	v	NHL,	nebojte	se,	že	to	zkazí-
te,	a	jednou	to	budete	umět.”

Jak vidíš aktuální kádr Dobřan???
P. S.:	Aktuální	kádr	Dobřan	je	perspektivní,	

šikovný	a	schopný,	ale	zatím	ještě	ne	úplně	vy-
zrálý	a	zkušený.	Věřím,	že	to	ale	časem	přijde.

J. S.: Už	 jsem	 to	 zmínil	 v	minulých	odpově-
dích,	 jsme	hodně	silný	tým	a	máme	podle	mě	
největší	 perspektivu	 do	 budoucna	 jako	 celek.	
Když	 udržíme	 partu	 a	 každý	 něco	 zlepšíme,	
budeme	za	pár	let	hrát	přední	příčky,	tím	jsem	
si	jistý.

Tvůj pohled na naše mladé odchovance 
- dorostence, kteří nasávají extraligovou 
atmosféru???

P. S.:	Mají	velké	štěstí.	Přičuchnout	k	extra-
lize	v	tomhle	věku	je	zkušenost	k	nezaplacení.	
Obecně	 zapojení	 a	 přechod	 do	 seniorských	
kategorií	 je	ve	spoustě	sportů	náročný	a	čas-
to	 kvůli	 němu	mladí	 sportovci	 končí.	 Já	 měl	
možnost	si	zkusit	1.	 ligu	 také	 ještě	v	dorostu	
a	rychlejší	hra	nebo	silnější	soupeři	mi	hodně	
pomohli	 v	 dalším	hokejbalovém	vývoji.	Kluci	
tedy	mají	výhodu,	že	se	jim	dostává	možnost	si	
vyzkoušet	dokonce	extraligu.

J. S.:	Je	dobře,	že	teď	je	tým	poměrně	početný	
s	mladými	juniory,	kteří	se	rychle	přizpůsobují.	
Je	stále	větší	konkurence	a	to	je	vždycky	dobré.	
Kluci	jsou	hodně	dobří,	někteří	mají	slušně	na-
šlápnuto	na	to,	aby	za	pár	let	A	tým	táhli.

Máš nějakou vizi či osobní plán s naším 
mančaftem???

P. S.:	Konkrétní	vizi	či	plán	asi	nemám.	Urči-
tě	se	ale	chci	neustále	zlepšovat	a	co	nejdříve	
okusit	atmosféru	extraligového	play-off.

J. S.:	 Určitě	 chci	 titul.	 To	 je	 jediný	 cíl,	 co	
s	Dobřanama	mám.

Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer st.

Čísla, která v nouzi pomohou
S	dalším	měsícem	přináším	znovu	pár	typů,	jak	přesněji	určit	svoji	polohu	v	méně	známém,	

či	dokonce	neznámém	terénu,	a	výrazně	tak	usnadnit	zásah	záchranným	složkám.	V	minulém	
vydání	jsme	se	zaměřili	na	body	záchrany,	tedy	cedule	vytvořené	a	umístěné	přímo	za	účelem	
přesnější	 lokalizace	místa	mimořádné	události.	 Tentokrát	 se	 seznámíme	 s	 tím,	 jak	 k	 tomuto	
mohou	posloužit	úplně	běžné	věci	kolem	nás.	

To,	 že	má	sloup	veřejného	osvětlení	nějaké	evidenční	 číslo,	 je	 asi	 jasné	každému.	Napadlo	
by	vás	ale	 toto	 číslo	použít	 v	 rámci	hovoru	na	některou	z	 tísňových	 linek?	Hodit	 se	 to	může	
zejména	 tehdy,	 pokud	 se	 ocitnete	 v	 nouzi,	 ale	 nevíte,	 kde	přesně	 v	 obci	 se	nacházíte.	 Jméno	
ulice	nebo	adresu	sice	ze	sloupu	nevyčtete,	avšak	když	nahlásíte	jedinečný	kód	z	nejbližší	lampy	
operátorovi,	můžete	pomoci	k	přesnějšímu	určení	místa	události.	Operační	střediska	mají	totiž	
čísla	sloupů	a	jejich	přesnou	polohu	zanesenou	v	mapových	podkladech.	Identifikační	číslice	se	
nachází	směrem	do	silnice,	a	to	většinou	ve	výšce	150	cm.	
K	obdobnému	účelu	mohou	posloužit	i	evidenční	čísla	mostů,	která	se	nachází	na	jejich	za-

čátku.	
Specifickou	kategorií	jsou	pozemní	křížení	komunikací	s	železnicí.	Každý	z	přejezdů	má	také	

své	vlastní	číslo	a	i	jeho	nahlášení	může	záchrannou	akci	velmi	urychlit,	pokud	nevíte,	kde	přes-
ně	jste.	Číslo	najdeme	na	svislé	dopravní	značce	označující	přejezd	nebo	na	světelné	signalizaci.	
	Pomoci	v	orientaci	můžou	i	věci	„bez	čísla“.	Typicky	se	 jedná	o	významné	a	známé	stavby,	

výrazné	objety	v	krajině	apod.	
Nejdůležitější	je	zkrátka	podat	jasné	a	co	nejpřesnější	informace	o	typu	a	místě	události,	a	to	

klidně	za	použití	všech	možných	pomocných	bodů.	
Filip Umner
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Představujeme spolky

Deset let činnosti KVH Dobřany
V	letošním	roce	(22.	února)	uplynulo	deset	

let	od	vzniku	našeho	Klubu	vojenské	historie.	
KVH	jsme	tenkrát	zakládali	na	základě	infor-
mace,	 že	 se	mají	bourat	 stáje	v	bývalých	ka-
sárnách.	 Dobřanské	 kasárny	 byly	 vystavěny	
roku	1890	a	stáje	jsou	dodnes	jedinou	připo-
mínkou	jejich	existence	(ostatní	budovy	byly	
zničeny	při	nešťastném	náletu	r.	1943).	Proto	
jsme	vznikli,	abychom	mohli	připomínat	tuto	
historii.	A	nejen	historii	kasáren,	ale	i	historii	
vojska	 v	Dobřanech	 jako	 takovou.	 První	 voj-
sko	tu	bylo	r.	1729	a	poslední	r.	1992.
Za	 oněch	 10	 let	 se	 nám	 povedlo,	 že	 stáje	

stojí	dodnes	a	je	s	nimi	počítáno	i	do	budouc-
na,	možná	i	pro	nějaké	muzeum,	což	je	naším	
cílem.	Dalším	počinem,	na	kterém	máme	svůj	
podíl,	je	pomník	na	náměstí.	Dobře	si	vzpomí-
nám,	 co	 jsme	 se	nachodili	 na	úřad	 s	 žádost-
mi	 o	 důstojné	 pietní	místo.	 Uspořádali	 jsme	
několik	 desítek	 výstav	 (nejen	 v	 Dobřanech)	
pro	 školy,	 pietních	 aktů,	 rekonstrukcí	 bitev	
a	 fiktivních	 ukázek	 bitev.	 Z	 ukázek	 bych	 rád	
připomněl	 květnové	 oslavy	 v	 Dobřanech,	

které	jsou	pro	nás	vždy	organizačně	náročné	
(povolení	 PČR,	 balistika,	 účastníci,	 technika)	
a	které	bychom	bez	podpory	města	(finance,	
pozemek,	 povolení)	 mohli	 jen	 těžko	 připra-
vit.	Též	se	účastníme	akce	„Bahna“,	od	r.	2015	
i	organizačně.	Míst,	kde	jsme	se	účastnili	růz-
ných	 rekonstrukcí	 bitev,	 nebo	 dělali	 výstavy	
a	 přednášky,	 je	 spousta.	 V	 krátkosti	 vzpo-
menu	–	Skočov	v	Polsku	(r.	1919	se	účastnili	
bojů	 o	 Těšínsko	 dragouni	 z	 Dobřan),	 Slaný,	
Prachatice,	Alžbětín,	Praha,	Holýšov,	Rokyca-
ny,	 Klatovy,	 Kovářská,	 Kvilda,	 U	 Rozvědčíka	
na	Berounce,	Líně,	skautský	tábor	v	Trpístech	
a	 samozřejmě	 Dobřany.	 Naše	 město	 je	 vždy	
u	nás	na	prvním	místě.
Zabýváme	 se	 i	 sběratelskou	 činností	 se	

vztahem	 k	 vojenské	 minulosti	 Dobřan	 (Ra-
kousko,	1.	republika,	2.	sv.	válka,	ČSLA).	Zají-
mají	nás	zejména	artefakty	a	předměty	vzta-
hující	 se	 k	 našemu	 městu	 (informace,	 fotky	
včetně	 kopií,	 dokumenty,	 výstrojní	 součásti,	
uniformy,	zbraně	atd.).	Také	věci	vykopané	ze	
země	při	zemních	pracích,	při	práci	na	zahra-

dě	nebo	při	koníčku	s	detektorem	kovů	 jsou	
pro	nás	cenné.	
Tady	bych	 rád	 oslovil	 všechny	 „detektorá-

ře“,	 aby	 nás	 oslovili	 v	 případě	 nějakého	 ná-
lezu.	 Byly	 bychom	 rádi,	 kdyby	 nalezené	 věci	
zůstaly	 v	Dobřanech.	Bohužel	 však	po	dobu,	
kdy	se	věnujeme	této	činnosti,	se	jich	podařilo	
sehnat	do	sbírky	 jen	malé	množství.	Zkrátka	
věcí	z	našeho	města	je	jako	šafránu.
A	 plány?	 Nyní	 v	 době	 covidu	 to	 je	 těžké.	

Plánujeme	otevřít	malou	stálou	výstavu	a	dal-
ší	 výstavy	 krátkodobé,	 lampionový	 průvod,	
fiktivní	 bitvu	 atd.	 Uvidíme,	 co	 nám	 situace	
dovolí.
Zaujal	 vás	 náš	 spolek?	 Chcete	 se	 na	 něco	

zeptat,	spolupracovat,	nebo	dokonce	něco	po-
skytnout,	popř.	 i	prodat?	Potěší	nás	to	a	rádi	
pomůžeme.
Za	 KVH	 Posádkového	 velitelství	 v	 Dobřa-

nech
Miloslav Faifr

e-mail: drtipasMF@seznam.cz
telefon: 604 988 403

Slavnostní rozvinutí praporu dobřanského dragounského pluku č. 2  
(28. 10. 2018).

Naše první výstava v bývalých kasárnách v Dobřanech (29. 10. 2011). Z květnové ukázky fiktivní bitvy o radnici v Dobřanech (2018).

Dekorování praporu města Dobřan stuhou prezidenta republiky, kde jsme 
byli čestnou stráží praporu (2016).
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Současná výpůjční doba 
Městské knihovny Dobřany

Dětské oddělení:
Pondělí		 9:00–11:00	 12:00–17:00
Čtvrtek	 	 12:00–16:00

Dospělé oddělení: 
Úterý		 8:00–12:00
Středa		 8:00–12:00	 13:00–17:00
Pátek		 8:00–12:00

Městská knihovna Dobřany

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

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

KNIHY PRO DĚTI
DOLEJŠOVÁ Eva: 
Tajemství jedné knihovny
aneb	Ze	života	knižních	skřítků.
Hravá	 knížka	 pro	 chytré	 děti	 vám	 odhalí	
spoustu	 tajemství	a	zažijete	 legraci	a	dobro-
družství.

BÉDOYERE Camilla de la. 
Jak zachránit Zemi
Co	je	to	uhlíková	stopa?	Jak	po	sobě	nechávat	
méně	odpadků?
Je	toho	tolik,	co	potřebuješ	vědět.	Spoustu	od-
povědí	najdeš	v	této	knize.

LACHAPELLE Jannich: 
Rošťáci z pravěku
Lili	a	Toto,	dvě	pravěké	děti,	které	dnešní	svět	
vůbec	nechápou	a	nerozumí	ani	naší	řeči.	Co	
s	nimi?	To	má	vyřešit	partička	školáků	z	Dol-
ních	Chvastonic.	Našli	je	totiž	v	jeskyni	za	ško-
lou.	Jak	se	do	našeho	světa	vlastně	dostali???

SOLBERG Audhild: 
Superkrávy v ohrožení
Být	jiný	není	žádná	sranda,	a	co	teprve,	když	
dojde	 na	 lásku?	 Zábavný	 příběh	 o	 tom,	 jak	
krutý	může	být	život	ve	škole,	a	o	tom,	že	kdo	
se	směje	naposled,	ten	se	směje	nejlíp.
Pro	školáky	10+.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
PÖTZSCH Oliver: 
Kejklíř
Životní	 příběh	 J.	 G.	 Fausta	 inspiroval	 autora	

knapsání	 jedinečného	dobrodružného	romá-
nu,	který	je	úžasným	čtenářským	zážitkem.

SCHWEIKERT Ulrike: 
Vůně krve
Hustá	 lákavá	 atmosféra,	 která	 vás	 pohltí	 od	
první	 řádky.	 Dokonalá	 směs	 upírského,	 de-
tektivního	a	milostného	románu,	v	němž	ani	
humor	nepřijde	zkrátka.

LARKIN L. A.: 
Žízeň
Dokonale	mrazivý	akční	thriller.
Výzkumný	 tým	 australské	 základny	 na	 An-

tarktidě	je	krajně	nervózní.	Pohřešují	se	jejich	
dva	muži	a	bílý	kontinent	 je	pod	útokem	ne-
bezpečných	vrahů.	Čas	běží	a	kromě	krvelač-
ných	zabijáků	ohrožuje	výzkumný	tým	i	kata-
strofa	globálních	rozměrů.

FOLEY Lucy: 
Pozvánka
Řím,	1951.
Venku	se	Stelliny	plavé	vlasy	a	šaty	leskly	ve	
tmě,	 jako	 by	 přitahovaly	 veškeré	 světlo.	 Ob-
rátila	 se	 k	 němu	 a	 čekala,	 co	 udělá.	 A	 on	 se	
najednou	 bál,	 že	 nic,	 co	 jí	 může	 nabídnout,	
nebude	stačit.
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Blýská se na lepší časy
Po	delší	době	si	můžete	na	straně	2	přečíst	

kulturní	kalendář,	resp.	jeho	skromnou	verzi.	
Nicméně	i	tento	stručný	přehled	dává	tušit,	že	
se	pomalinku	začínáme	vracet	k	normálnímu	
-	 kulturnímu	 životu.	 Akce	 jsou	 naplánované,	
ale	konečné	rozhodnutí	o	konání,	omezeném	
konání	či	nekonání	bude	vždy	záviset	na	plat-
ných	 opatřeních	 a	 omezení	 shromažďování	
lidí.	 Sledujte,	 prosím,	 kulturní	 kalendář	 na	
webu	města	 nebo	 na	 www.kacko.cz.	 Těšíme	
na	vás.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Děkujeme	paní	Königsmarkové	za	věnování	
vycpaniny	jezevce,	který	bude	vystaven	v	kul-
turním	 středisku	 jako	 "lákadlo"	 na	 questing	
(hledačku)	Za	jezevcem	na	Martiňák.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

V	 minulém	 vydání	 byla	 zveřejněna	 výzva	
Daruj	 anděla.	 Do	 MKS	 doletělo	 přes	 sto	 an-
dílků,	 kteří	budou	přetvořeni	do	andělského	
dárku,	 jímž	 obdarujeme	 zdravotníky	 i	 další	
osoby,	bez	kterých	by	uplynulá	doba	byla	ještě	
těžší.	Více	informací	přineseme	v	červnových	
listech.

Znovu použít neboli reuse
Jak v tom vypadám? Není to už z módy? Tohle už asi nefrčí. Přece nebudu „out“!

Možná	vás	také	napadají	podobné	myšlenky,	když	se	probíráte	svým	šatníkem.	Krédo	posled-
ních	let	je	„být	šik“	a	„podle	posledních	módních	trendů“.	A	tak	honem	běžíme	nakoupit	z	nej-
novější	kolekce,	i	když	nic	nového	ve	skutečnosti	nepotřebujeme.	Skříň	praská	ve	švech,	mnohé	
starší	kousky	oděvů	končí	v	popelnici.	Zbytečně	a	opět	na	úkor	přírody.	Textilní	průmysl	je	jed-
ním	z	největších	znečišťovatelů	životního	prostředí,	z	velké	části	odložených	oděvů	se	stává	jen	
nevyužitelný	odpad,	další	zátěž	pro	přírodu,	Zemi.	Možností,	co	s	tím,	jak	tenhle	lidský	nešvar	
změnit,	je	mnoho.	Zkuste	třeba	vyřazené	kousky	z	šatníku	nabídnout	kamarádce,	kolegyni,	bra-
trovi,	dědečkovi…	Nabídněte	 je	k	dalšímu	smysluplnému	užití,	 třeba	na	„blešáku“.	Bleší	trh	na	
dobřanském	náměstí	si	již	získal	své	stálé	prodejce	i	zákazníky.	A	v	nabídce	najdete	kromě	oděvů	
i	knížky,	sportovní	potřeby,	hračky,	nářadí,	vybavení	domácnosti	a	mnoho	dalšího.	Spoustu	věcí,	
které	někomu	dalšímu	pomohou,	udělají	 radost,	mohou	 ještě	dlouho	sloužit.	Hlavně	se	z	nich	
zbytečně	nestane	odpad.	V	několika	českých	městech	vznikla	během	posledních	 let	 tzv.	RE-U-
SE	 centra.	Místa,	 kam	můžete	přinést	 funkční,	 ale	 pro	 vás	 již	 nepotřebnou	věc.	 Shromážděné	
předměty	pak	čekají	na	nové	majitele.	Napadlo	vás	už	někdy,	kam	třeba	s	vysloužilým	sporákem,	
fénem,	rádiem,	jehož	jedinou	vadou	je	věk?	Chybí	v	Dobřanech	re-use	místo?	Využili	byste	ho?
Až si půjdete příště koupit nové tričko (či raději to second-handové) nebo telefon, popřemýšlejte nad 
tím, na kolik je koupě nezbytná a na kolik je záležitostí „módního diktátu“.

Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Daruj anděla
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Na Zemi bychom měli myslet každý den, 
nejen jeden dubnový
Ochrana	přírody	a	znečišťování	životního	prostředí	–	dvě	témata,	která	stále	budí	emoce.	Natož	

když	si	dáte	za	cíl	osvětu	této	problematiky.	Upozornit	na	nějaký	problém	a	zároveň	vyzvat	a	po-
vzbudit	společnost	k	aktivitě,	ke	změně.	Ukázat	souvislosti,	proč	je	potřeba	na	přírodu	i	životní	
prostředí	myslet	při	každém	lidském	konání.	Například,	že	se	oceán	plný	plastů	bytostně	týká	
každého	z	nás,	i	když	k	oceánu	to	máme	daleko.
Příspěvky,	které	mají	k	tomuto	tématu	co	říct,	se	naštěstí	stále	objevují.	Přinášíme	vám	článek	

Ondřeje	Peksy,	vedoucího	oddělení	botaniky	Západočeského	muzea	v	Plzni	(a	také	správce	Šlo-
vického	vrchu),	který	ony	důležité	souvislosti	poodhaluje.	Děkujeme.
My	na	to	pro	tentokrát	jdeme	přes	minivýstavu,	která	je	ve	výloze	infocentra	k	vidění	po	celý	

květen.
Zuzana Peksová, MKS Dobřany

  

Pěkný nález ke Dni Země
Nedávno	jsem	při	výzkumu	u	Dobřan	objevil	zajímavý	lišejník	–	terčovku	Flavoparmelia sore-

dians.	Je	u	nás	nová	a	nemá	svoje	české	vědecké	jméno,	proto	nezbývá	než	používat	krkolomné	
latinské.	Tento	druh	je	běžný	v	teplých	přímořských	oblastech,	k	nám	se	rozšířil	až	v	nedávné	
době	díky	změnám	klimatu,	ke	kterým	velkou	měrou	přispívá	člověk	(říkejme	jim	klidně	globální	
oteplování).	

Druhů,	které	se	díky	vlivu	
člověka	 šíří	 křížem	 krážem	
planetou,	 jsou	 tisíce.	 Je	 to	
globalizace	 jako	 vystřižená.	
Na	 celé	 věci	 je	 ale	 zajímavé	
především	 to,	 že	 jen	 mini-
mum	z	nich	 lidé	rozšířili	vě-
domě.	To	je	ostatně	pro	jejich	
působení	 na	 planetě	 velmi	
typické.	Člověk	používá	svou	
inteligenci	 k	 tomu,	 aby	 vy-
mýšlel,	 těžil,	 vyráběl,	 stavěl,	
přemisťoval…,	 ale	 velmi	 ne-
rad	se	zamýšlí	nad	důsledky	

svého	konání.	Ono	 je	 to	 taky	nesmírně	 složité.	 Lidské	 činnosti	 jsou	 totiž	 chtě	nechtě	 součástí	
tisíců	provázaných	přírodních	procesů	a	koloběhů.	Důsledky	každé	z	nich	by	se	měly	promýšlet	
na	stovky	kroků	dopředu.	A	to	by	bylo	tak	pracné	(a	neproduktivní,	nebo	dokonce	kontraproduk-
tivní),	že	to	nikdo	dělat	nechce.	
Jenže	veledůležité	je	to	slovíčko	koloběh.	Ať	už	do	přírodních	procesů	zasáhneme	v	jakékoliv	

fázi,	 pomyslné	kolečko	 se	většinou	nezastaví,	 jen	 se	 začne	 točit	 jinak	 (rychleji,	 pomaleji	nebo	
šejdrem).	A	vychyluje	v	dalších	krocích	další	kolečka.	Nakonec	 je	původce	překvapen,	a	 často	
nemile,	cože	se	to	k	němu	vrátilo.	(Není	to	něco	na	způsob	tiché	pošty?	Na	počátku	vzletné	heslo,	
na	konci	přinejlepším	blábol.)
Vědomý	a	také	ten	nevědomý	vliv	člověka	na	planetu	je	už	tak	očividný,	že	se	dokonce	začalo	

používat	pro	naši	 éru	označení	 antropocén	 (věk	 člověka	neboli	 „doba	 lidská“).	Má	být	 trochu	
varující,	ale	je	v	něm	určitě	i	trochu	ješitnosti.	Ačkoliv	je	to	období	v	historii	Země	nicotně	krátké,	
je	skutečně	možné,	že	bude	jednou	v	geologickém	záznamu	vidět.	
Osobně	raději	odcházím	z	tábořiště	tak,	aby	nikdo	nepoznal,	že	jsem	tam	byl.	Co	vy?	22.	duben	

–	Den	Země	–	má	podobné	souvislosti	připomenout,	zamyslet	se	nad	nimi	a	třeba	i	něco	zkusit	
změnit.	

Ondřej Peksa, ZČM Plzeň

Neméně zajímavou a podnětnou druhou část článku naleznete na facebookové stránce Západočes-
ké muzeum v Plzni https://1url.cz/yKJAh

Budulínkovy 
stopovačky

Děti	 z	 našich	 kroužků	 cvičení	 a	 tancová-
ní	už	vlastně	možná	skoro	zapomněly,	 jak	 to	
v	naší	tělocvičně	či	herně	vypadá,	ale	aby	na	
aktivity	 s	 Budulínkem	 nezapomněly	 úplně,	
mají	možnost	každý	týden	absolvovat	 indivi-
duální	„stopovačku“	pod	Dobřanech.	Po	cestě	
je	 čekají	 různé	úkoly	 a	 hrátky,	 na	některé	 je	
třeba	i	příprava	předem,	jako	když	se	vydaly	
za	 pošťákem	 Patem,	 musely	 mít	 nachystané	
obálky	 s	 dopisy,	 jindy	 zas	 potřebovaly	 vyro-
bit	 šneka	 na	 provázku	 nebo	 si	 vzít	 šátek	 na	
zavázání	 očí.	 Někdy	 naopak	 nepotřebovaly	
na	přípravu	vůbec	nic	a	vše	zvládly	přímo	na	
cestě,	 jako	pohádku	O	slepičce	a	kohoutkovi,	
cestu	 za	 dinosaury,	 jídlo	 v	 pohádce,	 stezka	
s	prasátkem	Pepinou	a	mnoho	dalších	témat.	
Autorkou	 převážné	 většiny	 stezek	 je	 Vlaďka	
Duchková,	o	zbylé	se	postarala	Markéta	Hole-
rová,	jimž	patří	náš	obrovský	dík!	Doufáme,	že	
si	děti	i	rodiče	stezky	užili	a	užívají,	ale	přesto	
se	těšíme,	že	se	snad	alespoň	od	podzimu	zase	
budeme	moci	 setkávat	 v	 tělocvičně	 a	hlavně	
společně!	

Váš Budulínek
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V	letošním	školním	roce	se	podařilo	někte-
rým	 našim	 žákům	 projít	 náročnou	 přijímací	
zkouškou	na	tři	různé	hudební	konzervatoře	
v	České	republice.	Veronika	Chamolová	z	pě-
vecké	 třídy	 Kláry	 Vlahačové	 Kartákové	 byla	
přijata	na	Deylovu	konzervatoř	v	Praze	a	zá-
roveň	 na	 státní	 Pražskou	 konzervatoř.	 Julie	
Švarcová	z	violoncellové	třídy	Dany	Chodlové	
bude	 od	 příštího	 školního	 roku	 studovat	 na	
Plzeňské	konzervatoři	a	Magdalena	Bártková	
z	klavírní	třídy	Emy	Jedličky	Gogové	nastoupí	
ke	studiu	na	Konzervatoři	v	Brně.

Letošní	 školní	 rok	 byl	 v	 mnoha	 ohledech	
odlišný.	 Opatření,	 která	 neustále	 zasahovala	
nám	 všem	 do	 životů,	 se	 samozřejmě	 týka-
la	 i	 přijímacích	 zkoušek.	 Uchazečům	 neby-
lo	 umožněno	 přijít	 za	 svým	 učitelem,	 který	
je	 pro	 ně	 v	 těchto	 chvílích	 největší	 oporou,	
pomůže	 s	 laděním	 nástroje,	 rozezpívá	 nebo	
s	čímkoli	poradí.	Při	dlouhodobé	distanční	vý-
uce	také	žáci	neměli	šanci	vystupovat	na	ve-
řejnosti,	zvykat	si	na	publikum	a	takzvaně	si	
ohrávat	svůj	zkouškový	program.	Pak	je	velmi	
psychicky	náročné	se	postavit	do	velkého	sálu	
před	 porotu	 složenou	 ze	 samých	 odborníků	
a	výborných	hudebníků	a	s	přehledem	zahrát	

Žáci ZUŠ J. S. Bacha uspěli u přijímacích zkoušek na konzervatoř

Veronika Chamolová, Julie Švarcová

Magdalena Bártková

nebo	zazpívat.	Naše	tři	mladé	slečny	se	s	touto	
náročnou	situací	vyrovnaly	skvěle	a	předved-
ly	u	talentových	zkoušek	výborné	výkony.	
V	naší	základní	umělecké	škole	máme	ještě	

jedno	 „želízko	 v	 ohni“	 a	 tím	 je	 výborný	 kla-
vírista	 Šimon	 Bukovjan	 ze	 třídy	 p.	 ředitele	
Jana	 Vozára.	 Šimona	 čeká	 přijímací	 zkouš-
ka	 na	 pražskou	 Konzervatoř	 Jaroslava	 Ježka	
v	květnu	a	my	všichni	mu	držíme	palce!

Gratulace	 patří	 všem	 přijatým	 uchazeč-
kám,	 jejich	 rodinám	a	 v	 neposlední	 řadě	 je-
jich	pedagogům.	Věřte,	že	tyto	situace	se	žáky	
hodně	 prožíváme	 a	 věnujeme	 jim	 spoustu	
svého	volného	času.	Jejich	úspěch	nás	pak	na-
plňuje	obrovskou	radostí	a	motivací	do	další	
práce.

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

„Dramaťák“ v době koronavirové
Na	podzim	roku	2019	byla	v	dobřanské	ZU-

Šce	zahájena	výuka	literárně	–	dramatického	
oboru.	Milý	pan	ředitel	Vozár	mne	připojil	ke	
zdejším	 úžasným	 „zuškovým“	 aktivitám	 a	 já	
jsem	 s	 radostí	 promýšlela,	 co	 všechno	 tady	
budu	moci	v	budoucnu	„spáchat“.	Tehdy	jsme	
ještě	neměli	ani	tušení	o	tom,	že	mnoho	dal-
ších	měsíců	života	 i	práce	nám	bude	určovat	
jakási	virová	potvora.
V	prvním	školním	roce	jsme	ještě	stihli	naše	

první	vystoupení	v	rámci	adventního	koncer-
tu	a	účast	na	Vánočním	koncertu,	ale	od	břez-
na	 se	 začaly	 plány	 poněkud	měnit	 –	 nastala	
první	 distanční	 výuka.	Naštěstí	 netrvala	 pří-
liš	dlouho,	 takže	se	nám	podařilo	dotáhnout	
v	 červnu	 vystoupení	 pro	 rodiče	 a	 v	 září	 si	
užít	 společně	 s	ostatními	uměleckými	obory	
krásné	 „Zuškobraní“	 na	 náměstí.	 Nádherný	
slunečný	den	a	nádherný	večer	s	velkým	ZUŠ-
kovým	orchestrem!
Bohužel	 tím	 veškeré	 kulturní	 akce	 defini-

tivně	skončily	a	nastala	doba	totální	izolace.
Kdo	trochu	zná	„dramaťák“,	ví,	že	na	takový	

obor	 se	 přihlásí	 lidé,	 kteří	mají	 rádi	 společ-
nost,	 kontaktní	 práci	 a	 kteří	 se	 hlavně	 těší,	
že	budou	vystupovat	před	diváky.	Žáci	rozví-
její	 své	 dovednosti	 ve	 spolupráci	 s	 druhým,	
s	 partnerem,	 pracujeme	 s	 dechem,	 rezonan-
cí,	dynamikou,	napětím,	učíme	se	naslouchat	
svému	tělu,	zajímají	nás	pocity,	atmosféra…
To	všechno	se	„scvrklo“	na	hulákání	do	po-

čítače	s	opakujícím	se	refrénem:	„Paní	učitel-
ko,	vy	už	se	mi	zase	sekáte!“,	nebo:	„Neslyším	
tě,	musíš	si	zapnout	mikrofon!“,	včetně	zábav-
nějšího:	„Paní	učitelko,	teď	mluvíte	ňák	straš-
ně	 rychle	 a	 vysoko,	 jako	 myška,	 která	 dělá	
brrrrrrrr!“
Nezbylo,	než	se	vydat	jedinou	možnou	ces-

tou	–	cestou	křížem	krážem	lidskou	duší…
Samozřejmě	 i	 o	 tom	 je	 tento	 obor.	 A	 tak	

jsem	 se	 snažila,	 jak	 to	 jen	 šlo,	 změnit	 nevý-
hodu	ve	výhodu.	Zaměřili	jsme	se	na	detailní	
práci	s	básněmi	a	prózou,	bylo	více	času	na-
učit	 děti	 hlubšímu	 vnímání	 veršů,	 porozu-
mění	 významům,	 které	 se	 ukrývají	 za	 slovy	

autora…To	 všechno	 ve	 společnosti	 básníků	
Františka	 Hrubína,	 Pavla	 Šruta,	 ze	 starších	
autorů	 pak	 Jacquese	 Préverta,	 Oldřicha	 Sy-
rovátky	 a	 dalších.	 V	 dramatické	 tvorbě	 jsme	
pracovali	 s	 fantazií,	 asociacemi,	metaforami,	
rozvíjeli	různá	„barevná“	témata…
Abychom	 si	 vynahradili	 nemožnost	 vy-

stupovat	 před	 obecenstvem,	 vytvořila	 jsem	
Google	úložiště,	kam	si	většina	žáků	nahrála	
alespoň	jedno	své	hotové	„dílko“	–	báseň,	baj-
ku…	Žáci	si	mohou	videa	prohlédnout	a	třeba	
porovnat	svůj	výkon	s	druhými.
Přes	všechny	překážky,	které	nám	uplynu-

lé	 období	 „naházelo	 do	 cesty“,	 vidím,	 jak	 se	
všichni	ohromně	vylepšili	 v	 interpretaci	 tex-
tů,	jak	jsou	schopni	akcentovat	významy,	vést	
logiku	myšlenek,	použít	své	city.	Mám	velikou	
radost,	 že	 naše	 odloučení	 děti	 neodradilo	
a	chtějí	v	„dramaťáku“	pokračovat	dále.
Od	 minulého	 týdne	 jsme	 se	 zase	 konečně	

začali	 scházet	 osobně	 –	 sice	 zatím	 jen	 jeden	
žák	 na	 učitele,	 ale	 doufám,	 že	 brzy	 to	 půjde	
i	v	malé	skupince.	Nyní	pracujeme	na	krátkých	
pohádkách	a	drobných	scénách	z	divadelních	
her	 a	 doufáme,	 že	 stihneme	 uskutečnit	 ales-
poň	malé	vystoupení	pro	rodiče	na	konci	červ-
na.	Pevně	věřím,	že	příští	školní	rok	bude	už	
normální	a	že	si	užijeme	také	pořádné	divadlo!

Za LDO MgA. Kateřina Vinická
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Základní škola Dobřany
V	Dobřanech	23.	4.	2021

Vážení	rodiče,
bohužel	současná	epidemická	opatření	ovlivnila	i	průběh	voleb	do	školské	rady.	Obvykle	jsme	

volby	členů	z	řad	zákonných	zástupců	spojili	s	konáním	dubnových	konzultačních	odpolední	vo-
bou	budovách	školy.	Tím,	že	se	letos	tato	odpoledne	nekonala,	byla	nízká	účast	voličů	ve	vyhláše-
ném	termínu	voleb	a	nedosáhli	jsme	počtu	jedné	třetiny	oprávněných	voličů.	Proto	jsem	nucen	
v	souladu	s	volebním	řádem	vyhlásit	opakování	voleb,	a	to	ve	čtvrtek 13. 5. 2021 od 14.00 do 
17.00 hodin v budově 2. stupně školy	(tř.	1.	máje	618).	Pokud	ani	při	této	volbě	nebude	příto-
men	dostatečný	počet	voličů,	rozhodnu	dle	volebního	řádu	o	určení	členů	nové	školské	rady	z	řad	
kandidátů	s	přihlédnutím	k	výsledkům	obou	volebních	kol	(22.	4.	a	13.	5.	2021).
Děkuji	za	pochopení	a	prosím	Vás,	abyste	využili	svého	práva	zvolit	si	zástupce	do	školské	rady.

Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

Lenka Bartoníčková Danuše Kozlová Ing. Martin ŠtětkaMgr. Zuzana Sahulová

Základní	škola	Dobřany,	
příspěvková	organizace

tř.	1.	máje	618,	334	41	Dobřany

Dodatek k oznámení č. 2
opakovaná výzva

o konání voleb do školské rady 
při Základní škole Dobřany 

na funkční období 2021-2024
č.j.: 356/21

Vzhledem k trvajícím epidemickým 
opatřením a nízké účasti voličů při 
prvním termínu voleb doplňuji pů-
vodní oznámení (včetně dodatku) 
o konání voleb do školské rady ze dne 
24. 9. 2020, č.j. 806/20, takto:

Opakovaná volba členů školské rady 
z řad zákonných zástupců nezletilých 
žáků ZŠ Dobřany	 (oprávněnými	 voliči	
jsou	 zákonní	 zástupci	 nezletilých	 žáků)	
se	bude	konat	ve	čtvrtek 13. 5. 2021 od 
14.00 do 17.00 hodin v budově 2. stup-
ně ZŠ Dobřany.

Upozornění: Oprávněný volič je povinen 
prokázat při volbě svou totožnost (např. 
občanským průkazem).

V	Dobřanech	dne	23.	4.	2021

Mgr.	Jaroslav	Šedivý,	ředitel	školy

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

Kavárny po škole online
Nastala	doba,	která	nepřeje	setkávání	lidí.	Na	ZŠ	Dobřany	-	ve	spo-

lupráci	se	Sdružením	rodičů	při	škole	a	s	MAS	Radbuza	-	 jsme	našli	
způsob,	 jak	neporušit	tradici	v	pořádání	Kaváren	pro	rodiče	s	cílem	
informovat	o	aktuálním	dění	ve	škole.	Letos	se	zatím	uskutečnily	Ka-
várny	dvě,	obě	ve	virtuálním	prostoru	-	ve	formě	online	webinářů.
První	z	nich	proběhla	25.	2.	2021	a	měla	název	Teams pro rodiče. 

Mgr.	Lukáš	Palkoska,	DiS.,	(ICT	koordinátor	školy)	provedl	přihláše-
né	rodiče	žáků	2.	stupně	naší	školy	prostředím	distanční	výuky,	které	
od	podzimu	využívají	jejich	děti	-	Office	365	/		MS	Teams.	Upozornil	
účastníky	na	možnosti	 i	 úskalí	 této	 aplikace.	Byly	 zodpovězeny	do-
tazy,	které	se	týkaly	nejen	výuky	v	Teamsech,	ale	online	výuky	 jako	
takové.	Některé	připomínky,	otázky	a	problémy	si	k	objasnění	převzal	
pan	ředitel	Mgr.	Jaroslav	Šedivý,	který	se	webináře	také	účastnil.
Druhá	 online	 Kavárna	 po	 škole	 se	 konala	 30.	 3.	 2021	 a	 nabízela	

hned	 tři	 témata:	Elektronická žákovská knížka	 -	 o	 jejím	zavedení	
na	2.	stupni	informoval	opět	lektor	Mgr.	Lukáš	Palkoska,	Dis.	Zabýval	
se	pak	ještě	Bezpečností dětí na internetu.	Druhou	lektorkou	byla	v	této	Kavárně	PhDr.	Andrea	
Štětková,	Ph.D.,	která	působí	na	naší	škole	jako	školní	psycholožka.	Své	bohaté	zkušenosti	z	praxe	
zaměřila	na	to,	aby	rodičům	pomohla	pochopit,	Jak děti snášejí lockdown a distanční výuku,	
a	také	aby	poradila,	jak	jim	pomoci	ve	chvílích	bez	kamarádů,	bez	motivace	a	bez	nálady	cokoli	
dělat.	I	tato	kavárna	končila	debatou	účastníků	na	daná	témata	s	lektory,	ředitelem	školy	a	zástup-
cem	ředitele	pro	2.	stupeň.
	Žijeme	v	obtížné	době.	Buďme	optimisté	a	věřme,	že	bude	líp.	Těšíme	se	na	společné	setkání	

v	některé	z	dalších	Kaváren	...
Mgr. Eva Fekerlová, 

koordinátorka Kaváren po škole

Rozhýbejme školu
V	březnu	se	na	druhém	stupni	ZŠ	Dobřany	

konala	 výzva	 školního	 Senátu	 „Rozhýbejme	
školu“.	 Cílem	 bylo	 nasbírat	 co	 nejvíce	 bodů	
za	 „ušlé“	 nebo	 ujeté	 kilometry.	 Za	 každý	 ki-
lometr	 v	 různých	 sportech	 získal	 sportovec	
1-5	bodů.	Nejvíce	jich	získala	žákyně	z	9.	roč-
níku	Anna	Šmídová,	a	to	2	489	přepočtených	
bodů.	Výherci	z	každého	ročníku	získali	pou-
kázku	do	Decathlonu	v	hodnotě	100	Kč.	Nej-
více	dětí	se	zúčastnilo	z	6.	ročníku,	26	ze	70.	
Celkově	jsme	nachodili,	naběhali,	najezdili	na	
kolech,	bruslích,	lyžích	či	koloběžkách	i	s	uči-
teli	5	325,28	kilometrů.	Z	vlastní	 zkušenosti	
mohu	říct,	že	to	bylo	příjemné	zpestření	dis-
tanční	výuky.	

Terka Vesecká, žákyně třídy 6.B
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Na	2.	stupni	Základní	školy	došlo	v	prvních	
třech	 měsících	 tohoto	 roku	 k	 významným	
a	delší	dobu	připravovaným	investicím.

Tou	první	záležitostí	byl	projekt	Moderniza-
ce	výuky	přírodních	věd	ZŠ	Dobřany	realizo-
vaný	při	pětiprocentní	účasti	zřizovatele	školy	
a	za	 jeho	administrace	z	prostředků	Integro-
vaného	 regionálního	 operačního	 programu	
v	 celkové	 hodnotě	 1.117.321,47	 Kč.	 V	 rámci	
tohoto	projektu	byly	novým	nábytkem	vyba-
veny	 kabinety	 fyziky	 a	 chemie	 včetně	 kovo-
vých	 skříní	 na	 chemikálie	 a	 učebna	 fyziky-
chemie	 se	 dočkala	 nového	 demonstračního	
stolu	a	bezodtahové	digestoře.	V	rámci	dalšího	
vybavení	byly	pořízeny	3	sady	robotů	a	robo-
tických	stavebnic,	mobilní	žákovské	laborato-
ře,	 laboratorní	 sklo	 a	 další	 pomůcky	pro	 ka-
binet	chemie	a	v	rámci	doprovodných	zadání	
i	mobiliář	na	školní	zahradu	(lavice	k	ohništi)	
a	také	byla	vysazena	nová	sloupovitá	sakura.

Druhou	investicí	byl	projekt	Nádrž	na	sráž-
kovou	vodu,	kdy	město	Dobřany	bylo	žadate-
lem	u	Operačního	programu	Životní	prostředí	
a	podílelo	se	na	celkových	nákladech	ve	výši	
368.645	Kč	vlastními	15	procenty.	V	 severo-
západní	 části	 školního	 areálu	 byla	 zabudo-
vána	 „osmikubíková“	betonová	nádrž,	do	níž	
je	svedena	dešťová	voda	ze	zhruba	tří	čtvrtin	
střechy	nad	školní	tělocvičnou.	Na	tento	pro-
jekt	 bude	 navazovat	 Obnova	 školní	 zahrady	
ZŠ,	na	niž	budeme	žádat	o	částečnou	podporu	
MAS	Radbuza	(na	mobiliář)	a	právě	v	této	ob-
novené	pěstitelské	části	školní	zahrady	bude	
vhodně	využita	zachycená	dešťová	voda.	Ško-
la	nechala	při	těchto	terénních	úpravách	pro-
vést	z	vlastních	provozních	nákladů	výměnu	
betonových	žlabů	kolem	dvou	stěn	tělocvičny.
Věříme,	že	obě	investice	zkvalitní	v	budouc-

nu	výuku	přírodních	věd	v	interiéru	i	exterié-
ru	školy.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Dvě nové investice ve škole

Popisky k fotkám:
1. Digestoř v učebně fyziky - chemie
2. Sestavený robot
3. Kabinet fyziky
4. Kabinet chemie
5. Nová sakura
6. Lavice u ohniště
7. Nádrž na dešťovou vodu
8. Pumpa na nádrži

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.
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Foto: Jan Liška, Člověk a Víra
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Nový rybník ve Vstiši 29. 5. 2021 
Omezený počet rybářů a rybářek max. 75 lovných míst, věková hranice 15 let 

Zápisné 200 Kč včetně občerstvení 

Poháry pro tři nejlepší závodníky, ceny pro všechny zúčastněné 

 

Prezentace od    7:00 – 8:00 

Začátek prvního kola   8:15 – 11:00 

Přestávka     11:00 – 12:00 

Začátek druhého kola   12:00 – 14:00 

Vyhlášení výsledků   15:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chytá se na jeden vlastní prut s háčkem bez protihrotu, krmení povoleno. Vše chyť a pusť, šetrné zacházení 
s ulovenou rybou. Boduje se každá ulovená ryba 1 cm = 1 bod. Chytá se na vlastní nebezpečí. 

Nutná rezervace na tel. č. 777 276 669 ředitel Milda 

Kimberly, Paul,

and Michelle!

INFORMAČNÍ CENTRUM DOBŘANY
NÁMĚSTÍ  T .G .M.  5

PO - PÁ 8 :30 - 12 : 15 ,  13 :00 - 16 :00
 

PŘ IPRAVTE SE 
NA NOVOU SEZÓNU

DOBŘANSKÁ

SEMÍNKOVNA

WWW.SEMINKOVNY.COM

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany,
příspěvková organizace
Stromořadí 439, 334 41 Dobřany, 
tel./fax: +420 377 972 943, +420 736 472 478
e-mail: zusbacha.dobrany@seznam.cz
www.zus-dobrany.cz; IČO: 70834903

Přejete si, aby vaše dítě trávilo svůj čas aktivně a tvořivě? Aby zpívalo, tancovalo, malovalo, hrálo 
divadlo či na hudební nástroj? Aby se učilo v příjemném a moderním prostředí pod vedením zku-

šených pedagogů? Přijďte mezi nás!

ZÁPIS
nových žáků

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR – Dobřany
14. června 2021 (pondělí), II. patro koncertní sál, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

VÝTVARNÝ OBOR – Dobřany
15. června 2021 (úterý), II. patro učebna výtvarného oboru, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

TANEČNÍ OBOR – Dobřany
16. června 2021 (středa), III. patro taneční sál, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

HUDEBNÍ OBOR – Dobřany
17. a 18. června 2021 (čtvrtek, pátek), II. patro koncertní sál, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Na stránkách ZUŠ www.zus-dobrany.cz najdete online formulář, který 
vyplníte a odešlete nejpozději do 4. června 2021. 

Na základě tohoto formuláře budete pozváni k zápisu.

Hudební obor bude otevřen pro školní rok 2021/22 v Dobřanech, Štěnovicích  
a Chlumčanech. Výtvarný obor bude otevřen pro školní rok 2021/22 v Dobřanech 

a ve Štěnovicích. Taneční obor bude otevřen pro školní rok 2021/22 pouze  
v Dobřanech. Literárně dramatický obor bude otevřen pro školní rok 2021/22 

pouze v Dobřanech.

Zájemci ze Štěnovic a Chlumčan se účastní zápisu
v hlavní budově v Dobřanech.

NA ZÁPIS PŘIJĎTE I SE SVÝM DÍTĚTEM.
Hudební obor: klavír, klávesy, cembalo, akordeon, housle, zobcová flétna,  
příčná flétna, kytara, sólový zpěv, klarinet, saxofon, dudy, violoncello, 

mandolína a trubka.

ČTĚTE POZORNĚ AŽ DO KONCE!
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Stezky a jak to dopadlo?

	Stezka	„Cvičíme	se	zvířaty“,	kterou	připra-
vil	 Pionýr	 v	 Dobřanech,	 byla	 původně	 nain-
stalována	na	břehu	řeky,	ovšem	z	technických	
důvodů	 byla	 nakonec	 přesunuta	 do	 parku	
u	nádraží.	Tajenka	zněla	Kdo	si	hraje,	nezlo-
bí	a	správné	odpovědi	zaslalo	33	soutěžících,	
které	na	stezce	doprovázelo	zhruba	20	rodičů	
či	 prarodičů.	 Odměnu	 získali	 všichni	 zúčast-
nění.	 První	 místa	 obsadili	 Martin	 a	 Tomáš	
Valenzovi,	Šimon	a	Tadeáš	Maříkovi	a	Terezka	
a	Lukáš	Voráčkovi.	
Následovala	další	stezka	opět	v	parku	u	ná-

draží	 s	 názvem	 „Poznáš	 jarní	 květiny?“	 od	
29.	března	do	11.	dubna.	S	ohledem	na	počasí,	
kdy	občas	padal	sníh	a	byla	zima,	nakonec	ta-
jenku	Hurá,	 jaro	už	 je	 tu	zaslalo	20	 luštitelů,	
které	na	stezce	doprovázelo	asi	15	dospěláků.	
Odměny	byly	opět	předány	všem	zapojeným	
dětem,	které	si	pro	ně	přišly	do	pionýrské	klu-
bovny.	 	A	kdo	byl	na	prvních	 třech	místech?	
Hanička	Mácová,	Danielka	Brunátová	a	Mar-
kéta	Königsmarková.	Všem	blahopřejeme.
	Věříme,	že	bude	nejen	hezčí	počasí,	ale	že	

do	další	stezky	„Duben,	 ještě	tam	budem“	ve	
dnech	20.	–	29.	dubna,	která	je	tentokrát	při-
pravena	do	parku	v	bývalých	kasárnách	nejen	
pro	děti,	ale	své	znalosti	budou	moci	dokázat	
i	dospěláci,	se	zapojí	nejen	soutěžící	ze	stezek	
minulých,	ale	i	někdo	další.

Libuše Nejedlá

Rybáři
Po	téměř	dvouměsíčním	pobytu	v	nemocni-

ci	jsem	se	v	úterý	23.	3.	konečně	vrátil	domů.	
V	pátek	26.	3.	se	konala	výborová	schůze	a	na	
tu	jsem	již	šel.	Na	programu	byla	hlavně	pří-
prava	a	organizace	výlovu	Dolní	Kotynky.	Po	
schůzi	hospodář	říkal,	 jak	poslední	březnový	
týden	začali	na	řece	brát	kapři.	Jeho	slova	po-
tvrdil	 jednatel,	 že	 byl	 dopoledne	 na	 rybách	
a	 během	 dvou	 hodin	 měl	 nachytáno.	 Také	
další	rybáři	mu	prý	říkali,	 jak	jim	berou	a	že	
tolik	pěkných	 ryb	prý	v	 řece	 ještě	nebylo.	 Já	
jsem	již	dříve	psal	o	svých	loňských	úspěších,	
kdy	 jsem	nachytal	nejvíc	 ryb	 za	 celý	 svůj	 ži-
vot.	 A	 to	 jsem	 ještě	 od	 8.	 6.	 do	 konce	 srpna	
kvůli	noze	na	ryby	nemohl.	Letos	je	to	zatím	
špatné.	V	lednu	mrzlo,	únor	a	březen	jsem	byl	
v	nemocnici	a	tři	dni	po	návratu	se	mi	znovu	
otevřela	noha	a	doktoři	mi	 zakázali	 obouvat	
protézu.	Takže	jsem	se	další	měsíc	válel	na	ka-
napi.	Již	dvakrát	jsem	zkusil	protézu	na	chví-
li	obout	a	šlo	to.	A	tak	když	se	v	neděli	18.	4.	
trochu	oteplilo,	již	jsem	nevydržel	a	nechal	se	
dovézt	k	řece.	Sedl	jsem	si	hned	pod	most,	kde	
mi	vloni	tolik	ryby	braly.	Ale	seděl	jsem	snad	
tři	hodiny	a	neviděl	 ani	 ťuknout.	Potom	při-
šel	kamarád	a	pomohl	mi	přestěhovat	se	tak	
o	30	m	níž.	Ale	ani	tady	to	nebylo	lepší.	Po	hla-
dině	plavaly	kousky	šlemu	a	s	občasnými	zá-
vany	větru	mi	vytahovaly	čihátko	nahoru.	Pak	
jednou,	když	bylo	kousek	pod	prutem,	docva-
klo	a	prut	se	ohnul.	Zasekl	jsem	a	cítil	odpor	
ryby.	Jenže	kus	od	břehu	se	vyhákla.	To	je	tedy	
k	vzteku!	Potom	mi	asi	třikrát	něco	ťuklo,	ale	
to	nebyly	žádné	záběry.	Náhle	jedno	z	čihátek	
začalo	rychle	klesat	dolů.	Rychle	jsem	navinul	
volný	 vlasec	 a	 zasekl.	 Vytáhl	 jsem	 krásného	
línka	tak	27	cm.	Takového	je	ještě	škoda	brát,	
tak	jsem	ho	pustil.	Domů	jsem	šel	bez	úlovku,	
ale	rybu	jsem	chytil.	Snad	někdy	příště.
Výlov	 Dolní	 Kotynky	 3.	 4.	 dopadl	 dobře.	

Sice	 podle	 hospodáře	 chybělo	 asi	 5	 q	 ryb,	

což	přičítáme	vydrám,	a	budeme	tedy	žádat	
o	náhradu	 škody,	 přesto	 se	 slovilo	 ještě	do-
statek	pěkné	ryby.	Do	řeky	se	vysadilo	524	kg	
kapra	ø	1,6	kg,	dále	štika	až	do	70	cm,	okoun	
a	lín	i	přes	30	cm	a	bílá	ryba,	v	níž	byli	i	cej-
ni	 40	 cm.	Na	 Židovák	 se	 dalo	 600	 kg	 kapra	
a	rovněž	štika,	okoun,	lín	a	bílá	ryba.	Do	Pře-
stavlk	 se	 převezlo	 50	 ks	 amura,	 aby	 vyžíral	
rákos.	Zpátky	do	Kotynky	se	vrátilo	1	200	ks	
kapra	 K2.	 Ještě	 před	 výlovem	 bylo	 do	 řeky	
vysazeno	4	000	ks	ostroretky	ø	10	cm.	Tato	
ryba	 se	 v	 našem	 úseku	 řeky	 nevyskytovala	
a	bude	druhovým	zpestřením	rybí	populace.	
Dle	 vyprávění	mého	 otce	 byla	 dříve	 hojnou	
rybou	podoustev.	Potom	vymizela	a	až	po	ně-
kolikerém	vysazování	v	posledních	letech	je	
znovu	poměrně	hojná.	Vysazují	se	také	ryby,	
které	 jsou	téměř	vzácné,	 jako	parma,	okoun	
a	mník.	
Nyní	čekáme	na	dodání	váčkového	plůdku	

štiky	Šo,	 což	 jsou	 rybičky	do	1	 cm	s	váčkem	
pod	 břichem.	 Ty	 se	 vysadí	 do	 rybníčků	 nad	
Horní	Kotynkou.	Za	4	až	6	týdnů	(podle	teplo-
ty	počasí),	když	dorostou	do	délky	6	až	8	cm,	
se	sloví	jako	Šr	–	rychlená	štička.	Musí	se	ale	
počítat	 s	 velkými	 ztrátami	 -	 okolo	 80	%.	 Ty	
malé	 rybičky	 totiž	 požírají	 různí	 potápníci,	
vodní	larvy	a	vodní	ptáci.	Když	štičky	spotře-
bují	 živiny	 ze	 svého	 váčku,	 začnou	 se	 samy	
živit	 nejprve	 planktonem,	 potom	 drobnými	
rybičkami,	a	když	nemají	dostatek	jiné	potra-
vy,	začnou	se	požírat	navzájem	a	ztráty	rychle	
narůstají.	Proto	se	pak	se	slovením	rychlené	
štičky	nesmí	příliš	váhat,	jakmile	doroste	těch	
6-8	 cm.	 Po	 slovení	 se	 pak	 rozsadí	 do	 rybní-
ků	a	do	řeky,	kde	mají	 již	dostatek	potravy	–	
drobných	rybek.	Při	vysazování	nelze	vysypat	
celou	várku	na	jedno	místo,	musí	se	obejít	celý	
rybník	nebo	úsek	řeky	a	vysazovat	štičky	jen	
po	několika	kusech.

Vladislav Šefl   

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.

Myslivecký spolek Dobřany
nabízí	k	prodeji	zvěřinu,	celé	kusy	v	kůži:
prase divoké 35 Kč/kg
srnčí zvěř 90 Kč/kg
dančí zvěř 70 Kč/kg
mufloní zvěř 35 Kč/kg
Zvěřina	je	vyvrhnutá,	vychlazená,	ošetřená	
a	vyšetřená	dle	veterinárních	předpisů.	
Zájemci	volejte	na	tel.	číslo	732 951 144.
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Turisté vás zvou
4.	5.
ZA BRDSKOU VLOČKOU – 
TŘI TRUBKY
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	
do	 Rokycan	 v	 6:05,	 turisté	

z	 Plzně	 přistoupí	 v	 6:17	 v	 Plzni	 –	 zastávce	
nebo	v	Plzni	-	HN	v	6:22	a	pokračují	s	námi	do	
Rokycan.	V	Rokycanech	přestup	na	bus	v	6:40	
a	odjezd	do	Strašic.	Plán	trasy:	Strašice	–	roz-
cestí	Padrťský	potok	–	rozc.	U	Zlámané	lávky	
–	zámeček	Tři	trubky	–	ke	zlámané	skále	–	Li-
povsko	–	rybník	Tichý	–	Strašice.	Zpět	odjezd	
busem	 v	 13:55	 do	 Rokycan	 a	 odtud	 vlakem	
v	14:28	do	Plzně	a	Dobřan.	
Délka	trasy	13	km.	
Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

11. 5.
Z KLATOV DO OBYTCŮ
Odjedeme	 vlakem	 z	 Plzně	 v	 7:40,	 z	 Dobřan	
v	7:55	do	Klatov.	Plán	výletu:	Klatovy	–	Čínov	
–	 Kydliny	 –	 Obytce	 –	 Myslovice.	 Z	 Myslovic	
odjezd	busem	v	12:05	/	14:10	nebo	15:21	do	
Klatov.	 Odtud	 vlakem	 v	 13:30	 /	 14:28	 nebo	
15:30	do	Dobřan	a	Plzně.
Délka	trasy	12	km.	
Vedoucí	Jindra	Šmatlák.		
 
18. 5.
VRÁŽ U PÍSKU
Odjedeme	vlakem	z	Dobřan	do	Zdic	v	6:05,	tu-
risté	z	Plzně	přistoupí	v	6:17	v	Plzni	–	zastáv-
ce,	nebo	v	Plzni	-		HN	v	6:22	a	pokračují	s	námi	
do	 Zdic.	 V	 7:11	 odjezd	 ze	 Zdic	 do	 Březnice,	
odtud	 v	8:18	do	Vráže,	 zde	 v	 8:50.	 Půjdeme	
kolem	řeky	Otavy	do	Vráže	-	Lázní	a	zpět.	Od-
jezd	z	Vráže	v	15:05,	dále	z	Březnice	v	15:43	
do	Zdic	a	odtud	v	17:02.	
Délka	trasy	13	km.	
Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

25. 5.
Z PLAS DO LOMAN
Odjedeme	vlakem	z	Dobřan	v	7:18	do	Plzně	
a	odtud	v	8:17	do	Plas,	zde	v	8:56.	Z	Plas	jde-
me	po	červené	TZ	přes	Habrový	dolík	do	Lo-
man	a	vracíme	se	po	zelené	TZ	do	Plas.	Zpět	
pojedeme	 vlakem	 v	 12:27	 /	 14:03	 do	 Plzně	
a	odtud	v		14:20	/	15:20	do	Dobřan.
Délka	trasy	10	km.	
Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

Zveřejněné pochody v Dobřanských listech 
na květnové úterky roku 2021 se budou ří-
dit dle vývoje epidemie a podle opatření 
vlády ČR. Sledujte proto vývěsní skříňku 
u KB, popř. obdržíte e-mail, kde budete 
upozorněni na případné změny.

Zahrádkáři

Se	zlepšenou	situací,	proočkováním	i	trošku	mladších	ročníků	a	s	příchodem	teplejšího	počasí	
jsme	se	vypravili	22.	4.	na	naši	každoroční	brigádu	–	úpravu	kruhového	objezdu	a	okolí	Kotynky.
Omezili	jsme	počet	brigádníků,	abychom	dokázali	udržovat	rozestupy,	a	vrhli	jsme	se	do	práce.
Po	pěti	hodinách	perné	práce	se	většina	přerostlého	křoví	přesunula	na	hromadu	určenou	ke	

seštěpkování,	kruhový	objezd	už	to	opravdu	potřeboval.
Předběžně	jsme	se	domlouvali,	že	pokud	se	bude	situace	nadále	zlepšovat,	uspořádáme	v	dru-

hé	půli	května	před	klubovnou	opékání	buřtů	s	harmonikou.	Těším	se,	že	se	tam	konečně	zase	
sejdeme.         Zora Richterová

Motokrosový příměstský kemp
Termíny: 		7.–9.	července	 		12.–16.	července		 		19.–23.	července	
 		2.–6.	srpna	 		16.–20.	srpna
Čas:	Vždy	od	8	do	17	hodin	 Cena: 600	Kč/den	 Kapacita:	30	dětí

Účastnit	se	mohou	děti	od	4	do	15	let,	které	se	rády	naučí	jezdit	na	motorkách	a	čtyřkolkách.	
Kompletní	výstroj	a	stroje	zapůjčíme,	jen	sednout	a	vyrazit.	To	vše	pod	dohledem	zkušených	
trenérů	a	 závodníků.	Během	programu	 se	naučíte	 jezdit,	 brzdit,	 rozjíždět	 a	poznáte	 zákulisí	
krásného	sportu	motokrosu.	Navštíví	nás	jezdci	MXGP	a	české	špičky,	Ríša	Šikyňa,	Ruda	Weschta,	
Patrik	 Liška,	 Kuba	 Mencl,	 Niki	 Hošková,	 reprezentanti	 quad	 Zdeněk	 Poláček	 a	 David	 Sůsa,	
takže	to	bude	mazec.	Svezete	se	na	čtyřkolkách,	v	bugině,	no	prostě	super.	Navštíví	nás	fitness	
trenérka	a	specialistka	na	zdravou	výživu	a	spousta	dalších	zajímavých	hostů.	Ani	chviličku	se	
nebudete	nudit,	to	si	pište.	A	kdo	ví,	třeba	se	z	vás	stanou	závodníci.	Občerstvení	zajištěno.

Více informací a přihlášení: 
e-mail:	mxprimestskykemp@centrum.cz,	fb:	Mx	Kids	Academy	Dobřany,	tel:	722	090	444.
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MX Kids Academy Team z Dobřan u Plzně bude v letošní sezóně hájit Oliver Šikl. Oliver bude sbírat další zkušenosti hlavně na závodech 
MMČR juniorů, kde týmové barvy doplní i junioři v kategoriích 85 ccm a 65 ccm. Emil Končel, manažer týmu, prozradil, jaké mají společné 
ambice a proč padla volba zrovna na Olivera.

Vaše MX Kids Academy v Dobřanech má 
mezi začínajícími krosáky velikou oblibu. 
Jaká byla loňská sezóna?
Loňská	 sezóna,	 jak	všichni	víme,	byla	kvůli	

pandemii	a	restrikcím	docela	bláznivá.	Po	řadě	
jednání	 s	 krajskou	 hygienickou	 stanicí	 a	 pří-
slušnými	úřady	týkajících	se	dodržování	opat-
ření	jsme	mohli	převážnou	část	roku	trénovat.	
Bylo	 možné	 uspořádat	 i	 čtyři	 dětské	 kempy	
a	trošku	omezeně	se	odjel	nultý	zkušební	roč-
ník	dětského	 seriálu	MX	Mini	Moto	Tomanon	
CUP	se	značným	úspěchem,	o	čemž	svědčí	ne-
skutečné	množství	přihlášených	dětí	do	letoš-
ního	ročníku.
Naši	 MX	 Kids	 Academy	 navštěvuje	 cca	 85	

dětí,	 z	nich	40	velice	 aktivně,	 a	 jak	 to	 tak	vy-
padá,	vůně	benzinu	je	bude	provázet	životem.	
Začínají	u	nás	děti	od	4	let,	jak	se	udrží	maličko	
na	kole,	tak	šup	na	motorku,	nejčastěji	PW	50	
a	potom	už	to	jede	samo,	rodiče	se	zblázní	a	je	
rozhodnuto.	 V	 našich	 závodech	 je	 i	 kategorie	
pro	nejmenší	a	ti	prckové	si	vůbec	nic	nedarují.
Po	celý	 rok	za	námi	 jezdili	předávat	zkuše-

nosti	 a	 ukázat	 umění	 kluci	 z	 naší	 MX	 špičky,	
za	 což	moc	 děkujeme!	 Pro	 letošní	 rok	máme	
znovu	připraveno	plno	akcí.	Děti	se	těší	na	Ríšu	
Šikyňu,	Patrika	Lišku,	Rudu	Weschtu,	Niki	Hoš-
kovou,	Kubu	Mencla,	 Láďu	Červenku,	 ale	 i	 na	
čtyřkolkáře	 -	 reprezentanty	 Zdeňka	 Poláčka	
nebo	Davida	Sůsu.	Pokud	se	vše	podaří	a	termí-
ny	MXGP	to	dovolí,	navštíví	MX	Kids	Academy	
jezdci	 teamu	 JD	Gunnex	KTM	Racing	 s	 Jirkou	
Jankovským.

Pro letošní rok jste se rozhodl angažovat 
jezdce na MMČR. Co vás k tomu vedlo?
Ano,	letošní	sezónu	pojede	v	našich	barvách	

MMČR	talentovaný	jezdec	Oliver	Šikl.	Oliver	je	
z	motokrosové	rodiny.	Je	to	neskutečně	poctivý	
kluk	a	dříč,	který	si	nic	neodpustí.	Tohle	 jsou	
věci,	 které	 bych	 chtěl	 přenášet	 na	 děti	 v	 MX	
Kids	Academy.	Chtěl	bych,	aby	poznaly,	že	mo-
tokros	je	neskutečně	krásný	sport,	ale	je	i	plný	
dřiny,	odříkání,	slziček	a	bohužel	i	bolesti.	Ob-
divuji	v	dnešní	době	jeho	přístup	a	přemýšlení	
a	jsem	moc	rád,	že	pojede	pod	námi.	Přeji	mu,	
ať	se	sezóna	co	nejvíce	povede!

Proč padla volba zrovna na Olivera?
Jsme	dlouholetí	kamarádi	s	 jeho	otcem,	 Jir-

kou	Šiklem,	jehož	jméno	je	v	motokrosu	známé.	
S	Jirkou	jsme	se	potkávali	na	závodech	a	Olive-
ra	pamatuji	jako	prcka,	který	se	učil	na	kole.	Už	
jako	malý	byl	docela	divoký	a	bylo	jasné,	že	se	
bude	jeho	život	ubírat	v	tátových	stopách,	a	za	
tohle	jsem	rád.	Po	celá	léta	jsme	byli	v	takovém	
občasném	kontaktu	a	stále	jsem	Olivera	sledo-
val.	No	a	dnes	jsem	rád,	že	ho	máme	v	teamu.	
Věřím,	 že	mu	 budeme	 nápomocni	 dosáhnout	
jeho	cílů	a	snů.

Kde se mladý závodník ukáže ve vašich 
barvách?
Oliver	pojede	celý	seriál	MMČR	juniorů.	Rádi	

bychom	 vyzkoušeli	 i	 několik	 závodů	 MMČR	
v	 kategorii	 MX2	 a	 pochopitelně	 závody	 SMS,	
pokud	to	čas	dovolí.	Vše	je	pochopitelně	závislé	
na	uvolňování	opatření	v	České	republice,	 tak	
se	snad	všeho	dočkáme.

Jaké máte společné ambice?
Pochopitelně	bychom	byli	rádi,	aby	se	Olive-

rovi	 dařilo.	 Přípravě	na	 sezónu	dává	opravdu	
vše,	co	 je	možné.	Budu	velice	spokojený,	když	
bude	 konkurentem	 kluků,	 kteří	 tráví	 zimu	
a	přípravu	v	 teple	ve	světě,	 to	 je	opravdu	pro	
mě	 to	 nejpřísnější	 měřítko,	 že	 jdeme	 společ-
ným	správným	směrem.	 Je	 to	naše	první	spo-
lečná	 sezóna	 a	 já	 věřím,	 že	 nebude	 poslední,	
tak	 se	 necháme	 překvapit.	 Určitě	 se	 budeme	
do	budoucna	odrážet	od	dosažených	výsledků,	
možností	a	podmínek,	které	můžeme	Oliverovi	
nabídnout.	 V	 žádném	 případě	 nevyvíjíme	 na	
Olivera	tlak,	že	něco	musí.	Je	to	sport	a	zábava,	
a	tak	to	vždy	zůstane.

Plánujete do budoucna tým na MMČR 
rozšířit o další jezdce?
Již	 letošní	 sezónu	máme	 na	MMČR	 juniorů	

mimo	Olivera	zastoupení	v	kategoriích	85	ccm	
a	65	ccm.	Jedná	se	o	jezdce	z	naší	líhně	MX	Kids	
Academy.	V	kategorii	85	ccm	pojede	Dominik	
Péc,	kterého	se	nám	konečně	podařilo	předělat	
z	endura	na	motokros.	Áda	Bílý	jel	již	MMČR	ju-
niorů	ve	třídě	do	65	ccm.	V	kategorii	do	65	ccm	
je	talentem	Filip	Raitmaier,	tak	uvidíme,	jak	se	
s	 tím	 popere.	 Během	 sezóny	 je	 do	 kategorie	
do	65	ccm	připraven	ještě	Maty	Malík	a	Kuba	
Turek,	ale	je	třeba	ještě	potrénovat	a	vypilovat	
nějaké	drobnosti.	Rádi	doplníme	i	kategorii	do	
50	ccm	Terezkou	Štochlovou,	Vaneskou	Morav-
covou	a	Julčou	Vodičkovou.	To	je	zatím	jen	přá-
ní,	které	se	snad	vyplní.

A jak to vidí sám jezdec?
„Z	nového	 týmu	 jsem	nadšený!	 S	Emilem	se	

znám	od	malička	a	jsem	moc	rád,	že	mohu	závo-
dit	v	jeho	týmu	MX	Kids	Academy.	Budu	se	vždy	
snažit	předvést	maximální	 výkon	a	doufám,	 že	
se	mnou	bude	tým	spokojený.	Je	to	pro	mě	další	
motivace	ke	zlepšení.	Na	novou	sezónu	2021	se	
moc	těším,	doufám,	že	závody	začnou	co	nejdří-
ve,	abych	mohl	sbírat	nové	zkušenosti.	V	letošní	
sezóně	máme	společně	naplánováno	odjet	celý	
seriál	MMČR	Junior	a	SMS	Jižní	Čechy.	Chtěli	by-
chom	také	vyzkoušet	nějaké	závody	seniorského	
MMČR,	pokud	to	čas	dovolí.	Mým	cílem	je	zajíž-
dět	co	nejlepší	výsledky,	mít	z	jízdy	dobrý	pocit	
a	samozřejmě	získat	co	nejvíce	bodů	na	MMČR.
Závěrem	bych	chtěl	poděkovat	hlavně	mému	

tátovi,	 bez	 kterého	 by	 to	 nešlo,	 Jirkovi	 Jan-
kovskému	za	dosavadní	podporu	a	 také	všem	
sponzorům,	jmenovitě	Oakley	The	Lab	Prague,	
SV34,	 BOmotoroil,	 ACI,	 Stopdirt,	 Razzo,	 Pneu	
Drnec,	4MX	zone,	MG	Sport,	Nerodrinks	a	Ben-
zina,“	sdělil	pro	náš	web	Oliver	Šikl.

Oliver Šikl bude závodit v barvách MX Kids Academy

Převzato z: https://www.motolevel.com/
Pavel Horák 28. 3. 2021
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Kdo tě znal, vzpomene, 
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne	22.	5.	2021	uplyne	5	let,	
co	nás	navždy	opustil	

pan	Jan Pěchouček.

Vzpomínají	manželka,	
dcery	a	syn	s	rodinami.

Vzpomínka

Dne	1.	5.	2021	jsme	si	připomněli	
100.	nedožité	narozeniny

paní	Anny Benediktové,	
rozené	Šmídové.

Za	tichou	vzpomínku	děkují	dcery	
Jarka	a	Věra,	vnoučata	a	pravnoučata.

Vzpomínka

Dne 4. 5. 2021 tomu bude rok, co jsi odešel,
jak si to zřejmě osud přál.

V našich srdcích a vzpomínkách 
však zůstáváš dál.

Zdeněk Školoudík  „Zdeny“

S	bolestí	v	srdci	vzpomínají	rodiče,	bratr,	
babička,	ostatní	příbuzní	a	kamarádi.

Vzpomínka

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

Společenská rubrika

Víme, že v nebi žiješ dál, ale i tak nám tady 
na zemi příšerně chybíš.

Dne	 1.	 5.	 2021	 uplynul	
1	rok,	co	ve	svých	20	le-
tech	 přišel	 o	 život	 pod	
koly	 kamionu	 nezodpo-
vědného	 řidiče	 náš	 syn	
a	bratr,	motorkář	 tělem	
i	 duší,	 reprezentant	
Plochodrážního	 klubu	
Plzeň	a	České	republiky,	vicemistr	a	mistr	
ČR	 v	 ploché	 dráze	 juniorů	 v	 letech	 2012	
a	2013,	

Romča MÁDY.

Děkujeme	za	vzpomínku	příbuzným,	
motorkářům,	kamarádům	a	všem,	kdo	jste	
ho	znali	a	měli	rádi.	Čest	jeho	památce.
Rodiče	Eva	a	Roman,	sestra	Nikol

Vzpomínka

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.

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

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
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Řádková inzerce
		ANGLIČTINA	 –	 Individuální	 i	 skupinová	výuka,	 též	online	

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

		Daruji	udržitelně	„za	odnos“	raketovou	lampu	tomu,	kdo	ji	
nevyhodí,	ale	dál	rád	užije.	Více:	nej.k@volny.cz.

		Hledáme	 pro	 naši	 babičku	 na	 pomoc	 s	 dědou,	 zahradou	
a	domem	na	částečný	úvazek	max.	4	h	denně	pečovatelku.	
Zdravotnické	úkony	potřeba	nejsou.	Info	na	tel.	776	709	329.

		Hledáme	podnájem	2+1	nebo	3+1,	vhodný	pro	dva	seniory	
nekuřáky,	tel.	č.	737	989	344.

		Prodám	 pánské	 kolo	 Favorit,	 výborný	 stav,	 rok	 výroby	
1985,	cena	1000	Kč,	tel.	606	542	380.

		Prodám	 urn.	 pomník	 na	 míst.	 hřbitově,	 tm.	 leštěná	 žula,	
r.	100x70	cm.	Cena	dohodou,	tel.	č.	606	542	380.

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

HLEDÁM 
V TÉTO LOKALITĚ 

NEMOVITOST
 I ZADLUŽENOU – VÝKUP ZA HOTOVÉ

 ZA TIP ODMĚNA VE VÝŠI 5.000 Kč

Tel. 737 121 130, p. Kučera

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/

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
KVĚTEN A ČERVEN 2021

po 10. 5. 14–17 pá 4. 6. 14–17
čt 13. 5. 14–17 čt 10. 6. 14–17
st 19. 5. 14–17 út 15. 6. 14–17
st 26. 5. 14–17 st 23. 6. 14–17

po 28. 6. 14–17
ČERVENEC A SRPEN ZAVŘENO

Výrobu klíčů a vyzvednutí zakázek mimo pracovní dobu 
lze domluvit na tel.: 773 478 883.
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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
Vyšetření	pouze	po	telefonické	domluvě.

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	 13:00–17:00
sobota,	neděle	 	 13:00–17:00

(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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Uzávěrka soutěže:
pátek 15. 5. 2020

městské kulturní středisko dobřany 
a základní škola dobřany 

vyhlašují soutěž

DOBŘANSKÉ 
POHLEDY 

2021
volné téma

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.

uzávěrka soutěže: 14. května 2021
Soutěžní práce je možno osobně předat v kanceláři Základní 
školy Dobřany, příp. zaslat poštou (Základní škola Dobřany, 
tř.  1.  máje  618, 334  41 Dobřany – zásilku prosím označte 
výrazem Dobřanské pohledy). Další informace: 377  972 480 
(MKS Dobřany), či 377 972 515 (ZŠ Dobřany).

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 
na vernisáž srdečně zváni (pozvánky nebudou rozesílány). 
Výstava potrvá do neděle 20. června 2021. 
Otevírací doba: po–pá  8:30–17:00   (12:15–13:00 přestávka)
 so–ne  13:00–17:00

právo zveřejnění:
S cílem propagace města Dobřany si vyhlašovatelé vyhrazují 
právo zveřejňovat soutěžní práce s tím, že odevzdané soutěžní 
výtvory přecházejí do majetku vyhlašovatele (pokud se, zejména 
ve výtvarné soutěži, nedohodne soutěžící s  pořadateli jinak). 
Autorská práva zůstávají zachována autorovi soutěžních prací.

1. výtvarná soutěž 
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 
zaslat také e-mailem na adresu garanta: jpfs@email.cz. 
Soutěžní práci je nutno označit jménem a příjmením autora, 
soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce.

3. fotografická soutěž 
garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi

Soutěž je možno obeslat maximálně 3  barevnými nebo 
černobílými fotografiemi o rozměrech minimálně 9x13  cm 
(lépe však 13x18 cm nebo větší). 
Fotografie je nutno ze zadní strany označit jménem a příjmením 
autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce.


