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Na venkovní sportoviště se vrací život

Prodej městských parcel
Jak	ukazují	nedávno	uskutečněné	prodeje	developery,	cena	stavebních	pozemků	se	šplhá	k	vý-

šinám,	kterým	bychom	ještě	předloni	vůbec	nevěřili.
Město	musí	ze	zákona	postupovat	při	prodeji	podle	přísných	pravidel,	za	současné	situace	se	

jako	jediná	možnost	jeví	forma	„dražby“,	pro	kterou	zastupitelstvo	schválilo	pravidla	ve	formě	
aukčního	řádu.
Poprvé	si	ji	vyzkoušíme	na	obytné	zóně	Ústavní,	kde	budeme	prodávat	pozemky	pro	rodinné	

domy	i	pro	řadovky.	Konkrétně	3	RD,	a	soubor	3	a	6	ŘRD.
U	individuálních	parcel	budou	pravidla	nastavená	přísně	tak,	aby	na	nich	stavěl	a	bydlel	ten,	

kdo	pozemek	koupil.	Jakýkoliv	přeprodej	bude	vyloučený.	U	6	řadovek	čekáme,	že	zájemci	budou	
logicky	ti,	kteří	chtějí	stavět	a	prodat,	řekněme	developeři.
U	množiny	3	řadovek	existuje	šance,	že	by	se	na	společné	koupi	domluvili	přímo	občané,	i	to	je	

důvod,	proč	o	prodeji	informujeme	ještě	před	jeho	oficiálním	vyhlášením.	Město	zvažovalo	řadu	
možností,	jak	upřednostnit	místní	zájemce,	ale	vše	naráží	na	to,	že	by	šlo	o	diskriminaci.
Jsme	znepokojení	z	prudkého	růstu	cen,	který	lze	jen	opravdu	částečně	zdůvodnit	tím,	o	kolik	

podražilo	zasíťování	pozemků
Martin Sobotka, starosta
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Kulturní kalendář

		1.–20.	6.	|	kostel	sv.	Víta
 Dobřanské pohledy –	výstava
	 vernisáž	1.	6.	v	16:00
		4.–10.	6. 

Den dětí – Po stopách Oty Kovala
		do	6.	6. 

Z pohádky do pohádky –	procházka	ke	dni	
dětí	(pionýrská	skupina	Dobřany)

		12.–13.	6.	| Dobřanská pouť
		19.–20.	6.	|  Akordeonová soutěž CMA 
 –	soutěžní	přehrávka
		23.	6.
  Poslední zvonění ve Šlovicích s výrobou 

dárku pro učitele/učitelku
		28.	6.	–	19.	9.	|	Dobřanská	galerie
 Řeka Radbuza –	28.	6.	zahájení	výstavy
		do	5.	9.	|	kostel	sv.	Víta
  Člověk a víra –	výstava	velkoformátových	
fotografií

		9.–10.	7.	|	Šlovický	vrch
  Závod světové série ve fourcrossu 
 na horských kolech
		10.	7.	|	náměstí	T.	G.	M.	|  Bleší trh
		27.–31.	7.	|	náměstí	T.	G.	M.	|  Letní kino

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

ČERVEN

ČERVENEC

V krizi všichni u pump

Těsně	po	uzávěrce	minulého	čísla	se	konalo	historicky	první	zastupitelstvo,	kdy	měli	zastupi-
telé	možnost	hlasovat	on-line.	Jak	se	zájemci	přesvědčili	na	youtube,	proběhlo	ve	velice	klidné	
a	konstruktivní	atmosféře.
S	opozicí	jsme	se	dokázali	shodnout	na	bezkonfliktních	bodech,	jejichž	schválení	bylo	nutné	

pro	hladký	chod	města	i	klid	občanů	a	jiných	obchodních	partnerů.	Je	uklidňující	vědět,	že	v	těžké	
době	dokážeme	najít	společnou	řeč	a	všichni	kopat	jen	za	Dobřany,	jasně	že	včetně	Šlovic	a	Vod-
ního	Újezda.
Ministerské	metodiky	opatrně	tvrdí,	že	on-line	hlasování	je	možné,	ale	zákon	je	zákon,	a	ten	nic	

takového	nezná.	Proto	bylo	nutné	mít	potřebný	počet	hlasů	zajištěný	i	naživo	v	sále,	což	se	prá-
vě	díky	vstřícné	komunikaci	napříč	stranami	povedlo.	Jsem	na	všech	16	kolegů	hrdý,	dokážeme	
v	krizi	řešit	potřebné	záležitosti	bez	trapných	hádek	a	předvádění	se.

Martin Sobotka, starosta
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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. 

(jar)	I	přes	postupné	snižování	věkové	hra-
nice	možných	zájemců	o	očkování	proti	one-
mocnění	covid-19	jsou	pracovnice	městského	
kulturního	střediska	připravené	odpovídat	na	
dotazy	týkající	se	očkování,	zprostředkovat	re-
gistraci	samotnou	či	poradit,	 jak	získat,	nebo	
dokonce	zajistit	certifikát	o	absolvování	očko-
vání.	V	případě	potřeby	se	neostýchejte	službu	
města	využít,	ať	patříte	do	jakékoliv	skupiny.	
Telefonní	 linky	 377	972	725	 a	 733	636	060	
poskytují	 informace	týkající	se	očkování	kaž-
dý	pracovní	den	v	čase	9:00	-	15:00	hod.

Po ujeté cestě to jde lépe
Koronavirová	doba	není	žádnou	výmluvou,	aby	se	nepracovalo.	Takové	předsevzetí	sice	všude	

neplatilo,	ale	děkuji	kolegům	z	radnice,	že	oni	se	jím	řídili.	Vláda	na	nás	uvalila	řadu	omezení.	Nej-
výraznější	bylo	povinné	střídání	poloviny	osádky,	dále	pak	omezení	vstupu	veřejnosti	do	budovy.
V	řadě	případů,	které	šly	předtím	řešit	napřímo,	jsme	najednou	byli	odkázáni	jen	na	komunika-

ci	prostřednictvím	techniky.	Zavádění	hostů	a	odbavování	na	přepážce	taky	nepředstavují	takový	
stupeň	otevřenosti	a	vstřícnosti,	na	kterém	se	chceme	pohybovat.
Jsme	rádi,	že	kanceláře	a	chodby	po	17.	květnu	v	rámci	rozvolňování	ožily.	Trochu	nezvyk,	ale	

dobrému	se	člověk	přizpůsobí	rychle.	I	ten	hlučný	dvůr,	který	má	radnice	společný	se	školou,	je	
milá	a	osvěžující	známka	normálního	života.
Jako	bychom	za	epidemie	vší	silou	tlačili	káru,	jejíž	kola	se	bořila,	teď	najednou	můžeme	z	očí	

do	očí	řešit	vše	bez	nutnosti	svolávat	online	schůzku.
Jen	jedna	věc	po	koroně	zůstane,	přístup	přes	budovu	T.	G.	M.	2,	chcete-li	vchodem	od	pošty.	

Dlouhodobý	trend	všech	úřadů	v	ČR	je	mít	pouze	jeden	hlavní	přístupový	bod.	Má	to	dva	zásadní	
důvody.	Prvním	z	nich	 je	umožnit	 lidem	jednodušší	odbavení	 tak,	že	řadu	požadavků	pomůže	
řešit	recepce,	přes	kterou	každý	projde.	Druhým	důvodem	jsou	občasná	vládní	nařízení	na	kon-
trolu	vstupů	do	budov.	Není	to	jen	aktuální	epidemie,	v	minulosti	se	to	týkalo	například	i	situací,	
kdy	bylo	vyhlášeno	zvýšené	ohrožení	terorizmem.	T.	G.	M.	1	je	kulturní	památka	a	není	možné	ji	
stavebně	uzpůsobit	tak,	aby	odpovídala	všem	možným	nárokům.	Vchod	s	nápisem	„radnice“	na	
římse	tak	zůstane	jako	služební	a	slavnostní,	milá	paní	recepční	vás	uvítá	za	dveřmi	rekonstru-
ovaného	vestibulu.
Víme,	víme,	jak	se	na	změny	špatně	zvyká,	ale	uvítáme	vaše	nápady,	jak	vám	ještě	více	zpříjem-

nit	vyřizování	úředních	záležitostí	právě	s	využitím	moderního	vestibulu.
Martin Sobotka, starosta

Lenka Tomanová, místostarostka
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Krátce
(sob)	Nových	47	parkovacích	míst	vzniklo	

na	 rampě,	 kterou	město	 nedávno	 získalo	 do	
vlastnictví.	Dočasně	pomohou	zejména	s	od-
stavením	 vozidel	 z	 ulice	 F.	 X.	 Nohy,	 kam	 se	
přesunou	 dělníci	 z	 dokončené	 Loudů.	 Nové	
parkoviště	 zde	 zůstane	 i	 potom,	 až	 do	doby,	
než	bude	zrekonstruované	ještě	lépe	v	rámci	
výstavby	přestupního	terminálu.	

Dotační projekty 2021
Od nového roku jsme postupně podali 25 žádostí o spolufinancování, a to u poskytovate-
lů evropských, národních i krajských. Pokud by schválili všechny v požadované výši, ze 
100 milionů Kč celkových nákladů se do rozpočtu města vrátí 62.

Podle	počtu	podaných	žádostí	o	 finanční	prostředky	vede	Plzeňský	kraj.	U	dvanácti	žádostí	
s	celkovými	náklady	přes	6,4	milionu	Kč	doufáme,	že	budeme	úspěšní	a	získáme	dotační	pro-
středky	ve	výši	4,12	milionu	Kč.
Třináct	žádostí	 jsme	podali	do	národních	a	evropských	programů.	 Jedná	se	 jen	o	 investiční	

projekty	s	celkovými	náklady	přes	94	milionů	Kč,	ze	kterých	by	mělo	být	téměř	58	milionů	Kč	
dotačních.
V	květnu	jsme	obdrželi	skvělou	zprávu	-	rozhodnutí	o	poskytnutí	dotace	z	Integrovaného	regi-

onálního	operačního	programu	na	druhou	nejvyšší	investici	–	budeme	rekonstruovat	objekt	sto-
doly	ve	vnitrobloku	radnice,	školy	a	fary	na	centrum	pro	sociální	služby,	jehož	hlavním	cílem	je	
vytvořit	prostor	pro	setkávání	obyvatel	se	sociálním	znevýhodněním,	a	to	s	ohledem	na	zvýšení	
kvality	a	dostupnosti	poskytovaných	sociálních	služeb.	Vznikne	nové	zázemí	pro	poskytovatele	
Ledovec	a	občanská	poradna.	Celkové	náklady	dle	rozpočtu	 jsou	 téměř	23	milionů	Kč,	dotace	
bude	činit	16	mil.	Kč.

Na	Ministerstvo	pro	místní	 rozvoj	 jsme	podali	žádost	do	 titulu	Podpora	rozvoje	regionů	na	
rekonstrukci	veřejných	budov	–	celkové	náklady	přes	25	milionů	Kč,	požadovaná	dotace	přes	
17	mil.	Kč.	Týká	se	především	zavedení	vzduchotechniky	pro	budovy	I.	i	II.	stupně	Základní	školy,	
zastřešení	terasy	prvního	stupně,	výměny	střešních	oken	i	dalších	úprav	na	budovách	radnice	
a	Centra	Šlovice.
Třetí	 největší	 žádost	 o	 poskytnutí	 dotace	potěší	 především	 cyklisty.	 Chceme	pokračovat	 ve	

stavbě	cyklostezky	za	fotbalovým	stadionem	směrem	na	Vstiš	v	délce	2,7	km.	Rozpočtář	vyčíslil	
celkové	náklady	přes	12	milionů	Kč,	takže	budeme	z	ITI	napjatě	očekávat	rozhodnutí.

Svého	se	snad	z	dotačních	peněz	dočkají	i	opravy	některých	komunikací,	technická	infrastruktu-
ra	pro	obytnou	zónu	Kotynka,	oprava	zvonice	na	náměstí	a	třeba	i	nový	prvek	na	Martinské	stěně.

Lenka Tomanová, místostarostka

Ulice Loudů je téměř hotová. Zbývá už jen do-
dělat kontejnerové stání před domem čp. 950.

Práce ve Vančurově ulici pokračují dle harmo-
nogramu.
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Získáme zpět dílo předků?

Nový	měšťanský	pivovar	v	Dobřánkách	je	dodnes	jednou	z	nejnápaditějších	a	nejpůsobivějších	
budov	ve	městě,	ačkoliv	jeho	stav	naplňuje	definici	tzv.	brownfieldu.	Jednoduše	řešeno,	jde	o	bý-
valý	průmyslový	objekt,	jehož	rozumné	využití	vyžaduje	velké	finanční	prostředky.	Na	druhou	
stranu	jde	o	plochu,	jejíž	přestavbou	se	lze	vyhnout	neustálému	zabírání	zemědělské	půdy.
Město	proto	hledalo	možnost,	jak	využít	dotačních	programů	na	výkup	a	rekonstrukci	brown-

fieldů,	přičemž	jsme	naráželi	zejména	na	fakt,	že	je	těžké	platit	za	projekt	na	rekonstrukci	stavby,	
která	nám	nepatří.
Nakonec	se	naskytla	možnost	koupit	pivovar	společně	s	firmou	Comtes	FHT	a	plány	na	pře-

budování	řešit	v	klidu	už	jako	vlastníci.	Za	tímto	účelem	si	zájemci	z	řad	zastupitelstva	prohlédli	
spolu	s	vedením	zmíněné	společnosti	areál.	Výsledkem	je	mandát	jednat	o	podmínkách	prodeje,	
které	by	byly	o	něco	výhodnější,	než	je	cena	požadovaná	zahraničním	majitelem.	Získání	pivova-
ru	je	náročná	výzva,	na	druhou	stranu	to	dle	zatím	dostupných	vyjádření	statika	a	dalších	odbor-
níků	není	past	na	peníze,	která	by	brzdila	rozvoj	města	v	jiných	oblastech.
Pokud	čekáte	smělé	vize,	co	s	pivovarem	dál,	vězte,	že	snění	zatím	brzdíme.	Obchodní	jednání	

o	odkupu	nejsou	vůbec	snadná,	ačkoliv	v	podobě	firmy	COMTES	FHT	máme	spolehlivého	spolu-
hráče.	 	 	 	 	 	 	 				Martin Sobotka, starosta 

Konec nahodilých 
rozhodnutí 
v památkové zóně?
Cukrkandlové	okolí	náměstí	má	bezesporu	

své	 kouzlo,	 žít	 a	 bydlet	 zde	 se	 občas	 neobe-
jde	bez	strázní,	se	kterými	se	v	jiných	částech	
města	nesetkáte.	 Jednou	z	nepříjemností,	 na	
kterou	se	nadává	nejčastěji,	jsou	památkáři.
Lidem	 ani	 tak	 nevadí	 snaha	 uchovat	 his-

torické	 hodnoty	 a	 malebnost,	 více	 je	 zlobí	
nejednotnost	 rozhodování.	 Někomu	 projdou	
plastová	 okna,	 jinému	 ne.	 Vzniká	 tak	 obrov-
ský	prostor	pro	nedůvěru	a	různé	obviňová-
ní.	Z	těchto	pocitů	se	pak	rodí	pachuť	a	život	
v	centru	jako	by	byl	za	trest.
Hledáme	cestu,	jak	z	toho	ven.	Jednou	z	nich	

je	 možnost	 stanovit	 takzvaný	 plán	 ochrany	
(PO),	který	jasně	a	srozumitelně	stanoví	zása-
dy.	Dáte	je	projektantovi	a	ten	může	dopředu	
počítat	s	tím,	že	když	je	dodrží,	nebude	muset	
rekonstrukci	opakovaně	překreslovat.
Proč	 to	 nebylo	 dávno?	 Je	 to	 kompetence	

krajů,	 některé	 jsou	 v	 tom	 činné,	 jiné	 (napří-
klad	 ten	náš)	poukazují	na	 to,	 že	 jde	o	kom-
petenci	 státu,	 kterou	 neférově	 přenáší	 na	
samosprávy.	 Přesto	 jsme	 sebrali	 podklady	
a	vyrazili	orodovat.	Naše	argumenty	nikdo	ne-
smetl,	ani	se	jim	nevysmál	a	tak	teď	čekáme,	
zda	 budeme	 první	město	 v	 Plzeňském	 kraji,	
které	si	v	památkové	zóně	zavede	takový	po-
řádek,	který	zabrání	zkažení	její	krásy	tak,	aby	
nebyli	 vlastníci	 domů	 vystaveni	 zbytečným	
dohadům	a	nejistotě.
Snad	 se	podaří	 zopakovat	 to,	 že	 jsme	 tak-

to	ostatním	obcím	proklestili	 cestu	k	zákazu	
tranzitu	kamionů.

Martin Sobotka, starosta

Počátek pivovarnictví v Dobřanech je datován již do roku 1378. Tehdy bylo měšťanům uděleno prá-
vo várečné. Původní pivovar se nacházel v Pivovarské ulici. Nově postavený pivovar vařil pivo od 
roku 1873 do roku 1947. Dosud stojící objekty se rozkládají v Dobřánkách v Komenského ulici pod 
vrchem Kamínkem (zdroj: Dobřansko na starých pohlednicích).

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.
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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

Vegetační sezóna 2021 
může začít ve znamení 
kompostování
V týdnu od 17. do 21. května jsme předali 
do výpůjčky občanům kompostéry. S výde-
jem velice pomohli i zaměstnanci Technic-
kých služeb.

Celkem	 si	 občané	 převzali	 39	 komposté-
rů	o	 objemu	650	 litrů	 a	 228	kusů	o	 objemu	
1	100	litrů.	Oba	typy	jsou	vyrobené	v	zelené	
barvě	 ze	 100%	 recyklovaného	 polyethylenu	
s	 vysokou	hustotou,	 která	 zajišťuje	 odolnost	
proti	UV	 záření	 a	poškození,	 s	minimální	 ži-
votností	20	 let.	Zároveň	 jsme	předávali	 i	 tiš-
těnou	 brožuru	 o	 tom,	 jak	 správně	 a	 účinně	
kompostovat.
S	občany	město	uzavřelo	smlouvy	o	bezplat-

né	výpůjčce	s	účinností	na	5	let,	tedy	na	dobu	
trvání	udržitelnosti	projektu	„Kompostéry	pro	
vybrané	obce	Mikroregionu	Radbuza“.	Dotace	
ve	 výši	 85	%	bude	poskytnuta	 z	Operačního	
programu	Životní	prostředí.	Zbylé	prostředky	
zajistilo	město	Dobřany	tak,	aby	občané	mohli	
kompostér	užívat	bezúplatně.	Po	době	udrži-
telnosti	 bude	 kompostér	 automaticky	 převe-
den	 do	 vlastnictví	 občanů	 (pokud	 nebudou	
změněny	podmínky	dotace	OPŽP,	v	tomto	pří-
padě	o	tom	bude	vypůjčitel	včas	informován).
Ještě	nám	zbylo	14	velkých	kompostérů.	Po-

kud	bude	mít	ještě	někdo	zájem,	prosím,	ozvě-
te	se	do	konce	června	paní	Janouškové	na	tel.	
377	195	868	či	e-mail	janouskova@dobrany.cz

Lenka Tomanová, místostarostka

(red)	Na	 přelomu	prázdnin	 zahájí	 investor	
výstavbu	17	bytových	jednotek	o	výměrách	55	–	 
80	 m²	 v	 ul.	 Loudů.	 Součástí	 každé	 jednotky	
budou	prostorné	lodžie,	které	dotváří	moderní	
vzhled	pavlačového	domu.	„Jedná	se	o	nový	typ	
bydlení	tzv.	startovacích	bytů	pro	mladé,	stejně	
tak	i	o	komfortní	bydlení	pro	seniory	a	budeme	
je	prodávat	kompletně	vybavené,“	uvádí	jedna-
tel	společnosti	REKOS	Plzeň	František	Vlček.

Poděkování
Ráda	bych	poděkovala	Plzeňskému	organizátoru	veřejné	dopravy	za	vstřícnost	při	optimalizaci	

autobusových	spojů.	Pokud	se	na	město	obrátí	občan	s	požadavkem,	snaží	se	vyjít	vstříc	a	zároveň	
bere	ohled	na	stávající	cestující.	Např.	od	změn	jízdních	řádů	k	13.	červnu	bude	nově	jezdit	spoj	na	
lince	Dobřany,	Plzeň	Borský	park	i	v	létě.	Byl	tím	vyslyšen	hlas	občanky	Šlovic,	která	upozornila	na	
chybějící	pozdně	ranní	spoj	do	Plzně,	kterým	by	se	občané	Šlovic	dostali	za	lékaři	v	době	školních	
prázdnin.	Ze	Šlovic	bude	odjíždět	v	8:21	hodin.

Lenka Tomanová, místostarostka
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Šlovický vrch v gastroprůvodci? Proč ne!? 
(jar)	 V	 dubnu	 vyšla	 druhá	 kniha	 herce	

a	gastronadšence	Lukáše	Hejlíka	nesoucí	ná-
zev	555 – Výlety s Gastromapou,	 ve	 které	
autor	vyráží	na	101	zajímavých	míst	České	re-
publiky	a	mapuje	v	jejich	okolí	dostupné	pod-
niky,	 kam	můžete	 zajít	 na	 dobré	 jídlo,	 kávu,	
sladké	mlsání,	pivo	nebo	třeba	večerní	drink.	
A	 co	 všechno	 kromě	555	 gastrotipů	 pro	 vás	
Lukáš	vysype	ze	svého	cestovatelského	báglu?	
Každý	výlet	je	popsán	a	doprovázen	fotografií	
od	 českých	 fotografů	 či	 cestovatelů.	 Partner	
Kudyznudy.cz	 přidal	 další	 možnosti,	 kam	 se	
v	 dané	 lokalitě	 podívat,	 a	 pomocí	 QR	 kódu	
Mapy.cz	si	můžete	stáhnout	celý	výlet	i	Luká-
šovy	tipy	do	navigace.	Každý	z	výletů	má	do-
konce	 v	 knize	 napárovanou	 skladbu,	 kterou	
lze	načíst	v	aplikaci	Spotify.	
A	 proč	 se	 o	 knize	 dozvídáte	 na	 stránkách	

Dobřanských	 listů?	 Protože	 jednou	 z	 6	 za-
stávek	 Plzeňského	 kraje	 bylo	 i	 naše	 město	

a	Dobřanská	kavárna	na	náměstí,	kde	můžete	nejen	ochutnat	kávu	nebo	dezert,	ale	také	si	knihu	
zakoupit.	

Výročí konce II. sv. války
V	sobotu	8.	května	jsme	ve	spolupráci	s	Městským	kulturním	střediskem	Dobřany	připravili	

pietní	akt	a	výstavu	dobové	techniky	doplněnou	o	fotografie.	Tímto	způsobem	jsme	připomněli	
výročí	konce	II.	světové	války	a	byli	jsme	rádi	za	účast	veřejnosti,	která	se	přišla	podívat	a	na	tuto	
událost	vzpomenout	s	námi.
Chtěl	bych	zde	poděkovat	skautům	ze	střediska	Zelený	šíp	Dobřany	za	účast	v	čestné	stráži	

a	položení	věnců	a	květin,	KVH	Hraničářskému	praporu	6	"Sibiřských	Úderníků"	za	účast	v	čest-
né	stráži	a	návštěvu,	spolku	Classic	Trainers	za	zapůjčení	techniky	do	výstavy	a	firmě	W-audio	
za	ozvučení	pietního	aktu,	hudební	doprovod	k	výstavě	a	natočení	videa	(možno	se	podívat	na	
YouTube	pod	názvem	„Vzpomínkový	akt	8.	5.	2021	Dobřany“).
Za	KVH	posádkového	velitelství	Dobřany	 	 	 	 					Miloslav Faifr

Na	sídlišti	v	Dobřanech	je	slyšet	i	přes	noc	
trochu	žalostné	pískání	-	jsou	to	mláďata	ka-
lousů	ušatých.	Přestože	pískání	může	být	ně-
kdy	otravné,	prosíme,	vydržte	a	nerušte	tyto	
krásné	dravé	ptáky!	 Jestli	uvidíte	děti,	 jak	se	
snaží	sovy	a	hlavně	jejich	mláďata	rušit,	nebo	
dokonce	 po	 nich	 něco	 házet,	 pokuste	 se	 jim	
vysvětlit,	že	jsou	to	mimořádně	užiteční	drav-
ci.	Děkujeme.	

Jakub Urbanec

foto: Mgr. Jindra Radová, referent na úseku mediální komunikace KÚPK

Trať 170 | Klatovy – Beroun

V úseku: 
Přeštice – Plzeň hlavní nádraží

od 4. června 2021 (07:20)
do 23. června 2021 (17:35)

plánovaná výluka

Po dobu výluky jsou všechny vlaky 
v úseku s výlukou nahrazeny autobusy 

náhradní dopravy.

Náhradní autobusová doprava 
je organizována podle výlukového 

jízdního řádu, který najdete na:
https://1url.cz/tKoIH
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Nesekáním pomáháme přírodě
V	květnu	 byla	 zahájena	 první	 seč	měst-

ské	 zeleně,	 mezi	 kterou	 patří	 také	 zahra-
da	kolem	kostela	 sv.	Víta.	Ano,	máme	 rádi	
upravené	prostředí,	ale	máme	rádi	 i	 faunu	
a	flóru	kolem	nás,	a	proto	jsme	se	rozhod-
li	nechat	kus	neposekaný.	 Jednou	z	našich	
činností	je	také	informovat,	tak	jsme	to	spo-
jili	 a	 neposekané	místo	 označili	 infotabul-
kou	ZDE	KRMÍME	VČELKY	s	dovětkem	Víte,	
že...	O	cedule	projevila	zájem	škola,	kde	na-
šly	své	uplatnění	na	neposekané	ploše	před	
hlavním	 vstupem	 do	 budovy	 II.	 stupně,	
a	několik	jich	bylo	rozmístěno	i	po	městě.	
Věřím,	že	vás	neposekaná	tráva	za	účelem	"krmení"	hmyzu	nijak	nepohoršuje	a	třeba	mi	i	po-

šlete	svůj	tip	na	další	místo,	kde	by	vyšší	tráva	a	květy	nikomu	a	ničemu	nevadily.	Děkuji.	
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

mail: kultura@dobrany.cz

Máte už ji i vy?
Tentokrát	 bude	 řeč	

o	 velice	 užitečné	 apli-
kaci	 pro	 chytrá	 mobilní	
zařízení	 ZÁCHRANKA. 
V	České	republice	fungu-
je	už	od	roku	2016	a	má	

asi	 1,3	 milionu	 uživatelů.	 Dispečeři	 tísňové	
linky	se	díky	ní	snadno	a	rychle	dozvědí	po-
lohu	 volajícího,	 popř.	 i	 stav	 zraněného.	 Sám	
volající	 přitom	 nemusí	 ani	 promluvit.	 Navíc	
aplikace	 funguje	 i	 na	 Slovensku	 nebo	 třeba	
v	Maďarsku	 a	 Rakousku.	 Vyčerpání,	 zranění	
nebo	ztráta	v	nepřístupném	neznámém	teré-
nu…	To	vše	se	může	kdykoli	přihodit	každé-
mu	z	nás,	třeba	i	při	prázdninových	výletech.	
Právě	tehdy	má	tato	aplikace	největší	využití.	
Takže	 pokud	 ji	 ještě	 nemáte,	 navštivte	 web	
zachrankaapp.cz	 nebo	 rovnou	 zdarma	 sta-
hujte	v	Google	Play	nebo	App	Store.	
Použití	aplikace	je	intuitivní	a	není	se	roz-

hodně	čeho	obávat.	Přesto	je	dobré	se	s	apli-
kací	 blíže	 seznámit.	 Když	 budete	 vědět,	 jak	
funguje,	 budete	 v	 případě	 nutnosti	 použití	
jistější.	Po	stisknutí	velkého	červeného	tlačít-
ka	s	číslem	„155“	uprostřed	obrazovky	apli-
kace	se	začne	vytáčet	linka	155	a	zároveň	se	
odešle	 záchranářům	 nouzová	 zpráva	 s	 vaší	
polohou	a	dalšími	informacemi	o	vašem	zdra-
votním	stavu.	Proto	je	důležité	o	sobě	v	apli-
kaci	uvést	své	dlouhodobé	nemoci	a	užívané	
léky.	Telefonické	spojení	s	 linkou	155	zajistí	
100%	výjezd	posádky	ZZS.	Avšak	pokud	vola-
jící	z	důvodu	špatného	zdravotního	stavu,	po-
stižení	nebo	jazykové	bariéry	nemůže	komu-
nikovat,	může	přes	aplikaci	navolit	informace	
o	svém	aktuálním	zdravotním	stavu.	Když	se	
nacházíte	 na	 horách,	 aplikace	 Záchranka	 to	
podle	GPS	signálu	sama	pozná	a	odešle	nou-
zovou	zprávu	i	horské	službě	v	dané	oblasti.	
A	pokud	si	přesto	nejste	jistí,	můžete	si	funkč-
nost	své	aplikace	ověřit	v	testovacím	režimu.	
Najdete	 ho	 v	 levém	 horním	 rohu.	 Pomocí	
aplikace	 je	možné	vyhledat	 i	nejbližší	defib-
rilátor,	v	databázi	jich	má	přes	1700.	V	někte-
rých	městech	 je	 Záchranka	 připravená	 také	
vydávat	varovná	oznámení	pro	obyvatele	pro	
případ	 výbuchů,	 živelných	 katastrof	 nebo	
třeba	 úniku	 nebezpečných	 látek.	 V	 součas-
nosti	je	tento	infokanál	využíván	v	souvislosti	
s	pandemií	nemoci	covid	–	19.	V	neposlední	
řadě	najdeme	v	 aplikaci	 i	 sekci	 výuky	první	
pomoci,	kde	najdeme	postupy	pro	řadu	úrazů	
a	akutních	stavů.

Filip Umner

Povodně dronem

14. května byla louka „Na Mosině“ z poloviny zaplavená, louka u skautů byla zaplavená téměř celá. 
Nový jez nápor vody vydržel bez problému. Na horní fotografii jsou vidět kanály původního odvod-
nění nivních luk. Radbuzou teklo téměř 35 kubíků za sekundu.
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Chceme šetřit přírodu i naše kapsy 
(jar)	Před	téměř	třemi	lety	byl	ve	dvou	lokalitách	zkušebně	zaveden	nový	způsob	třídění	plastu	

a	papíru	z	domácností	(Vodní	Újezd	a	část	Dobřan	-	viz	přiložená	mapka).	V	místní	části	Vodní	
Újezd	se	způsob	osvědčil,	funguje	velmi	dobře	a	vše	zůstává	beze	změn.	V	Dobřanech	tato	možnost	
platí	stále,	ale	dle	statistiky	svozové	firmy	je	využívána	minimálně.	Snahou	města	je	být	městem	
čistým,	ale	bez	pomoci	občanů	samotných	toho	docílit	nejde.	Co	můžeme	pro	čistotu	města	udělat?	
Třídit,	recyklovat,	zbytečně	nevyhazovat	a	nenakupovat,	využívat	správně	kontejnery	na	biood-
pad,	 kompostovat,	 nezaplňovat	 „kontejnerová	 hnízda“	 odpadem	mimo	 nádoby,	 netvořit	 černé	
skládky…	Všem	uvedeným	a	i	řadě	dalších	témat	se	budeme	postupně	na	stránkách	listů	věnovat.

Projekt „pytle na třídění“ pokračuje
V	prázdninových	listech	v	roce	2018	jsme	vás	informovali	o	možnosti	vyzvednout	si	modré	(na	

papír)	a	žluté	(na	plast)	pytle	na	třídění	odpadu,	které	můžete	po	naplnění	vyndat	na	chodník	
před	svůj	dům	ve	svozových	dnech	-	papír	v	úterý,	plast	ve	čtvrtek.	Rádi	bychom	tuto	možnost	
připomněli,	neboť	v	posledních	měsících	nebyla	příliš	využívána.	Neevidujeme	ani	žádné	připo-
mínky	k	tomuto	způsobu	třídění,	a	tak	usuzujeme,	že	se	na	tuto	eventualitu	spíše	pozapomnělo.	
A	jak	využít	tohoto	komfortního	způsobu	třídění?	Třídit	uvedené	komodity	do	pytlů	a	v	daný	den	
je	připravit	před	dům.	Věříme,	že	takto	můžeme	vyřešit	problémy	s	přeplněnými	hnízdy.	Vyme-
zená	oblast	zůstává	stejná,	tj.	severní	hranice	Zahradní	ulice	(celý	Dobytčí	plácek),	celé	sídliště	
Hornická,	ulice	–	část	Jungmannovy	mezi	Chlumčanskou	a	Přeštickou	a	dále	celé	ulice	Chlumčan-
ská,	Vlčích	máků,	U	Lomy,	Tichá,	Oty	Kovala	a	Císaře	Karla	-	viz	mapa.
V	průběhu	měsíce	června	bude	do	poštovních	schránek	téměř	200	domácností	vložen	jeden	

modrý	a	jeden	žlutý	pytel	s	letáčkem	a	informací	týkající	se	vývozů.	Další	pytle	si	poté	mohou	
zapojené	domácnosti	vyzvednout	v	Městské	knihovně	v	průběhu	výpůjční	doby,	v	Mateřské	ško-
le	–	ulice	Stromořadí	a	nově	i	v	Městském	kulturním	středisku,	také	v	průběhu	otevírací	doby.	

Martina Jacková 

Dejme bioodpadu 
další šanci 

(jar)	 V	 minulém	 vydání	 byla	 zveřejněna	
informace	o	rozmístění	kontejnerů	na	biood-
pad,	 které	 si	 po	 měsíci	 fungování	 našly	 své	
příznivce	a	jsou	pravidelně	plněny	rostlinný-
mi	zbytky.	Nádoby	na	tento	druh	odpadu	jsou	
umístěny	 ve	 Šlovicích	 (u	 nádrže	 a	 u	 Centra)	
a	 v	 Dobřanech	 (u	 jízdárny	 v	 Tyršově	 ulici,	
před	vodárnou	v	Jiráskově	ulici,	v	Ústavní	uli-
ci	před	č.	p.	762,	v	ulici	U	Kotynky,	u	č.	p.	1000	
v	 Sokolovské	 ul.,	 mezi	 ulicemi	 Císaře	 Karla	
a	 Oty	 Kovala,	 v	 ulici	 Jungmannova	 a	 po	 do-
končení	kontejnerového	stání	přibude	v	ulici	
Loudů).	Rozmístění	i	svoz	kontejnerů	je	stále	
ve	zkušebním	provozu	a	probíhá	1x	za	14	dnů	
(středa	v	lichém	týdnu).

V Dobřanech patří kov 
i nápojové kartony 
do žlutých nádob

(jar)	Kovové	obaly	bohužel	 často	končí	 ve	
směsném	 komunálním	 (zbytkovém)	 odpa-
du.	Přitom	se	 jedná	o	snadno	recyklovatelný	
odpad,	 který	 stačí	 pouze	 odložit	 na	 správné	
místo!	V	Dobřanech,	Šlovicích	a	Vodním	Újez-
du	je	využíván	tzv.	vícekomoditní	sběr.	Jelikož	
jsou	plasty	ze	žlutých	kontejnerů	dále	 ručně	
dotřiďovány	podle	barev	a	materiálů	na	třídi-
cí	 lince,	 je	 relativně	 snadné	 takto	dotřiďovat	
také	 další	 druhy	 odpadu,	 například	 kovy	 či	
nápojové	kartony,	aniž	by	to	způsobilo	vážné	
komplikace.	 Toto	 je	 cesta,	 jak	 nejrozumněj-
ším	způsobem	snížit	produkci	směsného	ko-
munálního	odpadu	a	efektivně	třídit	a	svážet	
i	drobné	kovy	z	domácností.	Do	žlutého	kon-
tejneru	můžete	tedy	odkládat:	PET	lahve	(se-
šlápnuté),	plastové	obaly,	kelímky,	folie,	sáčky,	
tašky,	 ale	 také	nápojové	kartony	 či	nápojové	
plechovky	a	konzervy.
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Kontejnery na bioodpad
V minulém čísle DL informovala referentka 

životního prostředí MěÚ paní Martina Jacková 
o zkušebním rozmístění hnědých odpadních 
nádob na sběr biologického odpadu. Jako nové 
stanoviště si dovoluji navrhnout i sběrné místo 
pro tříděný odpad v ulici Sportovců. Může slou-
žit nejen obyvatelům 12 řadových domků, ale 
i nájemníkům ubytovny Psychiatrické nemoc-
nice, obyvatelům garsonkového domu č. p. 849 
i návštěvníkům sportovního stadionu a dětské-
ho hřiště. 

Ing. Pavel Vrzal

Děkujeme	 za	 podnět,	 kterým	 se	 pracovní	
tým,	 do	 jehož	 kompetence	 toto	 spadá,	 bude	
zabývat	 a	 vyzýváme	 i	 další	 občany	 města	
k	vytipování	možných	míst	pro	umístění	hně-
dých	 nádob.	 Podněty	 či	 připomínky	můžete	
zasílat	mailem	paní	Martině	Jackové	na	e-mail	 
jackova@dobrany.cz.

(jar) Technické služby města a firma Druso, 
pracoviště Dobřany, připravují spolupráci za-
měřenou na sběr kovových a železných odpa-
dů. Po uzávěrce toho vydání se konala schůzka 
k doladění detailů a v příštím čísle se dozvíte 
podrobnosti.

V kompostu, tam to žije!
Kompost	z	domácích	či	zahradních	zbytků	

–	možná	se	chytáte	za	nos,	a	přitom	 je	z	něj	
při	 troše	péče	poklad,	kterým	odměníte	svo-
ji	 zahradu	 nebo	 květiny	 v	 bytě	 a	 tím	 i	 sebe.	
Kompost	 je	nejen	 jedinečným	zdrojem	živin,	
ale	také	změní	kvalitu	a	vlastnosti	půdy,	např.	
co	do	schopnosti	zadržování	vody	a	vlhkosti.
Pokud	nahlédneme	pod	víko	běžné	popel-

nice	 na	 komunální	 odpad,	 často	 až	 polovinu	
jejího	 obsahu	 tvoří	 bioodpad,	 který	 tak	 zby-
tečně	 putuje	 na	 skládku	 nebo	 do	 spalovny.	
Od	května	 je	v	Dobřanech	a	Šlovicích	možné	
tento	typ	odpadu	vytřídit	do	hnědých	popel-
nic,	jejichž	obsah	pak	cestuje	do	kompostárny	
na	skládce	Vysoká.	Odtud	je	pak	možné	si	vy-
tvořený	kompost	 za	drobný	poplatek	odvézt	
pro	 vlastní	 potřebu.	 Během	 prvního	 měsíce	
zkušebního	 provozu	 popelnic	 na	 biodpad	
proběhly	dva	svozy,	materiálu	bylo	vyvezeno	
celkem	necelé	dvě	tuny.
Ještě	 příjemnější	 a	 komfortnější	 způsob	

nakládání	s	tímto	odpadem	je	domácí	kompo-
stování,	nejefektivnější	a	staletími	prověřený	
způsob	recyklace	přírodního	materiálu.
Pokud	byste	rádi	kompostovali,	ale	nemáte	

dostatečně	velkou	zahradu,	kam	kompost	„ukli-
dit“,	či	máte	jiné	obavy	z	jeho	založení	a	provo-
zu,	 je	 ideální	 variantou	 zahradní	 kompostér.	
Město	Dobřany	ve	spolupráci	s	Mikroregionem	
Radbuza	zajistilo	a	před	pár	dny	bezplatně	za-
půjčilo	více	jak	250	zájemcům	o	kompostování	
plastové	kompostéry.	Jaké	budou	jejich	zkuše-
nosti,	rady	a	tipy,	k	tomu	se	vrátíme	třeba	před	
začátkem	další	zahrádkářské	sezóny.

Ne	každý	z	vás	má	k	dispozici	zahrádku	či	
jiný	pozemek.	Přesto	i	v	bytě	nebo	na	balkóně	
můžete	 bioodpad	 recyklovat	 –	 například	 ve	
speciálně	upravených	kompostovacích	nádo-
bách,	tzv.	vermikompostérech.	Nejen	tomuto,	
ale	 i	dalším	typům	domácích	kompostérů	se	
budeme	v	budoucnu	věnovat.
A	 jak	 na	 správné	 kompostování?	 Ať	 už	

kompostujeme	v	malém	či	velkém,	na	„volno“	
nebo	 v	 kompostovací	 nádobě,	 principy	 péče	
o	 kompost	 jsou	 obdobné.	 Kompost	 je	 živé	
společenství,	potřebuje	stejně	jako	my	různo-
rodou	a	vyváženou	potravu,	dostatek	vlhkos-
ti,	 raději	polostín	a	hlavně	dostatek	vzduchu	
(bez	vzduchu	organický	materiál	hnije)!	Ide-
ální	je	promíchat	suché	a	mokré,	hrubší	a	jem-
nější	materiál	–	ať	už	se	jedná	o	zbytky	z	ku-
chyně	 nebo	 odpad	 ze	 zahrady	 (pozor,	 větší	
obsah	 živočišných	 bílkovin	 nedělá	 dobrotu).	
Čím	menší	 kousky	 kompostujeme,	 tím	 rych-
leji	 celý	proces	probíhá,	 ale	o	 to	více	 „větrá-
me“,	což	znamená,	že	kompost	překopáváním	
provzdušňujeme.	Při	startu	nebo	i	v	průběhu	
přidáváme	 zralý	 kompost,	 čímž	 se	 proces	
urychluje.	A	nezapomínáme	na	správnou	vlh-
kost	 (mícháme	 přemokřené	 se	 suchým,	 při	
velkém	suchu	navlhčíme).	To	nejpodstatnější	
na	závěr	-	dopřejme	celému	procesu	dostatek	
času.	Dobře	založený	kompost	zraje	celý	rok,	
nejlépe	dva.	Kompostér	při	správné	péči	pro-
ces	kompostování	lehce	urychluje.
Další	rady	už	asi	nebudou	třeba,	teď	už	nás	

čeká	jen	praxe!
Zuzana Peksová

Likvidujme pneumatiky 
zodpovědně

(jar)	V	rámci	akce	Ukliďme	Česko,	Ukliďme	
Dobřansko	bývá	pravidelně	odstraňováno	ně-
kolik	 černých	 skládek.	 Nejčastějším	 druhem	
odpadu	na	těchto	nelegálních	smetištích	jsou	
pneumatiky.	
Pneumatika	 je	 spotřební	 zboží	 obsahující	

značné	množství	 látek	včetně	 těch	 toxických	
a	po	konci	životnosti	musí	být	ekologicky	zlik-
vidována	–	rozhodně	nepatří	do	komunálního	
odpadu!	Cesta	k	jejich	likvidaci	však	není	ni-
jak	klikatá,	naopak	 je	 jednoduše	přímá.	 Jako	
spotřebitelé	 máme	 dvě	 možnosti.	 1.	 Nechat	
opotřebované	 pneu	 v	 autoservisu,	 pro	 které	
platí	od	roku	2016	tzv.	kolektivní	systém	zpět-
ného	odběru,	nebo	2.	odvézt	pneumatiky	do	
sběrného	dvora.	Obě	varianty	jsou	bezplatné	
a	pneumatiky	jsou	následně	recyklovány	a	vy-
užívány	jak	materiálově,	tak	energeticky.
Mysleme	na	to,	že	třídění	odpadu	neznamená	

jen	dobře	ukládat	do	barevných	kontejnerů…
(jar) Koncem května byl na hřbitově doplněn 
mobiliář o jednu nádobu o obsahu 240 litrů 
na komunální odpad. Velkoobjemový kontejner 
slouží jen a pouze na odpad rostlinného půvo-
du – větve, listí, trávu, věnce, květiny či plevel. 
Tento kontejner je, stejně jako hnědé sběrné 
nádoby, vyvážen do kompostárny. Vše ostatní 
je nutné vhazovat do přistavené popelnice. 
Ilustrované pokyny ztvárnila Gábina Klinkov-
ská. Děkujeme.

Sběrný dvůr
Plzeňská ul., Dobřany, tel.: 721 529 770
pondělí	 	 14:00–18:00
středa	 9:00–13:00	 14:00–18:00
pátek	 9:00–13:00	 14:00–18:00
neděle	 9:00–13:00	 14:00–18:00
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Rozhovor s Lucií Burianovou

Od února letošního roku má město novou zahradnici. Paní Lucie Burianová se chopila rozdělané práce s velkou vervou a hodlá zúročit veškeré nabyté 
zkušenosti a dovednosti. O vizích, pracovním nasazení, ale i o hodnocení současného stavu městské zeleně jsme si povídaly v nově vznikajícím parku 
v areálu bývalých kasáren.

Můžete se, prosím, čtenářům Dobřan-
ských listů krátce představit?
Původním	 povoláním	 jsem	 marketingový	

specialista	 a	 vystudovala	 jsem	 podnikovou	
ekonomiku	na	Západočeské	univerzitě	v	Plz-
ni.	 Po	mateřské	 dovolené	mě	 osud	 zavál	 do	
neziskového	sektoru,	postupně	jsem	se	začala	
čím	dál	tím	více	věnovat	svému	celoživotnímu	
koníčku	 –	 ekologii	 a	 zahradničení,	 iniciovala	
jsem	obnovu	starého	třešňového	sadu	v	Sedl-
ci	a	věnovala	se	práci	na	soukromých	zahra-
dách.	 Postupně	 se	 z	 koníčku	 stalo	 povolání	
a	bylo	jasné,	že	si	budu	muset	doplnit	vzdělá-
ní.	Přihlásila	jsem	se	tedy	na	Českou	zeměděl-
skou	univerzitu	v	Praze	na	magisterský	obor	
ekologické	zemědělství,	který	ideálně	propo-
juje	 krajinnou	 ekologii	 a	 zemědělskou	praxi.	
Tento	 obor	 jsem	 úspěšně	 absolvovala.	 Mou	
specializací	jsou	zejména	výsadby	podporují-
cí	biodiverzitu	ve	městě	i	v	krajině.	S	rodinou	
a	třemi	psy	bydlím	v	Sedlci	ve	Starém	Plzenci,	
kde	 se	 nadále	 věnuji	 i	 dobrovolnické	 práci.	
S	 kamarády	 každoročně	pořádáme	Běh	přes	
tři	vsi	a	závod	v	rychlostní	kanoistice	Sedlec-
ká	500	a	jsem	předsedkyní	plzenecké	komise	
pro	životní	prostředí.	

Vaše práce pro město začala před čtyřmi 
měsíci. Vzpomenete si na svůj první pra-
covní den?
Vedoucí	 Technických	 služeb	 Michal	 Po-

korný	 mě	 hned	 ráno	 vzal	 na	 okružní	 jízdu	
městem	–	nejsem	místní,	takže	jsem	takovou	
bleskovou	 prohlídku	 docela	 uvítala.	 Přesto	
bylo	jasné,	že	si	budu	všechno	muset	důklad-
ně	osahat,	a	postupně	jsem	celé	město	prošla	
pěšky.	Moje	první	cesta	vedla	právě	sem,	kde	
právě	 jsme.	 Tohle	 místo	 patří	 dodnes	 vedle	
louky	pod	Kotynkou	k	mým	nejoblíbenějším.	

Co ve městě hodnotíte jako dobré a kde 
čeká váš tým hodně práce?
Myslím	si,	že	za	předchozí	zahradnicí	zůsta-

la	spousta	dobrých	věcí.	Pro	naši	práci	je	pod-
statný	 dobrý	 přehled	 o	 veškeré	 zeleni.	 Jsem	
ráda,	že	město	má	zpracovanou	studii	územní	
zeleně.	 Často	 pracuji	 s	 pasportem,	 což	 je	 in-
ventarizace	ploch	a	prvků	ve	veřejně	přístup-
né	 zeleni.	 Ve	městě	 došlo	 v	minulých	 letech	
k	 podstatné	 obnově	 zeleně,	 bylo	 vysázeno	
mnoho	nových	stromů,	vznikly	nové	trvalko-
vé	záhony	i	místa	pro	výsevy	letniček.	Hodně	
práce	nás	čeká	při	jejich	údržbě.	Kvůli	nepřed-
vídatelnému	 počasí	 se	 musí	 nově	 vysazené	
stromy	déle	a	častěji	zalévat.	Starší	trvalkové	
záhony	se	dočkají	částečné	rekonstrukce,	ráda	

bych	v	nich	mimo	jiné	dosadila	nektarodárné	
a	medonosné	rostliny,	které	jsou	oblíbené	jak	
u	včel,	tak	u	divokých	opylovačů,	v	budoucnos-
ti	by	tyto	záhony	měly	kvést	v	delším	časovém	
období,	než	je	tomu	nyní.	Chtěla	bych	také	více	
pracovat	s	jarními	cibulovinami.	Určitě	bude-
me	také	pokračovat	v	 letničkových	výsevech,	
letos	jsme	vytvořili	dvě	nové	kvetoucí	plochy.	

Ještě se vrátím k tomuto lesoparku mezi 
tratí a kinem Káčko, který vaším zásahem 
velmi prokoukl. Co zde ještě chystáte?
Tuto	 zimu	 budeme	 dále	 pokračovat	 v	 čiš-

tění	 nově	 vznikajícího	parku,	 vybrané	 cenné	
starší	 stromy	by	měly	být	odborně	ošetřeny.	
Časem	 by	 park	 měla	 protnout	 nová	 stezka	
pro	pěší	a	cyklisty,	která	bude	doplněna	měst-
ským	mobiliářem.	Nicméně	 bych	 chtěla,	 aby	
park	 zůstal	 především	 místem	 pro	 relaxaci	
a	klidné	posezení.	

Kromě přímé péče o 44 ha městské ze-
leně jste převzala agendu týkající se za-
hradníků -dobrovolníků. Jaké máte plány 
k jejich zapojení?   
V	minulém	 roce	 proběhla	 v	 našem	městě	

akce,	 kdy	 se	 mohli	 hlásit	 dobrovolníci,	 kte-
ří	 by	měli	 zájem	o	 výsadbu	 zeleně,	 o	 kterou	
by	následně	pečovali.	Ráda	bych	 tuto	výsad-
bu	dotáhla	co	nejdříve	do	konce.	Chtěla	bych	
se	 také	 setkat	 s	 dobrovolníky,	 kteří	 již	 o	ně-
které	 plochy	 pečují,	 abychom	 si	 popovídali	
o	tom,	co	se	jim	osvědčilo,	s	jakými	problémy	
se	potýkají	 a	 v	 čem	bych	 jim	mohla	pomoci.	
Jejich	 zkušenosti	 jsou	 pro	 nás	 velice	 cenné.	
Vzhledem	k	tomu,	že	jsem	sama	začínala	jako	
dobrovolník	a	guerillový	zahradník,	jsem	stá-
le	 otevřená	 novým	 i	 netradičním	 podnětům	
–	s	novými	nápady	mě	mohou	lidé	kontakto-
vat	na	telefonním	čísle	605	593	002	nebo	na	
adrese	 burianova@dobrany.cz.	 A	 nemusí	 se	
jednat	jen	o	výsadbu	dřevin	–	někde	nám	na-
příklad	 výsadbu	 znemožňuje	 existence	 inže-
nýrských	sítí,	můžeme	si	popovídat	o	novém	
trvalkovém	záhonu,	který	by	s	námi	dobrovol-
níci	vysadili	a	následně	o	něj	pečovali,	případ-
ně	můžeme	společně	hledat	jiné	řešení.

Blíží se nejrozkvetlejší měsíce roku… 
Na co se můžeme v nejbližší době v ulicích 
města těšit?
Brzy	by	se	do	ulic	našeho	města	měly	vrátit	

oblíbené	květinové	pyramidy	a	 závěsné	kvě-
tináče.	 Během	 přibližně	 čtyř	 týdnů	 by	 měly	
rozkvést	první	 letničkové	záhony	a	objeví	se	
i	první	květy	letních	trvalek.	

Květiny, záhony, upravené stromy... Máte 
nějaký univerzální návod pro občany, kteří 
chtějí mít krásně rozkvetlé své okno, bal-
kon, zápraží či záhon?
Zahradníci,	kteří	pečovali	o	panské	zahrady	

v	18.	století,	měli	ve	svém	cechovním	erbu	ná-
pis	Péče,	déšť	a	boží	požehnání.	To	platí	do-
dnes.	Já	bych	k	tomu	dodala,	že	péče	o	zahrád-
ku	nebo	 balkon	má	 člověku	 přinášet	 radost,	
nemá	 se	 z	 toho	 stát	 otrocká	 dřina.	 Začněte	
proto	 s	 malými	 projekty,	 které	 jste	 schopni	
zvládnout,	a	nebojte	se	požádat	o	radu,	pokud	
se	 vám	 něco	 nedaří.	 Pokud	 budete	 zároveň	
myslet	 na	 hmyz,	 ptáky	 a	 drobné	 živočichy,	
pomůže	to	nejen	přírodě,	ale	i	vy	budete	mít	
dobrý	pocit.	Tipy,	jak	na	to,	aby	byla	vaše	vý-
sadba	hezká	a	zároveň	přátelská	pro	přírodu,	
vám	budeme	průběžně	přinášet.	

Péče a zálivka je tedy základ. I v letošním 
roce se uskuteční soutěž o NEJ květinovou 
výzdobu, ale bude mít mírně pozměněnou 
podobu. Povězte, prosím, čtenářům o sou-
těži víc. 
Po	 celých	 Dobřanech	 se	 už	 nyní	 objevují	

krásně	vyzdobená	okna	nebo	zápraží.	I	letos	by-
chom	tedy	chtěli	s	porotou	složenou	z	různých	
profesí	vyhodnotit	ty	z	vás,	kteří	mají	výzdobu	
nejkrásnější,	a	pozvat	vás,	pokud	budete	mít	zá-
jem,	abyste	si	převzali	některou	z	hodnotných	
cen,	které	chystáme.	Na	finální	podobě	a	zatrak-
tivnění	soutěže	pracujeme	a	již	brzy	se	vše	do-
zvíte	na	obvyklých	informačních	místech.	

Děkuji za příjemné povídání a přeji, ať se práce 
daří. Jaroslava Umnerová
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Představujeme spolky

Klub seniorů slaví 55. výročí svého založení
Jelikož	se	v	tomto	období	členové,	kterých	

je	 aktuálně	 téměř	 osmdesát,	 nemohou	 spo-
lečně	sejít	a	oslavit	významné	výročí	založení	
svého	klubu,	alespoň	si	stručně	připomeňme	
klubovou	historii.
Klub	byl	založen	v	roce	1966	Vojtěchem	Ul-

richem,	který	byl	i	jeho	prvním	předsedou.	Od	
založení	 se	 v	 klubu	 vystřídalo	 nejen	 několik	
předsedů,	ale	stěhoval	se	 i	 samotný	klub.	Pů-
vodně	sídlil	v	kulturním	domě,	poté	v	bytovém	
domě	u	nádraží	a	nakonec	se	z	pečovatelského	
domu	U	Dermutů	přesunul	do	pečovatelského	
domu	v	ul.	Loudů,	kde	sídlí	i	dnes.	Za	běžných	

okolností	se	zde	členové	klubu	pravidelně	se-
tkávají	 každý	 čtvrtek	 od	 jedné	 hodiny.	 Mezi	
další	činnosti	klubu	patří	například	jednoden-
ní	zájezdy,	návštěvy	divadel,	čtvrtletní	oslavy	či	
proslulý	Babský	bál.	Klub	stále	vítá	nové	členy.
Nyní	jsou	však	všechny	tyto	události	poza-

staveny,	 což	 je	 dle	 slov	 nynější	 předsedkyně	
Jarmily	Štěpařové	dlouhé	a	smutné	obzvláště	
pro	 starší	 členy	 klubu.	 „Proto	 nás	mile	 pře-
kvapilo,	 že	 se	 na	 nás	 nezapomnělo.	Městský	
úřad	s	panem	starostou	Martinem	Sobotkou,	
panem	ředitelem	Janem	Vozárem	a	učiteli	ze	
ZUŠ	 a	 s	 paní	 ředitelkou	 Jaroslavou	Umnero-

vou	z	MKS	nám	připravili	jako	dárek	k	výročí	
krásné	video,	které	nás	dojalo,	darovali	nám	
myčku,	 kterou	 jsme	 si	 dlouho	 přáli,	 a	 také	
hodiny.	 Moc	 Vám	 děkujeme,“	 dodává	 před-
sedkyně	za	klub	seniorů.	„Také	musím	podě-
kovat	děvčatům	a	paní	ředitelce	z	Městského	
kulturního	 střediska	 Jaroslavě	 Umnerové	 za	
zprostředkování	registrace	k	očkování	a	Tech-
nickým	službám	za	odvoz	lidí	do	Stoda.“
Klubu	přeji	vše	nejlepší	do	dalších	let	a	ať	

brzy	přijde	čas,	kdy	se	budou	moci	opět	všich-
ni	sejít	a	společně	své	výročí	oslavit!	

Zuzana Sobotková
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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	 13:00–18:00
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
COPONS Jaume: Agus a příšerky
Připravte	se,	pan	Flat	přichází	a	s	ním	spousta	
příběhů	o	příšerkách	a	o	klukovi,	kterému	ka-
marádi	převrátili	život	naruby.

BRADLEY Kirsten: Ruce v hlíně
Kniha	 plná	 dobrých	 nápadů	 pro	 mladé	 za-
hradníky.	Naučí	vás	pozorovat	a	zkoumat	pří-
rodu	od	 jara	do	zimy.	Pomocí	 jednoduchého	
návodu	si	vyrobíte	např.	krmítko	pro	ptáčky

CARSÍA Eliseo: Hudební nástroje
Zvuková	 kniha	 pro	 malé	 muzikanty.	 Stiskni	
tlačítka	a	poslouchej.

RAYNER Abigail: Jsem zlodějka?
Upřímný	 příběh	 o	 krádeži	 a	 odvaze	 udělat	
správnou	věc.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
MITCHELL Alex: Balkon k nakousnutí
Jak	vypěstovat	čerstvé	ovoce	a	zeleninu	v	srd-
ci	města?	Na	zahrady	a	záhony	zapomeňte	–	
nic	z	toho	nebudete	potřebovat.

PLATZOVÁ Magdaléna: Máme holý ruce
Deník	studentky	z	roku	1989
Magdaléně	 je	17,	chodí	do	4.	B	na	pražském	

gymnáziu,	chce	žít	ve	svobodné	zemi	a	touží	
po	 lásce.	 Bojí	 se	 policejních	 obušků,	 přesto	
chodí	demonstrovat.	Pak	přijde	sametová	re-
voluce…

MALONE Michael J.: Absence zázraků
Silný	příběh,	který	odhaluje	temnou	minulost	
jedné	rodiny.	Nejtemnější	vzpomínky	se	skrý-
vají	v	hlubinách	paměti…

DVOŘÁKOVÁ Petra: Chirurg
Jeho	 kariéra	 špičkového	 odborníka	 předčas-
ně	 skončila	 kvůli	 jednomu	 karambolu	 s	 al-
koholem.	 Následky	 teď	 musí	 nést	 nejen	 on,	
ale	i	věčně	nespokojená	manželka	a	dospíva-
jící	 děti.	Hynkovi	G.	nezbývá	než	věřit,	 že	 se	
nepotopí	na	úplné	dno.

Novinky z infocentra
Městské	 kulturní	

středisko	 Dobřany	 ve	
spolupráci	s	Římskoka-
tolickou	farností	Dobřa-
ny	připravilo	na	letošní	
sezónu	 nový	 letáček	
ke	 kostelu	 sv.	Mikuláše	

v	Dobřanech,	a	to	nejen	pro	turisty,	ale	i	pro	
místní	zájemce	o	tuto	památku.	
Po	 předchozí	 domluvě	 v	 infocentru	 jsou	

možné	prohlídky	kostela	pro	jednotlivce	i	pro	
skupiny	 a	 prostřednictvím	 informačního	
centra	se	lze	opět	podívat	do	kostela	sv.	Víta	
v	Dobřanech.	
Dále	 je	možno	 objednat	 si	 předem	 skupi-

nové	 prohlídky	 lesoparku	 Martinská	 stěna,	
Šlovického	 vrchu	 nebo	 také	 skupinové	 pro-
hlídky	centra	města.

Eva Špísová, MKS Dobřany

Bleší trh – záležitost tří E
…ekonomie, estetika, ekologie

Nedílnou	součástí	dobřanského	dění	se	stal	bleší	trh.	Po	dlouhé	pauze	v	sobotu	22.	května	ko-
nečně	náměstí	zaplnili	nadšení	prodejci.	Účast	byla	hojná,	jak	ze	strany	prodávajících,	tak	ze	stra-
ny	nakupujících.	A	jakpak	by	ne?	Na	„blešáku“	často	najdete	přesně	ty	kousky,	po	kterých	už	dlou-
ho	toužíte,	ať	už	se	jedná	o	vybavení	domácnosti,	něčeho	na	sebe,	ke	čtení,	jen	tak	pro	radost…	Ať	
už	jste	si	blešák	oblíbili	jako	prodejci	či	nakupující,	vězte,	že	vždycky	uděláte	nejen	něco	pro	sebe	
a	svou	domácnost	či	peněženku,	ale	hlavně	pro	přírodu.	A	to	vám	nikdo	neodpáře	Děkujeme!

Zuzana Peksová, MKS Dobřany

12
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Děkujeme andílkem

Před	pár	týdny	k	vám	prostřednictvím	strá-
nek	Dobřanských	listů,	vývěsek	po	městě	i	fa-
cebookového	profilu	Městské	kulturní	středis-
ko	Dobřany	doputovala	výzva	„Daruj	anděla“.	
Andílků	 se	 sešla	 téměř	 stovka	 a	 postupně	
z	 nich	 vyrábíme	 andělské	 dárečky	 (přívěsky	
na	 klíče)	 a	 předáváme	 je	 lidem,	 bez	 kterých	
by	 právě	 končící	 covidové	 období	 bylo	 ještě	
těžší.	Začali	jsme	v	prodejnách	a	stravovacích	
zařízeních,	a	dokud	nám	andílci	a	síly	vysta-
čí,	budeme	pokračovat.	Děkuji	všem,	kteří	se	
zapojili.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

13

Den dětí jinak
Současné	hygienicko-epidemické	podmínky	nám	bohužel	nedovolují	uspořádat	Den	dětí	tak,	

jak	jsme	zvyklí.	Nicméně	nechceme	ochudit	místní	děti	o	zábavu	a	zážitky	z	plnění	úkolů,	a	tak	
jsme	připravili	stezku	v	trochu	jiné	podobě	než	v	minulých	letech.	Od	pátku	4.	června	do	čtvrtka	
10.	června	budou	na	vstupních	dveřích	kina	Káčko	umístěny	základní	instrukce	k	celé	stezce	a	in-
formace	vedoucí	k	dalšímu	stanovišti.	Všechna	zastavení	souvisí	s	dobřanským	rodákem,	režisé-
rem	Otou	Kovalem,	jehož	90.	výročí	narození	a	30.	výročí	úmrtí	si	letos	připomínáme.	Po	splnění	
všech	úkolů	obdrží	dětští	účastníci	odměnu.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Poděkování
Ráda	 bych	 poděkovala	 celému	 kolektivu	

MKS	 Dobřany	 za	 zajištění	 očkování	 pro	 mě	
i	manžela	ve	stodském	očkovacím	centru.	Za	
ochotu,	milý	přístup	i	vyřešení	drobných	pro-
blémů	s	certifikátem	o	očkování.

S díky Marie Šindelářová, Dobřany

Noc kostelů
V pátek 28. května 2021 v 18 hodin se otevřely dveře 1230 kostelů a modliteben v celé 
naší republice. Jako vždy byly pro návštěvníky otevřeny také oba dobřanské kostely. Du-
chovní správu zde zajišťuje Koinonia Jan Křtitel, která ve spolupráci s městem a farností 
připravila následující program.

Kostel	 sv.	 Mikuláše	 nabídl	 návštěvníkům	
nahrávku	několika	příběhů	 ze	 života.	 Vyprá-
věli	je	obyčejní	lidé,	sousedé,	přátelé	a	známí.	
Lidé,	kteří	v	Dobřanech	bydlí,	kteří	zde	pracu-
jí,	vychovávají	své	děti,	lidé,	kteří	mají	k	Dob-
řanům	vztah.	Tito	 lidé	svá	vyprávění	nazvali	
„Dobrou	 zprávou“.	 Dobrou	 proto,	 že	 stejně	
jako	plamen	svíčky	dokáže	zaplašit	tmu	i	bu-
doucnost,	která	vypadá	sebečerněji,	může	na-
konec	prozářit	světlo.	Světlo	přátelství,	světlo	
lidské	sounáležitosti,	světlo	Boží	přítomnosti.	
Lidé	 vcházeli	 do	 kostela,	 většinou	 se	 i	 zapo-
slouchali	 a	 bylo	 vidět,	 že	 se	 jich	 vyprávění	
hluboce	dotýká.
Kostel	sv.	Víta	v	18	hodin	nabídl	návštěvní-

kům	slavnostní	vernisáž	výstavy	velkoformá-
tových	fotografií	s	duchovní	tématikou	nazva-
nou	Člověk	a	víra.	Jednotliví	autoři	představili	
své	 fotografie	 s	 tématem	křesťanství:	 černo-
bílé	 i	 barevné	 snímky	 z	 církevních	 událostí,	
jako	 jsou	kněžská	a	biskupská	svěcení,	shro-
máždění,	slavnostní	bohoslužby,	řeholní	sliby,	
ale	také	snímky	z	obyčejného	života	běžných	
křesťanů.
V	 rámci	 doprovodného	 programu	 bylo	

možné	navštívit	v	městském	infocentru	také	
výstavu	 Truhlaření	 v	 dobách	 našich	 pradě-
dečků.	Výstavou	provázel	její	autor	a	zkušený	
truhlář	Miloš	Kodýdek	z	truhlářské	Dílny	sva-
tého	 Josefa,	 kterou	 provozuje	 v	 prostorách	
dobřanské	 fary.	 Jeho	 doménou	 jsou	 právě	

historické	 truhlářské	 techniky,	 nářadí	 a	 pří-
pravky.	 O	 každém	 hoblíku,	 dlátku	 a	 vlastně	
jakémkoliv	„udělátku“	dokáže	Miloš	vyprávět	
a	ví,	ze	které	doby	pochází	a	k	čemu	a	jak	se	
používá.
Pro	návštěvníky	Noci	kostelů	byla	otevřena	

také	farní	Zahrada	Anežky	České.	Zahrada	je	
součástí	 farního	 areálu,	 a	 i	 když	není	 běžně	
otevřena	veřejnosti,	není	vlastně	ani	uzavře-
ná.	Fara	byla	dlouhá	léta	veřejnosti	v	podsta-
tě	nepřístupná.	V	posledních	letech	probíha-
jí	 postupné	 úpravy	 a	 opravy	 celého	 areálu	
fary	 tak,	aby	mohla	sloužit	široké	veřejnosti	
jako	 prostor	 pro	 setkávání,	 relaxaci	 a	 mod-
litbu.	 Kromě	 otevřené	 a	 přístupné	 zahrady	
našli	 návštěvníci	 na	 faře	 také	 minivýstavku	
kuchyňských	 a	 léčivých	 rostlinek	 Bylinky	
z	Anežčiny	zahrádky.	Hlavně	děti	se	výborně	
bavily	 a	 předháněly	 v	 určování	 jednotlivých	
bylinek	 a	 jejich	 užití	 v	 domácnosti,	 kuchyni	
a	léčení.	Každý	návštěvník	si	mohl	také	vyro-
bit	a	odnést	 látkový	sáček	s	 levandulí,	který	
má	 kromě	 příjemné	 vůně	 také	 uklidňující	
účinek.
Za	celý	večer	oba	kostely	přivítaly	více	než	

200	lidí.	Děkujeme	za	návštěvu	a	těšíme	se	na	
shledání,	třeba	v	rámci	kurzů	a	setkání,	které	
na	 faře	budou	probíhat	hned,	 jak	nám	 to	 si-
tuace	dovolí,	anebo	třeba	jen	tak	na	náměstí.

Honza Weber Kontakty MKS Dobřany
IC Eva Špísová	–	tel.	377	972	725	
	 mail:	ic@dobrany.cz
 Zuzana Peksová	–	tel.	377	972	725	
	 mail:	peksova@dobrany.cz		

MKS Jaroslava Umnerová
 tel.	377	972	480		 	 	
	 mail:	kultura@dobrany.cz 

Káčko, Dobřanské listy    
 Lenka Šašková	–	tel.	739	643	219		
	 mail:	kino@dobrany.cz
	 	 listy@dobrany.cz
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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

LETNÍ KINO
NA DOBŘANSKÉM NÁMĚSTÍ

2021

S sebou si vezměte tužku a papír, případně mobilní telefon.

start: 
kino Káčko

termín pro splnění:
4.–10. června 2021

pořadatel:
MKS Dobřany

Klapka! Jedem
aneb Den detí jinak

Připraveno je 8 stanovišť s úkoly, které souvisejí s filmy dobřanského rodáka, 

režiséra Oty Kovala. Cesta, kterou půjdete, se odtajňuje postupně.

Po zdolání celé trasy se můžete těšit na odměnu. 

Všechny potřebné informace najdete na vstupních dveřích kina Káčko.

Ota Koval (1931–1991)

ˇ

V souvislosti s aktuálně platnými nařízeními může dojít ke změně. 

Sledujte FB Dobřanské listy, 3D kino Káčko nebo www.kacko.cz.

27.– 31. 7. | 3.– 8. 8.
ZAČÁTEK VE 21:30 | VSTUP ZDARMA

V druhé polovině června chystáme 
znovuotevření kina

Přesný program se připravuje. 
Můžete se těšit např. na nový český film Matky, animovaný příběh 
o divokém koni Spiritovi nebo akční podívanou Rychle a zběsile 9.

Sledujte prosím FB 3D kino Káčko, Dobřanské listy nebo www.kacko.cz. 
Dále můžete volat na tel. 739 643 219.

Program i pravidla promítání se mohou měnit dle aktuálně platných nařízení.

ručně šitý zápisník a papírové tvoření

Výtvarná dílna
19. 6. 2021 | 13:00–17:00 | jednací sál MKS (náměstí T.G.M. 5, Dobřany)

Lektor: BcA. Jana Trnková | vstupné: děti do 10 let 50 Kč, dospělí 100 Kč

Přijďte si užít tvořivé odpoledne na téma papír. Vyrobíme si společně zajímavý ručně šitý notýsek, záložky a krabičky. Ukážeme si také jak použít různé druhy 
papíru i jak recyklovat papírové obaly, stránky časopisů, letáky a vytvořit z nich úžasné dárky, pouzdra, notýsky, šperky, ozdoby... Každý si domů odnese 

vlastnoručně vyrobený kousek. Vítáni jsou všichni bez rozdílu věku a zkušeností, děti do 10 let v doprovodu dospělého. Lze přijít kdykoliv během odpoledne.

Účast je možná pouze po předchozí rezervaci do čtvrtka 17. 6. 2021 na tel.: 377 972 725 nebo na e-mailu ic@dobrany.cz. 
Účastníci jsou povinni dodržovat aktuálně platná nařízení. 

Dobřany
Městské kulturní středisko

12.–13. 6. 2021

DOBŘANSKÁ 

POUŤ
Aktuální informace a podrobnosti sledujte na 
FB Dobřanské listy a www.kacko.cz.
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ČLOVĚK A VÍRA

Ř

Ě Ř

Foto: Jan Liška, Člověk a Víra

řeka RADBUZA

DOBŘANSKÁ GALERIE | nám. T.G.M. 5, Dobřany

28. 6. - 19. 9. 2021

VODA
 &

ŽIVOT

Městské kulturní středisko Dobřany pořádá výstavu

PO - PÁ   8:30 - 12:15, 13:00 - 17:00 | SO, NE   13:00 - 17:00

www.kacko.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace

Adopce v zoo
Vážení	 rodiče,	 přátelé	 školy	 a	 zoologické	

zahrady,
pomozte	 nám	 přispět	 na	 chov	 vzácného	

lemura	 rákosového	 v	 plzeňské	 ZOO	 zakou-
pením	 originální	 pohlednice	 namalované	
dětmi	naší	školy.	Pohlednici	je	možno	zakou-
pit	 na	 vernisáži	 výstavy	 Dobřanské	 pohledy	
1.	6.	2021	nebo	do	konce	června	v	MKS.	Cena	
jedné	pohlednice	je	20	Kč.	

Za děti z 1. stupně ZŠ děkuje školní Senát. 

Základní škola Dobřany
Zápis do dětského klubu 
pro školní rok 2021/22

V Dobřanech 20. 5. 2021

Milí	rodiče,
dne 17. 6. 2020 od 16 hod.	 se	 bude	 ve	

školní	jídelně	konat	schůzka	pro	rodiče,	kteří	
mají	zájem,	aby	jejich	dítě	příští	školní	rok	na-
vštěvovalo	po	vyučování	dětský	klub.	Týká	se	
to	dětí	budoucího	3.,	4.	a	5.	ročníku.
Dětský	 klub	 je	 zřizován	 z	 prostředků	 ev-

ropských	sociálních	fondů	pro	rozvoj	zaměst-
nanosti,	proto	je	potřeba	splnit	podmínku,	že	
rodiče	žijící	ve	společné	domácnosti	s	dítětem	
jsou	řádně	zaměstnáni,	vedeni	na	Úřadu	prá-
ce,	anebo	se	rekvalifikují.
Prosím,	aby	se	na	schůzku	dostavili	pouze	

rodiče,	kterých	se	tato	schůzka	týká,	a	to	v	po-
čtu	 jednoho	 zástupce	 za	 rodinu.	 Zápis	 dětí	
proběhne	 po	 schůzce,	 osobní	 účast	 rodiče	
je	 nutná.	Kritériem	výběru	při	 vyšším	počtu	
zájemců	 bude	 nižší	 věk	 přihlašovaných	 dětí.	
Oznámení	o	přijetí	dítěte	do	DK	se	rodiče	do-
zvědí	do	25.	6.	2021.

Za tým DK: Mgr. Gabriela Klinkovská, 
vedoucí vychovatelka

zdroj: www.zooplzen.cz

Hlas Česka má své oceněné i na naší ZUŠ
I	v	nelehkém	období	distanční	výuky	se	část	žáků	pěveckého	oddělení	zúčastnila	celostátní	

on-line	soutěže	Hlas	Česka.	Přestože	to	pro	ně	byla	hlavně	tolik	potřebná	motivace,	byli	navíc	
při	vyhlášení	výsledků	téměř	stoprocentně	úspěšní.	V	početné	konkurenci	(přes	100	účastníků	
v	klasickém	zpěvu)	se	podařilo	 třem	našim	zpěvákům	proměnit	 svoji	účast	v	krásná	ocenění,	
která	jsou	pro	ně	o	to	cennější,	že	pořadatelé	soutěže	hlavní	ceny	nedělili.	V	kategorii	klasický	
zpěv	11-14	let	získala	teprve	jedenáctiletá	Štěpánka	Hájková	čestné	uznání,	Jakub	Reiser	2.	cenu	
a	v	kategorii	klasický	zpěv	15-17	let	vyhrála	patnáctiletá	Veronika	Chamolová	1.	cenu	a	zvlášt-
ní	ocenění	za	interpretaci.	Gratulujeme	nejen	našim	žákům,	ale	také	jejich	paní	učitelce,	Kláře	
Vlahačové	Kartákové,	a	slečně	Anně	Bosovich,	která	všechny	zpěváky	doprovodila	na	klavír.	Za	
krásná	soutěžní	videa	děkujeme	panu	učiteli	Davidu	Kovářovi.

ČERVEN JE OSLAVA…
1. Červenec a srpen
2. Část stromu
3. Vatra
4. Květiny
5. Nejbližší hvězda
6. Pohádková bytost
7. Zakrytí půdy
8. Osoba co žije ve vodě
9. Co dáváme z lásky
10. Voda z mraků
11. Oblečení v létě
12. Cesta, náboženská slavnost
13. Velké … (ustálené spojení)
14. Oblečení  

D. Havlová

KŘÍŽOVKA PRO RADOST VIII.
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Výsledky voleb do školské rady ZŠ Dobřany – rodiče
V	letošním	roce	nebylo	možné	z	epidemických	důvodů	organizovat	dubnová	konzultační	odpoledne	pro	rodiče,	s	nimiž	byly	vždy	spojeny	i	volby	

zástupců	z	řad	rodičů,	a	proto	byla	nízká	účast	tzv.	oprávněných	voličů.	Minimální	počet	je	stanoven	na	jednu	třetinu	z	celkového	počtu	voličů,	tj.	
konkrétně	v	tento	čas	215	hlasů.	Bohužel	při	1.	kole	voleb	jsme	v	tajném	hlasování	obdrželi	52	hlasovacích	lístků,	ve	2.	kole	jen	20	lístků.	Dle	voleb-
ního	řádu	jsem	tedy	s	přihlédnutím	k	odevzdaným	hlasům	určil	za	členy	nové	školské	rady	dva	kandidáty,	kteří	obdrželi	nejvyšší	počet	odevzdaných	
hlasů.
Nová	školská	rada	se	tedy	poprvé	sejde	v	úterý	1.	6.	2021	v	18.00	hodin	v	ředitelně	školy,	a	to	v	tomto	složení:
a)	 zástupci	jmenovaní	zřizovatelem:	paní	Jaroslava	Umnerová	a	pan	Michal	Šašek
b)	 zástupci	zvolení	z	řad	pedagogů:	paní	Mgr.	Miroslava	Palkosková	a	paní	Mgr.	Eva	Fekerlová
c)	 	zástupci	určení	ředitelem	školy	z	řad	zákonných	zástupců	žáků:	paní	Lenka	Bartoníčková	a	pan	Ing.	Martin	Štětka
Přeji	jim,	aby	v	této	funkci	navázali	na	činnost	předchozích	školských	rad	a	odváděli	zodpovědnou	práci	ve	prospěch	žáků	školy,	jejich	rodičů	

a	zaměstnanců	školy.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Celostátní akordeonová soutěž „Dobřany 2021“
(Nejlepší uchazeči budou vybráni pro reprezentaci České republiky na celosvětové soutěži Trophée Mondiale De L´accordéon – CMA)

Nová	 akordeonová	 soutěž	 bude	 probíhat	
19.	–	20.	června	v	Dobřanech	a	je	určena	vý-
hradně	pro	hráče	z	České	republiky	bez	věko-
vého	omezení.	Mimo	muzikanty	ze	základních	
uměleckých	škol	a	konzervatoří	se	mohou	při-
hlásit	i	žáci,	kteří	studují	soukromě,	nebo	jsou	
samouky	a	akordeon	je	jejich	vášní.
V	letošním	roce	je	vypsáno	více	než	20	ka-

tegorií,	které	jsou	rozděleny	podle	věku	nebo	
podle	 výkonnosti	 jednotlivých	 soutěžících.	
Kromě	sólových	sekcí	jsou	zařazeny	také	ko-
morní	-	do	šesti	muzikantů,	kde	musí	být	ales-
poň	jeden	člen	uskupení	hráčem	na	akordeon	
nebo	 na	 diatonický	 akordeon	 (heligonka).	
Jednotlivé	 výkony	 bude	 hodnotit	 jedenác-
tičlenná	 porota	 složená	 z	 předních	 českých	
pedagogů	a	 interpretů,	kteří	mají	zkušenosti	
s	 novými	 trendy	 a	 postupy	 z	 akordeonové-
ho	 světa	 i	 z	 porot	 v	 národních	 nebo	 mezi-

národních	 soutěžích.	 Jednou	 z	 hlavních	 cen,	
mimo	finanční	ohodnocení,	bude	voucher	na	
5.	ročník	mistrovských	akordeonových	kurzů	
v	Dobřanech	19.	–	22.	8.	2021,	kde	je	hlavním	
pořadatelem	 stejně	 jako	u	 soutěže	Akordeo-
nová	škola	Dobřany.
Celá	akce	bude	volně	navazovat	na	národní	

soutěž	v	Hořovicích,	která	byla	hojně	navště-
vovaným	a	oblíbeným	místem	pro	 setkávání	
hráčů,	učitelů	a	nadšenců	z	celé	České	repub-
liky	a	která	akordeon	jako	takový	podporova-
la	a	propagovala	několik	desetiletí	až	do	své-
ho	zániku	v	roce	2002.	
Nejlepší	 uchazeči	 získají	 kromě	 ocenění	

v	 rámci	 soutěže	 také	 možnost	 zúčastnit	 se	
a	 reprezentovat	 naši	 zemi	 na	 celosvětovém	
akordeonovém	klání	Trophée	Mondial	(CMA).	
V	 minulém	 kalendářním	 roce	 slavila	 tato	
prestižní	akordeonová	soutěž	70.	let	od	svého	

založení	a	přihlásilo	se	rekordních	750	účast-
níků	 z	 více	 než	 70	 států	 světa.	 Kandidáti,	
kteří	 budou	 vybráni	 delegáty	 a	 odbornými	
porotami	v	 jednotlivých	národních	 selekcích	
a	 uspějí	 v	 zářijovém	 výběrovém	 kole,	 do-
stanou	pozvánku	na	CMA	–	Premium	–	22.	–	
28.	11.	2021	–	Truskavets	(Ukrajina).
V	 současné,	 pro	 kulturu	 obecně	 nepříz-

nivé	 situaci	 by	 tato	 událost	 mohla	 být	 mo-
torem	 a	motivací	 pro	 velkou	 část	 pedagogů,	
ale	i	žáků.	Pevně	doufám,	že	se	bude	moci	sou-
těž	uskutečnit	„na	živo“.	V	případě	nepříznivé	
situace	 se	budeme	muset	 spokojit	 s	 „online“	
verzí.	
Veškeré	 informace	 o	 soutěži:	 www.accor-

diondobrany.eu
Petr Vacek

(Oficiální delegát a porotce CMA za ČR, 
předseda akordeonové sekce Plzeňského kraje)
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Mandolína – nástroj, který se vrací jako DOBRMAN
„Několikrát	se	mi	stalo,	že	jsem	se	ně-

kde	objevil	s	mandolínou	v	ruce	a	poslu-
chači	tento	nástroj	obdivovali	se	slovy:	
„Jé,	to	je	krásný	cimbál,	bendžo,	balalaj-
ka…,	nikdo	nástroj	nepoznal.	A	přitom	
má	mandolína	v	Čechách	tak	velkou	tra-
dici,“	 říká	učitel	mandolíny	ze	ZUŠ	 J.	S.	
Bacha	v	Dobřanech,	Petr	Vrobel.	
V	Plzni	mimo	jiné	existovaly	dva	sou-

bory	 –	Klub mandolinistů a kytaris-
tů v Plzni	 a	 1.	 kroužek	 mandolinistů	
v	 Plzni,	 které	 tradici	 mandolínových	
souborů	držely	až	do	„nuceného“	sjednocení	
a	následného	sloučení	spolu	s	tamburašským	
souborem	 Dalibor	 pod	 hlavičku	 ROH	 závo-
dů	V.	 I.	Lenina	při	Rudém	koutku	 firmy	STA-
VOPRAV.	Byly	to	vysoce	organizované	orche-
stry	 s	 fungující	 hierarchií,	 které	 se	 nevzdaly	
své	činnosti	ani	za	války.	Až	komunisté	udělali	
těmto	souborům	konec.
O	historii	těchto	mandolínových	těles	vyšla	

velmi	zajímavá	kniha	s	CD	Petra	Vrobla	–	Dáv-
né	 písně	 plzeňských	 mandolín	 (2020).	 Pro	
účely	 nahrávání	 desky	 vznikl	 orchestr,	 který	
si	říkal	Manor Plzeň	 (Mandolínový	orchestr	
Plzeň),	ale	měl	jen	jepičí	život.	Po	nahrání	CD	
a	 jednom	koncertu	se	 rozpadl.	Ale	 i	 tak	mů-
žeme	o	tomto	orchestru	říci,	že	držel	prapor	
mandolínového	hraní	hodně	vysoko.

Petr	 Vrobel,	 který	 inicioval	 vznik	 tohoto	
orchestru,	začal	před	dvěma	roky	učit	v	ZUŠ	
J.	 S.	 Bacha	 v	 Dobřanech	 hru	 na	 mandolínu	
a	díky	velkému	pochopení	vedení	školy	se	mu	
povedlo	právě	v	těchto	dnech	svolat	zájemce	
nového	 mandolínového	 orchestru	 právě	 na	
půdě	školy.	Název	orchestru	je	velmi	trefný	–	
DOBRMAN	 (Dobřanské	 mandolíny).	 Měli	 by	
se	tu	setkat	u	notových	pultíků	nejenom	žáci	
hudební	školy,	ale	i	hráči	mimo	školu	z	Plzně,	
Prahy	 nebo	 z	 mnoha	městeček	 okolo	 Plzně.	
Ačkoli	je	mezi	amatérskými	muzikanty	mno-
ho	mandolinistů,	málo	z	nich	má	tu	odvahu	jít	
si	zahrát	do	podobného	tělesa.	Muzikanti	mají	
strach,	 že	 to	 nezvládnou,	 že	 neumějí	 noty…	
Aby	 jim	 Petr	 Vrobel	 jejich	 případné	 účinko-
vání	usnadnil,	upravuje	pro	ně	party	tak,	aby	

si	mohl	zahrát	každý,	protože	podle	
zkušeností	Petra	Vrobla	stačí	jedno	
společné	hraní,	a	muzikant	je	lapen	
mandolínovou	pavučinou.
Pokud	 vydržíme,	 můžeme	 se	

setkávat	 s	 mnoha	 orchestry	 v	 Ně-
mecku,	zahrát	si	společně	s	tambu-
rašským	 souborem	 ze	 spřátelené	
hudební	 školy	 z	 Brežice	 ze	 Slovin-
ska,	můžeme	navázat	na	tradici	hos-
tů	z	Divadla	J.	K.	Tyla	v	Plzni…
Repertoár	bude	obsahovat	sklad-

by	 současné	 (koncertní	 nebo	 z	 filmů),	 vlast-
ní,	 které	 píše	 Petr	 Vrobel,	 nebo	 skladby	 ze	
zachráněné	 bohaté	 sbírky	 70	 skladeb	 obou	
výše	uvedených	mandolínových	historických	
orchestrů	 z	 Plzně.	 Velcí	 světoví	 hráči	 (jako	
Radim	Zenkl,	Mike	Marshall,	Dana	Rath,	Da-
vid	Balakrishnan…)	orchestr	podporují	a	také	
slíbili	pomoci	 s	notovým	materiálem.	Už	ne-
zbývá	 nic	 jiného,	 než	 hrát.	 Pevně	 věříme,	 že	
se	bude	orchestr	posluchačům	líbit	a	že	jejich	
vystoupení	 se	 stanou	 místem	 setkávání	 mi-
lovníků	dobré	hudby.
Plány	jsou	velké,	tak	snad	se	je	podaří	usku-

tečnit.
Dana Chodlová,

zástupkyně ředitele ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

1.

2.

3.

Uzávěrka soutěže:
pátek 15. 5. 2020

městské kulturní středisko dobřany 
a základní škola dobřany 

vás zvou na výstavu

DOBŘANSKÉ 
POHLEDY 

2021
volné téma

2.–20. června 2021 
kostel sv. Víta

Zakoupením originální pohlednice namalované dětmi ze ZŠ Dobřany můžete přispět 
na chov vzácného lemura rákosového v plzeňské ZOO. Pohlednici je možno zakoupit 

do konce června v MKS Dobřany. Cena jedné pohlednice je 20 Kč. 

Otevírací doba: 
po–pá 8:30–12:15 a 13:00–17:00, so–ne 13:00–17:00
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Tentokrát „ výtvarka“ v době koronavirové
Životní	 výzvy	 jsou	 nečekané	 …	 Kdyby	 mi	

někdo	před	rokem	řekl,	že	budu	učit	na	ZUŠ	
výtvarnou	 tvorbu	 přes	 obrazovku	 počítače,	
pokládala	 bych	 ho	 za	 blázna.	 Zpočátku	 jsem	
optimisticky	doufala,	 že	uzavření	nebude	 tr-
vat	 dlouho.	 Podle	 toho	 vypadaly	 i	 počáteční	
hodiny.	Rodičům	jsem	rozesílala	emaily	s	 té-
matem,	možnou	technikou	a	několika	větami	
jsem	 se	 snažila	 popsat	 postup	 a	 očekávaný	
výsledek.	 Pak	 následovala	 záplava	 emailů	
a	 zpráv	 s	 nafocenými	 výtvory.	 Na	 každou	
zprávu	jsem	musela	reagovat…	Učím	79	dětí,	
takže	to	byla	opravdu	čilá	korespondence.	Si-

tuace	se	ale	nelepšila	a	bylo	mi	jasné,	že	děti	
i	 rodiče	 taková	 činnost	 brzy	 přestane	 bavit.	
Začala	 jsem	 se	 pídit	 po	 jiných	 možnostech.	
Řešení	 se	 objevilo	 při	 rozhovoru	 s	 mladou	
kolegyní,	 která	 se	prala	 s	 vyučováním	 tance.	
Osvědčil	se	 jí	Skype,	a	protože	děti	často	na-
vštěvují	několik	oborů,	bylo	logické	sjednotit	
využívání	 aplikací.	 Byli	 jsme	 nadšení,	 že	 se	
vidíme.	 Vysvětlování,	 motivace	 byla	 jedno-
dušší,	 mohla	 jsem	 dětem	 předvést	 na	 obra-
zovce	 ukázky,	 různé	 obrázky…	 Samozřejmě	
někdy	někomu	spojení	vypadlo,	někdy	se	děti	
připojovaly	 se	 zpožděním	 a	 postupně,	 takže	
jsem	zadání	opakovala	 i	čtyřikrát.	Někdy	mě	
někdo	 neviděl,	 někdo	 neslyšel,	 ale	 i	 tak	 byl	
počet	připojených	dětí	opravdu	vysoký.	Občas	
docházelo	i	k	humorným	situacím.	Třeba	když	
si	dítě	zapomnělo	vypnout	mikrofon	a	 já	vy-
slechla	rozčílenou	maminku:	„Papír	A3,	co	to	
jako	je?	To	nemyslí	vážně!“	Chlapeček	naštěstí	
věděl	a	já	mu	raději	mikrofon	nenápadně	vy-
pnula…	 Jindy:	 „Paní	 učitelko,	 nakreslil	 jsem,	

jak	sedím	s	babi	v	restauraci.	Vidíte	vzadu	tu	
paní?“	Marně	 jsem	ostřila	 na	 obrazovku,	 ale	
viděla	jsem	jen	dvě	zmíněné	postavy.	Musela	
jsem	přiznat,	 že	paní	vzadu	nevidím.	 „No,	 to	
proto,	že	šla	dozadu	pro	limonádu.“	

Omezené	bylo	i	používání	výtvarných	tech-
nik.	Ne	všichni	měli	doma	pastely,	křídy,	uhly,	
tuš	 …	 Několikrát	 si	 mohli	 rodiče	 nebo	 děti	
vyzvednout	papíry	a	materiál	ve	škole,	ale	ne	
každý	 zřejmě	mohl	 tuto	možnost	 využít.	Vy-
tvářeli	 jsme	koláže,	 tvořili	 jsme	roboty	z	od-
padního	 materiálu,	 otiskovali	 jsme	 obrázky	

z	koláže,	malovali	jsme,	kreslili	vším	možným	
-	 i	prsty,	houbičkou,	 inspirovali	 jsme	se	 land	
artem	a	děti	fotily	venku	svá	díla	z	přírodnin.	
Když	 nám	 přálo	 počasí,	 vyhnala	 jsem	 děti	 s	
papírem	 a	 vodovkami	 ven,	 zabrousily	 jsme	
do	mail	 artu,	 kreslili	 jsme	 komiks…	 Výtvory	

byly	 přes	 obrazovku	 špatně	 vidět,	 proto	 mi	
děti	posílaly	jejich	fotky,	já	se	snažila	poctivě	
odpovídat,	poradit.	Někdy	tvořili	i	sourozenci,	
několikrát	si	malovaly	s	dětmi	i	maminky.
Malovat	samostatně	před	obrazovkou	je	sa-

mozřejmě	něco	jiného	než	tvořit	ve	třídě.	Na	
výtvorech	 ve	 škole	 často	 pracujeme	 několik	
týdnů	a	dá	práci	děti	naučit,	že	nemusí	chvá-
tat.	 To	 vzalo	 při	 práci	 doma	 zasvé.	 Některé	
děti	už	po	hodině	hlásily,	že	mají	hotovo	a	prá-
ce	podle	toho	samozřejmě	vypadaly.	Prostě	–	
nebylo	to	ideální.	Výtvory	si	děti	střádaly	a	vý-
sledky	online	výuky	by	vám	rády	předvedly	na	

již	tradiční	výstavě	v	kostele	sv.	Víta	na	konci	
školního	 roku.	 Introvertním	 dětem	 výuka	
online	 vyhovovala	 víc,	 nemusely	 před	 všemi	
zveřejňovat	výsledky	své	práce,	měly	na	práci	
větší	klid,	ale	čeho	je	moc…
Musím	přiznat,	že	online	výuka	mě	i	mnohé-

mu	naučila.	Poznala	jsem	zase	jinak	své	žáky,	
na	internetu	jsem	našla	množství	edukačních	
videí	od	Galerie	Rudolfinum,	od	Národní	ga-
lerie,	 od	 Památníku	 národního	 písemnictví,	
zajímavá	videa	od	Katedry	výtvarné	výchovy	
PF	v	Olomouci	…	Některá	jsem	využila	během	
online	výuky,	jiná	bych	ráda	využila	i	při	bu-
doucí	 prezenční	 výuce.	 Objevila	 jsem	 i	 plno	
inspirativních	 knižních	 novinek	 a	 možností,	
jak	dětem	přiblížit	jinak	svět	umění.
Na	závěr	musím	poděkovat	dětem	a	přede-

vším	rodičům.	Za	spolupráci,	trpělivost,	pod-
poru	 dětí	 i	 za	 to,	 že	 nikdo	 výuku	 neukončil.	
Moc	si	toho	vážím	a	moc	mě	to	potěšilo.

Mgr. Ivana Vyhnalová 
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Pionýři připravili stezky pro děti

Stezka	 „Duben, ještě tam budem“	 byla	
připravena	na	dny	20.	 –	29.	 dubna	 s	 vyhod-
nocením	6.	5.,	kdy	byly	zpracovány	výsledky	
a	předány	odměny.	Stezka	se	skládala	z	19	ka-
ret	s	otázkami	a	úkoly	pro	děti	a	kreslenými		
příslovími	 k	 luštění	 pro	 rodiče.	 Zapojilo	 se	
30	dětí	a	20	dospělých,	z	 toho	7	 jich	poslalo	
vyluštěná	 přísloví.	 Dle	 jednotlivých	 písmen	
v	 odpovědích	 na	 otázky	 vznikla	 tajenka.	
K	 tomu	 děti	 plnily	 i	 doplňkové	 úkoly,	 např.	

měly	zkusit	jít	chvíli	pozadu.	Mezi	příslovími,	
připravenými	pro	dospěláky,	bylo	např.	lež	má	
krátké	nohy,	ve	víně	je	pravda	nebo	láska	pro-
chází	žaludkem.		No	a	ze	správných	odpovědí	
od	dětí	byli	vylosováni	na	1.	–	3.	místě	Domi-
nik	Konšal,	Tereza	Živná	a	Dominik	Silovský.	
Odměny	 převzali	 všichni	 zúčastnění	 včetně	
zapojených	dospěláků.

Čarodějnická stezka	 byla	 připravena	 na	
dny	 30.	 dubna	 –	 2.	 května	 v	 parku	 pod	 ná-
dražím	 v	 Dobřanech	 s	 tím,	 že	 výslednou	 ta-
jenku,	případně	fotky	zasílali	účastníci	až	do	
5.	a	6.	května,	pak	byly	předány	odměny	všem	
zúčastněným	 dětem.	 Do	 stezky	 se	 zapojilo	
30	účastníků.
Čarodějnice	 připravujeme	 každý	 rok,	 ov-

šem	s	ohledem	na	nařízení	vlády	se	akce	v	pů-
vodní	 podobě	 konat	 nemohla,	 takže	 žádná	
stanoviště	 v	 prostoru	 bývalých	 kasáren	 ani	
opékání	 uzenin,	 stejně	 jako	 v	 r.	 2020.	 Aby	
akce	nezanikla,	připravili	jsme	výše	zmíněnou	
stezku.	Na	jednotlivých	kartách	s	otázkami	či	
úkoly	bylo	možné	získat	kreslený	symbol.	Na	
závěr	dosazením	písmen	za	symboly	vyšla	ta-
jenka	-	Malí	čarodějové.	Někteří	účastníci	při-
šli	v	čarodějnickém	úboru	a	s	koštětem,	někdo	
v	„civilu“	a	s	klackem	místo	koštěte.	Z	účastní-

ků	byli	na	1.	-	3.	místě	Filip	Königsmark,	Hana	
Němcová	a	Markéta	Jacková.		Propagace	obou	
akcí	byla	zajištěna	skupinou	na	sociálních	sí-
tích	a	naše	poděkování	patří	i	IC	města	Dobřa-
ny,	které	v	rámci	FB	i	webu	města	a	kulturního	
kalendáře	nám	s	propagací	pomohlo.
Za	Pionýrskou	skupinu	Dobřany

Libuše Nejedlá

Rybáři
V	 poslední	 dekádě	 dubna	 jsem	 byl	 čtyři-

krát	 na	 rybách,	 ale	 žádný	 úspěch.	 Dokonce	
dvakrát	 jsem	 neviděl	 ani	 zatáhnout.	 Smůlu	
jsem	protrhl	až	9.	5.,	kdy	mě	dovezla	k	vodě	
druhá	dcera	s	vnoučkem	Matyášem.	V	zatáč-
ce,	kam	jsem	chtěl	jít,	již	někdo	seděl.	Výš	pak	
na	druhé	straně	další	kolega	říkal,	že	to	dnes	
nemá	cenu,	že	ještě	neměl	záběr	a	včera	také	
ne.	 Zajeli	 jsme	 tedy	 zpátky	 nad	 jez.	 Nahodil	
jsem	první	prut,	sahám	po	druhém	a	čihátko	
již	 jede	nahoru.	Zásek	a	máme	kapra	43	cm.	
Mates	 jásal	 a	 honil	 kapra	 po	 břehu.	 Potom	
jsem	měl	několik	záběrů,	ale	to	jsem	jen	viděl	
chvění	špičky	prutu	a	pohyb	vlasce,	čihátko	se	
sotva	pohnulo.	Když	jsem	sekal,	tak	do	prázd-
na,	 když	 jsem	 počkal,	 byl	 háček	 prázdný.	 Až	
po	delší	době	jeden	zásek	seděl	a	vytáhl	jsem	
kapra	47	cm,	potom	ještě	karasa.	 Již	pro	nás	
jeli,	 když	 čihátko	 vyjelo	 nahoru.	 Po	 záseku	
jsem	cítil	slušnou	rybu.	Ale	již	mám	nachytá-
no,	 tak	 je	 jedno,	 jestli	 ryba	uteče,	a	 tak	 jsem	
dal	prut	do	ruky	Matesovi.	Ryba	zabrala,	Ma-
tes	 také.	 Jenže	Mates	 je	 těžká	váha,	 ryba	vy-
létla	 nad	 hladinu.	 Za	 chvíli	 byl	 v	 podběráku	
tloušť	okolo	50	cm.	Mates	se	radoval	a	vůbec	
ho	nechtěl	pustit	zpátky.	Musel	jsem	mu	dlou-

ho	vysvětlovat,	že	 je	teď	ještě	hájený	a	že	se	
nesmí	brát.	Tak	že	si	teda	vezme	domů	ty	dva	
kapry	a	karasa	a	že	je	spapá.	A	já	byl	zase	bez	
ryby.	Doma	se	pak	vychloubal	a	to	přišlo	líto	
Víťovi,	 který	 ale	 o	 rybaření	 moc	 nejevil	 zá-
jem.	Za	dva	dni	přišel,	 že	by	 šel	 se	mnou	na	
ryby.	A	jako	prve	-	dost	neurčitých	záběrů,	až	
se	 jeden	povedl.	Víťa	hned	popadl	podběrák,	
a	že	mi	rybu	podebere.	Ale	u	mě	byl	břeh	dost	
vysoký	a	nedosáhl	by	k	vodě.	Kousek	ode	mě	
ale	vyrůstal	ze	břehu	šikmo	strom	a	tvořil	vyč-
nívající	plošinku.	Víťa	na	ni	slezl	a	asi	na	třetí	
pokus	 jsem	mu	navedl	 kapra	 do	 podběráku.	
Jenže	 kapr	měl	 47	 cm	 a	 hubeňour	 Víťa	měl	
problém	podběrák	s	kaprem	zvednout	z	vody.	
Poradil	jsem	mu,	aby	chytil	držadlo	blíž	k	síti	
a	táhl	podběrák	šikmo	po	břehu	nahoru.	Po-
dařilo	se	a	Víťa	byl	také	slavný.
Pak	 přišly	 deště,	 zvedla	 se	 voda,	 a	 tak	

jsem	šel	na	 ryby	až	17.	5.	Protože	byla	 ještě	
zvednutá	voda,	zkusil	jsem	to	na	strouze	pod	
mlýnem.	Ale	podmínky	byly	špatné.	Voda	sil-
ně	táhla,	vál	silný	vítr.	Skrz	vlnky	jsem	skoro	
neviděl	na	splávky,	natož	poznat	záběr.	Potom	
se	ale	 jeden	prut	náhle	ohnul,	sotva	 jsem	po	
něm	 stačil	 sáhnout.	 Podle	 záběru	 a	 prvního	

náporu	jsem	čekal	něco	většího,	ale	byl	to	jen	
kapr	43	cm.	Za	dva	dni	se	mi	tam	ještě	podaři-
lo	chytit	téměř	kilového	cejna,	plotici,	malého	
kapra	a	kapra	45	cm.	Smůla	byla	prolomena.
Začalo	 se	 již	 krmit	na	 rybnících.	 Štička	na	

vytěrácích	 se	 ještě	 neslovila.	 Bylo	 chladno,	
a	proto	nerostla.	Pak	zase	začaly	deště,	zvedla	
se	voda	a	hodně	štiček	asi	uteklo	přes	nápustě	
a	požeráky.	Nyní	se	sloví	dolní	rybník	v	Pře-
stavlkách,	následně	Černoblata	a	slovená	ná-
sada	bude	převezena	do	Přestavlk.	Do	Černo-
blat	je	pak	objednán	váčkový	plůdek	kapra.
Zatím	 dochází	 k	 pozvolnému	 rozvolňová-

ní	proticovidových	opatření	a	zákazů.	Pokud	
znovu	 nedojde	 ke	 zhoršení,	 plánujeme	 za-
čátkem	 září	 uspořádat	 rybářské	 závody	 pro	
dospělé	 a	 pro	 děti	 a	 následně	 pak	 i	 výroční	
členskou	 schůzi.	 Ještě	 letos	 je	 také	 v	 plánu	
pročistit	koryto	Chlumčanského	potoka	mezi	
Dolní	Kotynkou	a	zahradami.	
Většina	rybářů	se	teď	těší	na	16.	červen,	na	

zahájení	 lovu	 dravců.	 Štiky	 z	 jarních	 výlovů	
byly	vysazeny	do	řeky,	takže	naděje	na	úlovek	
tu	je.

Vladislav Šefl
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Běž, Tondo, běž!
(jar) Titulek připomínající slavný výrok z filmu o běžci Forrestovi, který se ničeho nezalekl, je poctou i oslavou zároveň a mohl by klidně 
být změněn na „Bravo, Tondo, bravo!“ Dobřaňák Antonín Hornák si před 22 lety stanovil cíl, který před pár dny pokořil. Gratulujeme!

V	roce	1999,	kdy	bylo	panu	Hornákovi	55	let,	ho	starší	syn	vyzval,	
jako	bývalého	fotbalistu,	k	uběhnutí	půlmaratonu	v	Praze.	S	dosaže-
ným	časem	1:50:22	si	řekl,	že	to	není	špatné,	a	začal	se	běhu	věnovat	
pravidelně.	
Několikrát	běžel	v	Praze	půlmaraton	společně	s	oběma	syny.	Po	

pár	letech	si	dal	předsevzetí,	že	do	roku	2021,	kdy	oslaví	77.	naro-
zeniny,	oběhne	teoreticky	zeměkouli	po	rovníku	–	tedy	40	075	km,	
což	se	mu	pár	měsíců	po	oslavách	777	let	od	první	písemné	zmínky	
města	Dobřany	opravdu	podařilo.	Po	22	letech	běhání	si	letos	v	květ-
nu	tento	sen	splnil.	Z	celkové	porce	40	075	kilometrů	je	2	510	km	
závodních.	Obvod	rovníku	mu	trvalo	uběhnout	v	přepočtu	4	833	ho-
din	nebo	201	dnů	nebo	6,7	měsíce.	Zúčastnil	 se	celkem	129	závo-
dů	-	konkrétně	14	maratonů,	55	půlmaratonů,	29	závodů	na	10	km	
(z	 toho	 15x	 běh	 Praha	 –	 Běchovice),	 21	 závodů	 od	 11	 do	 25	 km,	
10	závodů	od	3,1	do	8	km.	Nejlepší	běžecké	časy	má	z	období	kolem	
60	let	–	maraton	4:01:17,	půlmaraton	1:48:54	a	10	km	51:44!		

Nejlepší umístění: 
Mistr	republiky	na	10	km	na	dráze	v	Děčíně	v	kategorii	60+,	půl-

maraton	Arzberg-Marktredwitz	v	Německu	1.	místo	v	kategorii	60+,	
půlmaraton	v	Ústí	na	Labem	3.	místo	v	kategorii	60+,	Noční	Praha	
10	km	3.	místo	v	kategorii	65+,	maraton	Praha	Stromovka	4.	místo	
v	kategorii	60+,	Žebrák	25	km	2x	2.	místo	v	kategorii	70+,	Divoká	
Šárka	12	km	3.	místo	v	kategorii	60+,	půlmaraton	Plzeň	1x	3.	místo	
a	1x	1.	místo	v	kategorii	70+.	

Jaká města navštívil při zdolávání běžeckých tratí? 
Arzberg-Marktredwitz,	Beroun,	Blansko,	Bratislavu,	Brno,	Březni-

ci,	Českou	Třebovou,	Děčín,	Doksy,	Dolany,	Domažlice,	Horažďovice,	
Chrudim,	Karlovy	Vary,	Kladno,	Klenčí	pod	Čerchovem,	Konopiště,	
Košice,	Kounice,	Křivoklát,	Nymburk,	Pardubice,	Plzeň,	Poděbrady,	
Prahu,	Rakovník,	Rožmitál,	Stříbro,	Ústí	nad	Labem,	Velešín,	Zeleneč,	
Žatec,	Žebrák,	Žlutice	a	samozřejmě	běhá	také	v	okolí	Dobřan.

Několik zajímavostí za závěr:
Čtyřikrát	běžel	půlmaraton	v	sobotu	v	Praze	a	večer	jel	do	Bratislavy,	kde	v	neděli	odběhl	další	půlmaraton.	V	Praze	měl	čas	pod	2	hodiny	a	v	Bra-

tislavě	lehce	nad	2	hodiny.	Pro	Nadaci	Terezy	Maxové	dětem	za	407	km	vyběhal	16	119,-	Kč.	Celkem	má	doma	7	kg	medailí.	Průměrně	za	rok	uběhne	
1	822	km.	V	době	pandemie	od	1.	3.	2020	do	května	2021	naběhal	3	406	km.
Bravo,	Tondo,	bravo!
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Letošní	 Memoriál	 Václava	 Lecjakse	 bude	
trochu	netradiční.	Do	2.	 ročníku	 jsme	 tento-
krát	 zapojili	 oba	mužské	 týmy	Dobřan.	 Rádi	
bychom	si	tak	vynahradili	ztracený	čas	na	hři-
šti	a	vám	divákům	připravili	fotbalovou	podí-
vanou.	Každý	z	týmů	se	ve	své	skupině	popere	
o	pohár	vítězů	s	dalšími	třemi	soupeři.

Skupina A	–	Dobřany	A	(I.	B),	Chlumčany	A	
(I.	B),	Chotěšov	(I.	B),	Lhota	A	(KP)

Skupina B	–	Dobřany	B	(III.	tř.),	Dolní	Lu-
kavice	(III.	tř.),	Radkovice	(OP),	Lužany	(OP)
Na	hřištích	v	Dobřanech		se	tak	o	víkendech	

od	5.	do	20.	6.	2021	odehraje	celkem	9	utkání.
Těšíme	 se	 s	 vámi	 na	 shledanou	 na	 hřišti,	

snad	už	nás	nic	nezastaví!	
TJ	Dobřany	–	fotbal

5.	6. 14:00 Lhota Chlumčany hř.	II
5.	6. 16:30 Dobřany A Chotěšov hř.	I

12.	6. 14:00 Chotěšov Lhota hř.	II
12.	6. 16:30 Dobřany A Chlumčany hř.	I

19.	6. 15:00 Chlumčany Chotěšov hř.	II
19.	6. 17:30 Dobřany A Lhota hř.	I

skupina B

6.	6. 14:00 Radkovice D.	Lukavice Radkovice
6.	6. 16:30 Dobřany B Lužany hř.	I

13.	6. 14:00 Lužany Radkovice Lužany
13.	6. 16:30 Dobřany B D. Lukavice hř.	I

20.	6. 14:00 D.	Lukavice Lužany D.	Lukavice
20.	6. 16:30 Dobřany B Radkovice hř.	I

Rozlosování
skupina A

Memoriál Václava Lecjakse – 2. ročník

Aktuální informace sledujte na webu: www.fotbaldobrany.cz nebo na facebooku: TJ Dobřany Fotbal
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4x Bike Madness
To je název akce, která se uskuteční 9. - 10. 7. na Šlovickém vrchu v Dobřanech. Jedná se o závod světové série ve fourcrossu na horských 
kolech.

Ptáte	 se,	 co	 je	 fourcross?	 Fourcross	 je	 celkem	mladá	 disciplína,	
která	vzešla	z	dual	slalomu	a	bikrosu.	Fourcross	je	souboj	čtyř	jezd-
ců	v	jedné	dráze,	která	je	z	kopce	a	je	plná	velkých	skoků,	boulí,	klo-
pených	zatáček	a	dalších	nerovností.	 	To	zaručuje	atraktivní,	akční	
podívanou,	ve	které	uvidíte	závodníky	řítit	se	velkou	rychlostí	bok	
po	boku	a	doslova	létat	vzduchem	i	po	zemi.
Uvidíte	zde	kompletní	špičku	tohoto	sportu,	mistry	světa	i	vítěze	

světových	pohárů	a	mezi	nimi	i	pár	domácích	závodníků.
V	Dobřanech	 se	 fourcross	 nejede	 poprvé.	 Závodí	 se	 tady	 už	 od	

roku	2013.	V	 roce	2018	zde	bylo	mistrovství	 republiky	a	v	 letech	
2019	a	2020	Evropský	pohár.	
Závod	 světové	 série	 v	Dobřanech	bude	první	 závod	 čtyřdílného	

seriálu.	O	 týden	později	 se	uskuteční	asi	nejznámější	závod	v	 této	
disciplíně	v	Jablonci	nad	Nisou.	Poté	budou	následovat	dva	závody	
v	Německu.	Kvůli	covidu	byly	bohužel	zrušeny	závody	ve	skotském	
Fort	William	a	polském	Szczawno	Zdroj.	Vrchol	sezony	je	mistrov-
ství	světa	v	italském	Val	di	Sole	koncem	srpna.	
Program	této	akce	začíná	už	v	pátek	9.	7.	od	15:00	hod.	tréninkem	

a	kvalifikací	do	hlavního	závodu.	Ještě	před	kvalifikací	je	naplánovaný	závod	dětí	v	kategoriích	do	12	let	a	od	13	do	16	let.	Je	to	pro	příchozí	děti,	
takže	nepotřebují	žádnou	licenci,	jen	potřebné	vybavení	a	odvahu.	Po	kvalifikaci	bude	doprovodný	program	v	podobě	warm	up	party.
V	sobotu	10.	7.	začíná	program	od	15:00	tréninkem,	v	17:30	je	oficiální	zahájení	a	od	18:00	hlavní	závod.	Ve	20:00	následuje	vyhlášení	vítězů	

a	after	party,	kde	uvidíte	vystoupení	kapel	a	DJ´s.
Těšíme	se	na	Vás	v	Dobřanech	na	Šlovickém	vrchu!	Vstupné	je	dobrovolné.
Veškeré	podrobnosti	najdete	na	Facebooku:	bikeparkdobrany	a	také	na	Instagramu:	bikeparkdobrany.

Tomáš Brožík
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Pomalu se rozjíždíme a vyhlížíme další sezónu
Po velmi táhlé přestávce jsme se všichni vrhli rovnou do práce, a to se všemi kategoriemi.  Trénují nejmenší děti, starší žáci, junioři a také 
muži.

Realizační tým A mužů: V. Šlehofer st., D. Malý, 
P. Kánský a D. Kovařík st.
Jako	 jediní	mají	muži	možnost	 v	 covidové	

době	 hrát	 i	 soutěžní	 zápasy	 v	 extralize.	 Vše	
souvisí	s	výjimkou	udělenou	příslušnými	or-
gány	ČR.	Musíme	k	tomu	ale	plnit	velmi	strikt-
ně	nařízená	opatření.	Na	každém	tréninku	mít	
platný	 test,	 který	 nesmí	 být	 starší	 48	 hodin	
atd.	 	To	samé	platí	pro	realizační	 tým	a	 týká	
se	nejen	tréninkových	jednotek,	nýbrž	i	extra-
ligových	zápasů.	Mužská	extraliga	se	dohraje	
jednokolovým	systémem,	poté	hned	následují	
vyřazovací	 boje.	 Ze	 soutěže	 se	 nesestupuje.	
V	 jakém	 formátu	 bude	 play	 off	 probíhat,	 se	
ještě	 úplně	 neví.	 Vše	 souvisí	 s	 aktuální	 situ-
ací	ohledně	covidu	a	také	s	volnými	termíny,	
neboť	přes	prázdniny	se	hrát	snad	krom	dvou	
červencových	víkendů	nebude.
Naší	 vizi	 v	 dohrání	 v	 jakémsi	 pokráceném	

režimu	jsme	uzpůsobili	zejména	mladým	klu-
kům,	 resp.	 našim	 odchovancům.	 Jak	 jsem	 již	
zmínil,	 z	 extraligy	 se	 nesestupuje,	 čili	 ideální	
doba	zapracovávat	naše	naděje	se	doslova	na-
bízí.	Pět	zápasů	by	nám	mělo	napovědět,	jakým	
směrem	půjdeme	v	létě.	Domácí	zápas	s	praž-
skou	 Hostivaří	 jsme	 výsledkově	 nezvládli.	
Vrabci	na	střechách	si	štěbetali,	že	hosté	z	Pra-
hy	v	období	pauzy	trénovali	i	s	hokejkou	...	Ať	
bylo,	 co	bylo,	každý	 je	 strůjcem	svého	osudu.	
Faktem	je	to,	že	hosté	z	Prahy	zde	v	Dobřanech	
byli	lepším	týmem,	míček	jim	prostě	nepřeká-
žel	 a	 na	 rozdíl	 od	 nás	 trefovali	 prostor	mezi	
brankovou	konstrukcí,	což	bylo	jaksi	klíčové.
Náš	 mladý	 mančaft	 přes	 tvrdý	 lockdown	

netrénoval	 vůbec,	 jinak	 jsme	 běhali	 ve	 ve-
černích	 časech	 po	 Dobřanech,	 resp.	 kde	 se	
dalo.	Pár	modelových	zápasů	ve	fotbale	jsme	
odehráli	 v	 Chotěšově	 „na	 umělce“,	 toť	 asi	
vše...	 Příprava	 na	 hokejbalové,	 extraligové	
či	 chceš-li,	 republikové	boje	 tedy	hodně	aty-
pická...		Bohužel	doba	je	taková,	jaká	je,	a	my	
jsme	nyní	rádi,	že	vůbec	můžeme	hrát.	Na	ka-
ždý	pád	jsme	do	ostrých	bojů	naskočili	téměř	

po	čtyřměsíční	absenci	na	hokejbalovém	sta-
dionu	 a	 návazně	 také	 obnovili	 týdenní	 práci	
konečně	i	s	hokejkou....	Jak	k	tomu	přistoupily	
ostatní	 týmy,	nemá	cenu	sondovat.	V	 tomhle	
případě	jsme	se	v	klubu	rozhodli	vše	startovat	
pozvolna	a	postupně	se	vracet	do	standardní-
ho	sportovního	procesu.
	 Druhé	 utkání	 jsme	 absolvovali	 v	 daleké	

Karviné	a	tam	už	bylo	vidět,	že	kluci	byli	zase	
o	 něco	 lepší.	 Zlepšili	 jsme	 herní	 projev,	 po-
zvolna	oprášili	nastavený	systém,	který	dělal	
velmi	silné	Karviné	problémy.	 Je	to	 jednodu-
ché,	přibyly	4	tréninkové	jednotky,	v	kterých	
jsme	na	těchto	věcech	opět	návazně	pracovali.	
Výsledek	1:2	z	našeho	pohledu	ani	tentokrát	
není	 stěžejní,	 nicméně	 leccos	 napoví.	 Dob-
řany	na	 severu	Moravy	 zahrály	 velmi	dobře.	
Bohužel	jen	koncovka	nás	zklamala.	Do	konce	
sezóny	nás	čeká	ještě	domácí	duel	s	Letohra-
dem,	následně	do	Dobřan	dorazí	další	pražský	
celek	Kovo	a	k	poslednímu	zápasu	pojedeme	
na	území	nedalekého	rivala	z	Plzně.
Sečteno	podtrženo	–	hodně	atypická	sezó-

na.	Napadl	by	někoho	z	nás	takový	scénář	tře-
ba	před	třemi	roky???
Mládež	 toho	 do	 konce	 školního	 roku	moc	

neodehraje.	Pouze	starší	žáci	pojedou	za	sou-
peřem	do	Prahy.	Nový	stadion	v	Hostivaři	vy-
zkouší	 dobřanští	 kluci	 pod	 vedením	 trenérů	
Petra	Úbla	a	Marka	Chamoly.
Uvidíme,	zda	se	nám	podaří	domluvit	i	jiné	

zápasy,	a	to	všem	kategoriím	včetně	těch	nej-

mladších	do	konce	školního	roku.	Jak	už	bylo	
zmíněno	v	úvodu,	konečně	trénujeme,	pracu-
jeme	nejen	 s	 hokejkou	a	bavíme	 se	 sportem	
úplně	 všichni,	 jak	 malí	 Šnečci	 a	 dorostenci	
s	juniory,	tak	i	muži.		
Věřme	tedy,	že	už	nás	žádný	covid	limitovat	

či	 jinak	 omezovat	 nebude	 a	 my	 se	 budeme	
moci	 standardně	 připravovat	 do	 dalších	 se-
zón	a	nadále	reprezentovat	naše	město	nejen	
ve	sportovních	duelech.

Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer st.

Žáci na archivním snímku
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Stadion opět ožil požárním sportem
A	 je	 to	 tady.	 Konečně	 snad	 přichází	 doba	

a	mohlo	by	se	blýskat	na	lepší	časy.	Doba	tem-
na	v	podobě	koronaviru	a	nuceného	odpočin-
ku	se	týkala	samozřejmě	i	požárního	sportu.	
Zima	byla	dlouhá.	Jen	ležet	a	čekat	se	nikomu	
vůbec	 nechtělo.	 Jak	 se	 říká,	 ve	 zdravém	 těle	
zdravý	 duch,	 tak	 jsme	 hledali	 každou	 mož-
nost,	jak	se	vidět	alespoň	v	omezeném	počtu.	
Pokud	se	nešlo	vidět	ani	v	minimálním	počtu,	
přišly	 na	 řadu	 videotréninky.	 Velkou	 práci	
v	tomto	směru	odvedl	Ondra	Šiška,	který	zalo-
žil	skupinu	a	přes	internet	trénoval	ty	nejsna-
živější	 sporťáky	 skoro	 každý	 den.	 Videotré-
ninky	byly	hlavně	o	posilování	a	Ondrovi	za	to	
patří	velký	dík.	
Parta	dobřanských	sporťáků	se	od	podzimu	

začala	 rozrůstat	 a	 to	 nám	 dělá	 samozřejmě	
radost.	 Co	 nám	 však	 dělá	 ještě	 větší	 radost,	
je	fakt,	že	si	naší	práce	všimli	i	reprezentační	
trenéři.	Do	širšího	kádru	reprezentace	dosta-
li	 pozvánku	 hned	 čtyři	 naši	 svěřenci.	 Ondra	
Šiška,	Magdaléna	Koptíková,	 	Tadeáš	Voříšek	
a	 Nikola	 Rašková.	 Věřím,	 že	 na	 reprezentaci	
mají	 i	další	a	že	hned,	 jak	se	sezóna	rozběh-
ne,	 se	 trenérům	předvedou.	 Být	 v	 reprezen-
taci	v	požárním	sportu	není	snadné,	a	to	také	
proto,	že	součástí	 je	 i	výstup	na	cvičnou	věž.	
Cvičná	 věž	 pro	 tuto	 disciplínu	 se	 v	 našem	
kraji	 nachází	 jen	na	 stanicích	hasičských	 zá-
chranných	sborů.	V	době	pandemie	jsou	však	
všechna	 sportovní	 zařízení	 uzavřena	 a	 to	 se	
týkalo	 i	hasičských	stanic.	 Jsme	moc	rádi,	 že	
se	toto	už	změnilo	a	výcvik	nám	byl	za	dodržo-
vání	hygienických	podmínek	umožněn.	
Doposud,	 když	 byla	 naše	 hasičská	 parta	

menší,	jsme	se	zabývali	výchovou	jednotlivců.	

Ti	musí	zvládat	100	m	s	překážkami	a	také	vý-
stup	na	cvičnou	věž.	Teď,	když	se	naše	parta	
rozrostla,	 pomýšlíme	 na	 družstvo	 doroste-
nek	a	mužů.	Naše	disciplíny	se	tak	rozrostou	
o	štafetu	4x100	m	a	požární	útok.	Ani	zde	to	
není	se	zajištěním	materiálu	jednoduché.	Po-
žární	stříkačka,	která	je	schopna	konkurence,	
není	 součástí	 výbavy	 našeho	 sboru,	 a	 proto	
jsme	si	ji	zapůjčili	od	SDH	Úherce.	Za	zapůjče-
ní	patří	Úhereckým	velký	dík.	Jednoduché	to	
nebude	ani	s	dalšími	prostředky,	ale	věřím,	že	
se	časem	vybavíme	a	budeme	konkurovat	těm	
nejlepším.	

Sport	však	není	jen	o	reprezentaci	a	honě-
ním	 se	 za	 výsledky.	Důležitá	 je	 hlavně	 parta	
a	radost	z	tréninku.	Požární	sport	byl	vlastně	
vymyšlen	 jako	 fyzická	 příprava	 hasičů,	 aby	
byli	 schopni	 dobře	 zvládat	 svoji	 náročnou	
práci.	 I	nám	záleží	na	tom,	aby	naši	svěřenci	
získali	vztah	k	hasičině.	V	našich	řadách	jsou	
kluci,	kteří	žijí	výjezdovou	jednotkou.		Mnozí	
by	se	rádi	stali	i	profesionálními	hasiči.	

Martin Provazník, trenér

Výzva pro město
S	jarem	a	s	rostoucími	teplotami	jako	obvyk-

le	začala	cyklistická	sezona.	Řada	každoročně	
přibývajících	kolařů	vyráží	nejen	na	výlety,	ale	
i	na	jízdy	do	zaměstnání.	Zvláště	pro	zaměst-
nance	Psychiatrické	nemocnice	je	to	schůdný	
a	 oblíbený	 způsob	 dopravy.	 Každý	 cyklista	
hned	při	výjezdu	z	domu	řeší	problém,	kudy	
má	vlastně	přes	město	 jet.	V	ulicích,	a	zvláš-
tě	 po	 hlavní	 třídě,	 navíc	 před	 několika	 léty	
zúžené,	 to	při	 současném	autoprovozu	příliš	
bezpečné	není.	A	s	ohlášenou	změnou	způso-
bu	 předjíždění	 cyklistů	 s	 dvaapůlmetrovým	
odstupem	to	bude	nepříjemná	zátěž	i	pro	mo-
toristy.	Proplétat	se	po	chodníku	mezi	mamin-
kami	s	kočárky	asi	taky	není	to	správné.	Tak	
tedy	kudy?	Po	léta	žádná	vládnoucí	garnitura	
města	 nenašla	 odvahu	 tento	 problém	 řešit.	
Ani	 stávající	 situace	 nenapovídá,	 že	 se	 sou-

časné	vedení	chová	jinak.	Stezka	pro	cyklisty	
nevznikla	 při	 výstavbě	 dopravního	 napojení	
nové	 průmyslové	 zóny	 ke	 Šlovicům	 a	 ani	 se	
nebuduje	při	rekonstrukci	ulice	Loudů.	Dou-
fejme,	že	je	s	ní	počítáno	alespoň	při	chystané	
rekonstrukci	ulice	Stromořadí,	na	kterou	bylo	
v	minulosti	odkazováno	jako	na	paralelní	ces-
tu	pro	cyklisty.	Ale	jak	na	ni	bezpečně	napojit	
sídliště	na	Pančavě?	Myslím,	že	dozrál	čas	tyto	
věci	řešit	a	že	mladé	vedení	města	přijde	s	ně-
jakým	řešením	a	nenechá	tuto	příležitost	zase	
jen	jako	vábničku	do	volebního	programu	ko-
munistické	straně.	Navíc	jeho	vyřešení	nepo-
slouží	 jen	úzké	zájmové	skupině,	ale	veškeré	
veřejnosti,	a	to	i	bez	rozdílu	věku.
PS:	Omlouvám	se	vedení	města,	že	ve	svých	

článcích	 nadhazuji	 problémy,	 které	 jsou	 pro	
ně	obtížně	řešitelné.	(Dnešnímu	tématu	měst-

ské	 cyklostezky	 předcházelo	 nalajnování	
středové	čáry	na	 silnici	do	Chotěšova.)	Mám	
proto	 ještě	 jeden	námět	na	 zlepšení	bezpeč-
nosti	silničního	provozu,	jehož	řešení	nebude	
tak	obtížné.	Je	jím	napojení	příjezdové	silnice	
od	přivaděče	z	Plzně,	resp.	silnice	od	Šlovic,	na	
silnici	ze	Štěnovic.	Jistě	mi,	zvláště	starší	řidiči	
a	řidičky,	dají	za	pravdu,	že	vjíždět	tam	s	hla-
vou	 vytočenou	 vlevo	 vzad,	 není	 žádný	med.	
Za	 odbočující	 nákladní	 automobil	 se	 snadno	
schová	rychle	jedoucí	osobní	auto,	a	vjedete-li	
tam	v	takový	okamžik,	způsobíte	horké	chvil-
ky	nejen	sobě,	ale	i	spěchajícímu	řidiči	onoho	
auta.	 Myslím,	 že	 vybudování	 připojovacího	
pruhu	 by	 spočívalo	 jen	 v	 „zasypání	 škarpy“	
a	 přemalování	 pruhů	 na	 široké	 silnici.	 A	 to	
snad	nebude	tak	obtížné	ani	drahé.	

Ing. Pavel Vrzal
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Kdo žije v srdcích těch, kteří ho milovali, 
neumírá.

12.	6.	2021	vzpomeneme	4.	smutný	rok,	
kdy	odešel	náš	drahý,	milovaný	syn,	

manžel,	otec	a	bratr,

pan	Milan Pytlík	z	Dobřan.

S	láskou	stále	vzpomíná	celá	rodina.

Vzpomínka
Dne	14.	6.	tomu	bude	20	let,	co	nás	navždy	
opustila	naše	milovaná	manželka,	maminka,	

babička,	švagrová,

Jarmila Polesná.

S	láskou	vzpomíná	manžel	Jaroslav,	
dcera	Stanislava,	syn	Jaroslav,	bratři	Václav	

a	Ladislav	s	rodinou,	vnoučata	David	
a	Jaroslav	s	rodinami.

Kdo	jste	ji	znali	a	měli	rádi,	vzpomeňte	s	námi.
Děkujeme	za	tichou	vzpomínku.

Vzpomínka
Dne	20.	5.	2021	jsme	si	připomněli	

první	smutné	výročí,
kdy	nás	navždy	opustil	manžel,	tatínek,	

tchán,	dědeček	a	pradědeček,

pan	Jaroslav Kilberger	ze	Šlovic.

Za	tichou	vzpomínku	děkují	
manželka	Anna,	syn	Pavel	s	rodinou	

a	zeť	František	s	rodinou.

Vzpomínka

Dne	9.	6.	2021	uplynou	3	roky,	
co	nás	opustil	náš	milovaný	manžel,	

tatínek,	děda	a	praděda,	

pan	Karel Hrubý	ze	Šlovic.

Za	tichou	vzpomínku	děkuje	manželka	
a	děti	s	rodinami.

Vzpomínka

Kdy byl milován, není zapomenut.

Dne	1.	11.	1990	ve	věku	66	let	navždy	
odešel	náš	tatínek	a	dědeček.	Skvělý	člověk,	

který	navždy	zůstane	v	srdcích	všech,	
co	jsme	měli	tu	čest	ho	poznat.

Šimon Kněz

Dne	11.	6.	2018	následovala	svého	muže	
a	ve	věku	90	let	nás	opustila	naše	milovaná	

maminka,	babička	a	prababička.	
Moc	děkujeme	za	její	lásku	a	obětavost.

Miloslava Knězová, roz. Šlaisová

S	láskou	vzpomínají	děti	Miloslava,	Marie	a	Jiří	s	rodinami.

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne	6.	6.	2021	to	bude	6	let,	co	nás	ve	věku	
68	let	navždy	opustil	náš	milovaný	manžel,	
otec	a	skvělý	dědeček.	Člověk	s	duší	dítěte,	
který	nikdy	nezkazil	žádnou	legraci	a	který	
nás	neustále	překvapoval	svou	energií.

Jaroslav Vogl

S	láskou	vzpomínají	manželka	Hana	
a	děti	Monika,	Jaroslav	a	Hana	s	rodinami.

Vzpomínka

Dne	15.	6.	2021	to	bude	7	let,	
co	nás	navždy	opustila	

milovaná	maminka,	babička	a	sestra	

Marta Tětková.

Vzpomínáme	s	láskou.

Vzpomínka

Dne	5.	6.	2021	uplynuly	2	roky,	
co	nás	navždy	opustil	

pan	Rudolf Rieckel.

S	láskou	vzpomíná	rodina.

Vzpomínka
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Dne	13.	června	2021	uplyne	10	let,	
kdy	nás	opustil	můj	manžel,	

Vítězslav Ulrich. 

Kdo	jste	ho	měli	rádi,	vzpomeňte	s	námi.	
Blanka	Ulrichová	s	rodinou.

S	 láskou	 v	 srdci	 a	 s	 úsměvem	 na	 rtech	
vzpomínáme	na	Vítězslava	Ulricha,	které-
ho	jsme	poznali	při	zakládání	seniorského	
souboru	Dobřanské	bábinky	jako	člověka,	
jenž	vás	nakazí	neutuchajícím	elánem,	ra-
dostí	 ze	 života	 a	 povedené	práce.	 	 Byl	 to	
nejen	stěžejní	člen	Dobřanských	bábinek,	
ale	také	dobrá	duše	pečovatelského	domu	
v	ulici	Loudů	a	prima	kamarád.						

M. a J. Vozárovi

Vzpomínka
18.	června	uplynou	2	roky	od	chvíle,	
kdy	se	vydal	náš	kamarád	-	turista	
a	především	dobrý	a	šikovný	člověk,	

pan	Karel Bohmann,
na	nekonečný	vandr	po	věčnosti.	

Stále	na	něj	vzpomínají	dobřanští	turisté.	
Kdo	jste	ho	znali,	můžete	s	námi.

Vzpomínka

Kdo tě znal, vzpomene,
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne	13.	června	2021	uplyne	5	let,	
co	nás	navždy	opustil

pan	Vladislav Duba.

Za	tichou	vzpomínku	děkují	manželka	Věra,	
syn	a	dcera	s	rodinami,	vnoučata	

a	pravnoučata.

Vzpomínka

29.	června		uplynou	dva		roky,	
co	nás	opustila	naše	maminka,	

babička	a	sestra	

Jaroslava Jánská.  

Vzpomínají	manžel	Josef,	dcera	Pavla	
s	rodinou,	syn	Josef	s	rodinou	

a	bratr	s	rodinou.

Vzpomínka

Dne	12.	6.	si	připomeneme	
nedožité	70.	narozeniny	

pana	Františka Londy. 

Za	tichou	vzpomínku	děkují	
manželka	Jiřina,	dcera	Lenka	a	syn	Lukáš	

s	rodinami.

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

Pondělí 10:00–12:00 13:00–18:00
Úterý 8:00–12:00 13:00–16:00
Středa 10:00–12:00 13:00–18:00
Čtvrtek 8:00–12:00 13:00–16:00
Pátek 8:00–12:00 13:00–16:00
Sobota 8:00–12:00
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Klub českých turistů

Turisté vás zvou
Členská a výborová schůze 
KČT Dobřany se bude konat 
30. 6. 2021 v 17.00 hodin.

1. června
STŘÍBRO – KLADRUBY – MILEVO
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 6:21,	 z	 Plzně	
v	 7:05,	 ve	 Stříbře	 v	 7:35.	 Odtud	 odjedeme	
v	7:44	do	Kladrub.	Zde	se	vydáme	po	zelené	
TZ	–	Petrův	mlýn	–	Kočovský	mlýn	–	Milevo.	
Odjezd	do	Kladrub	v	13:37,	ze	Stříbra	v	14:30	
a	z	Plzně	v	15:20	do	Dobřan.	
Délka	trasy	9	km.	Vedoucí	J.	Šmatlák.

4. června
MERKLÍN – BIJADLA – VÝTUŇ – MERKLÍN
Odjedeme	busem	z	Bor	v	6:30	/Dobřany	čerp.	
st.	 6:45/	 do	Merklína,	 zde	 v	 7:30.	 Projdeme	
výše	 popsanou	 trasu.	 Zpět	 busem	 v	 12:55	
nebo	14:00	do	Dobřan	a	Plzně.	
Délka	trasy	12	km.		Vedoucí	J.	Nový.

8. června
Z DOMAŽLIC DO TRHANOVA
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 7:18,	 z	 Plzně	
v	 8:20	 do	 Domažlic,	 zde	 v	 9:25.	 Z	 Domažlic	
půjdeme	 po	 červené	 TZ:	 Újezd	 –	 Hrádek	 –	
J.	S.	Kozina	Muzeum	–	Trhanov.	Odtud	vlakem	
v	13:08	nebo	15:11,	z	Domažlic	v	14:00	nebo	
14:15.	
Délka	trasy	11	km.	Vedoucí	Jindřich	Šmatlák.

11. června
DOBŘANY – MARTIŇÁK – NOVÁ VES – 
DOBŘANY
Odjedeme	z	Plzně	hl.	n.	v	7:40	do	Dobřan.	Pů-
jdeme	od	kruháku	v	8:30	k	N.	Vsi.	Projdeme	
nepoznanou		cestou		zpět	do	Dobřan.	
Délka	trasy	14	km.	Vedoucí	J.	Nový.

15. června
KYNŠPERK NAD OHŘÍ – CHLUM SV. MÁŘÍ
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 6:21,	 z	 Plzně	
v	7:05	do	Chebu,	odtud	v	9:00	do	Kynšperka.	
Z	žel.	st.	Kynšperk	jdeme	po	žluté	TZ	do	Chlu-
mu	sv.	Máří	 a	odtud	 jedeme	busem	v	13:14.	
Z	Chebu	vlakem	v	16:33,	z	Plzně	v	18:40.	
Délka	trasy	12	km.	Vedoucí	Jindřich	Šmatlák.

18. června
DOBŘANY – CHOTĚŠOV – DOBŘANY
Odjedeme	z	Plzně	HN		v	7:40	do	Dobřan.	Pů-
jdeme	od	kruháku		v	8:30		po	lukách	přes	Vstiš	
do	Chotěšova.	Po	občerstvení	se	vrátíme	zpět	
do	Dobřan.	
Délka	trasy	13	km.		Vedoucí	J.	Nový.

Poznáváme Brdy
Se zřetelem na probíhající pandemii covid-19 a dodržení všech nařízení k tomu se váží-
cích jsme po dlouhé době uspořádali pochod do Brd.

Z	Dobřan	odjíždíme	vlakem	směr	Ro-
kycany,	 zde	 přestupujeme	na	 bus	 smě-
řující	do	Strašic,	které	jsme	si	zvolili	za	
start	a	cíl	našeho	pochodu.
Trasu	 pochodu	 volíme	 tak,	 abychom	

se	pohybovali	převážně	po	 lesních	ces-
tách.	Naše	první	zastavení	patří	roman-
tickému	 zámečku	 „Tři	 Trubky“.	 Jedná	
se	 o	 romantickou	 stavbu,	 v	 minulosti	
sloužící	 jako	 lovecký	 zámeček	 šlechtě	
(Colloredo-Mansfeld).	 Zámeček	 je	 pro	
veřejnost	 nepřístupný,	 proto	 jsme	 si	
prohlédli	jeho	okolí.	Nedaleko	zámečku	
se	zastavujeme	u	romantického	rybníč-
ku.	Něco	málo	posvačíme	a	vydáváme	se	
za	dalším	cílem	naší	cesty.	
Nejprve	 vystoupíme	 na	 vyhlídku	

(z	 které	 toho	 bohužel	 moc	 nevidíme)	
a	pokračujeme	k	místu	zvanému	„Sklá-
daná	 skála“.	 Po	 prohlídce	 sestoupíme	
k	 zámečku,	 dojdeme	 k	 rozcestníku	
„U	Zlámané	 lávky“,	dáme	se	 „Dolinskou	
cestou“	vedoucí	přes	„Lipovsko“	a	přejdeme	na	tzv.	„Kolenskou	cestu“,	která	nás	dovede	do	Stra-
šic.	Odtud	po	krátkém	odpočinku	odjíždíme	busem	do	Rokycan,	kde	přesedáme	na	vlak	a	vra-
címe	se	do	Dobřan.
Závěrem:	Byť	po	delší	přestávce,	opět	se	vracíme	k	naší	obvyklé	činnosti.	Navštěvujeme	krás-

ná	místa	naší	vlasti.	Hned	na	úvod	volíme	delší	trasu	v	délce	16	km,	příjemně	unaveni	to	zvlá-
dáme!
S	pozdravem	„Ať	nám	to	šlape“

Jindřich Šmatlák

22. června
Z HOLÝŠOVA DO HRADCE
Odjedeme	 z	 Dobřan	 vlakem	 v	 7:18,	 z	 Plzně	
v	8:20	do	Holýšova.	Trasa:	Holýšov	–	Hradec-
ká	skála	–	Hradec.	Z	Hradce	odjedeme	v	13:05	
nebo	v	14:05.	Délka	trasy	8	km.	Vedoucí	Jind-
řich	Šmatlák.

25. června
MERKLÍN – ŠTĚPÁNKA – ČELÁKOVY – 
MERKLÍN
Odjedeme	busem	z	Bor	6:30	/Dobřany	čerp.	
st.	6:45/	do	Merklína	7:30.	Projdeme	výše	po-
psanou	trasu.	Zpět	busem	v	12:55	nebo	14:00	
do	Dobřan	a	Plzně.		
Délka	trasy	12	km.	Vedoucí	J.	Nový.

29. června
KORNATICKÝ RYBNÍK – NEZVĚSTICE
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 7:18,	 z	 Plzně	

v	8:08,	z	Nezvěstic	v	8:33.	Z	žel.	st.	Kornatický	
rybník	jdeme	po	neznačené	cestě	na	žlutou	TZ	
a	dále	vystoupíme	na	vyhlídku	a	pokračujeme	
do	 Nezvěstic.	 Odtud	 vlakem	 v	 13:11	 nebo	
13:28/14:29/15.11.	
Délka	trasy	8	km.	Vedoucí	Jindřich	Šmatlák.

2. července 
ŠŤÁHLAVY – ZÁMEK KOZEL – ST. PLZENEC
Odjedeme	vlakem	z	Dobřan	v	7:18	do	Plzně	
7:38.	Odtud	v	8:08	nebo	8:27	do	Šťáhlav.	Pů-
jdeme	po	TZ	přes	Kozel	do	St.	Plzence.	 	Zpět	
vlakem	v	13:14	nebo	13:32	do	Plzně	a	do	Dob-
řan	v	14:20	nebo	14:40.	
Délka	trasy	10	km.		Vedoucí	J.	Nový.

Zveřejněné pochody se budou řídit dle vývoje epi-
demie a podle opatření  vlády ČR. Sledujte proto 
vývěsní skříňku u KB, popř. obdržíte e-mail, kde 
budete upozorněni na případné změny.
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ZNOVU OTEVŘENO!

Jsem ráda, že se po tak dlouhé době 
můžeme znovu potkat. Moc se na Vás  
těším a děkuji, že mi zůstáváte věrní.  

Pokud se rozhodnete mě znovu navštívit, 
volejte 776 737 395 pro objednání.

Vaše Zuzka
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Řádková inzerce
		ANGLIČTINA	 –	 Individuální	 i	 skupinová	výuka,	 též	online	

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

		Hledáme	 pronájem	 bytu	 2	 až	 3+1,	 vhodný	 pro	 seniory,	
mohu	nabídnout	menší	RD	u	lesa,	tel.	604	840	608.

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

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
ČERVEN 2021

pá 4. 6. 14–17 st 23. 6. 14–17
čt 10. 6. 14–17 po 28. 6. 14–17
út 15. 6. 14–17

ČERVENEC A SRPEN ZAVŘENO

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

Jóga pod sluncem
Letní cvičení v období červen–září 2021

Srdečně Vás zvu na cvičení jemné jógy – cvičení v klidném tempu. Přijďte se příjemně protáhnout 
a rozhýbat klouby, posílit střed těla a záda, naučit se správně dýchat (nejlépe na čerstvém 
vzduchu), zrelaxovat a vypnout mysl.

Plzeň Litice – sportovní areál Škodaland | ÚT 18:30–19:45 – začínáme 1. 6.
• za hezkého počasí cvičení venku na travnaté ploše za minigolfem

Chotěšov – zahrada Starého pivovaru pod klášterem | PO 18:30–19:45 – začínáme 7. 6.
• za hezkého počasí cvičení v zahradě Starého pivovaru 53

Kontakt pro přihlášení: tel. 723 589 357
Gabriela Nejedlá | Facebook – zde najdete aktuální informaci, zda se 
bude cvičení konat v daný den venku nebo online
Online cvičení přes Skype - bude probíhat za nepříznivého počasí ve 
stejný čas jako „naživo“ (zájemci se budou hlásit předem SMS zprávou)
Budu se na Vás těšit. Gábina – certifikovaná lektorka jógy

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

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

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

 nabídka pracovních míst    25 % z ceny inzerce

 souběžná inzerce ve vývěskách MKS  5 % z ceny inzerce

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

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

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

Společenská rubrika zdarma

Inzerce 
v Dobřanských listech

Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

e-mail: listy@dobrany.cz

Dobřany

Dobřanské listy vychází v nákladu 2 960 ks a jsou distribuovány zdarma do každé domácnosti v Dobřanech, Šlovicích a Vodním Újezdu.
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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
vstup vchodem od pošty
pondělí,	středa	 7:15	–	11:15	 12:00	–	17:00
(úřední	dny)
úterý,	čtvrtek	 8:00	–	11:15	 12:00	–	14:30
pátek	 8:00	–	11:15	 12:00	–	13:00

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

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

Horké linky
Plyn – poruchy: 1239    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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