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(red) Posledními kulturními akcemi města v režimu max. 100 návštěvníků byly oslavy MDŽ se seniory. Konalo se nadvakrát, do druhého z nich zasáhlo
vyhlášení nouzového stavu. Oceňujeme pozitivní přístup dřívějších generací, které v těžkých chvílích dokážou snoubit kázeň s humorem. Fotka z oslavy
v Harmonii.

Budovy se zavírají, lidé pracují dál
Omezení návštěvnosti veřejných budov má různé podoby, některé stát uzavřel povinně, v jiných jsme se rozhodli omezit provoz dobrovolně, a to ze dvou důvodů.
Nechceme podceňovat nebezpečí šíření nákazy, proto budeme plnit jen ty požadavky, které
nesnesou odkladu. Není čas zabývat se věcmi, které počkají.
Druhým důvodem je nutnost omezení rizika nákazy zaměstnanců města, abychom mohli zabezpečit nezbytný rozsah činností.
Neváhejte nás ve vyšší míře kontaktovat telefonicky a jinými bezkontaktními způsoby. Budeme se snažit vyhovět všem rozumným požadavkům a iniciativám. Kulturní středisko například
zajistí i v době uzavření tisk studijních podkladů pro žáky základní školy, o což byl dosud zájem.
Ovšem jen na základě předchozí telefonické domluvy (377 972 725).
Martin Sobotka, starosta
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Hledáme možnosti,
jak využít neplánované
prázdniny
Delší uzavření škol v letošním roce můžeme vnímat i jako příležitost ke stavebním
úpravám v budovách, kde působí. Od pátku
pracujeme na tom, co by se dalo udělat, pak
se pokusíme najít zhotovitele. Běh škol letos
je zatím velkou neznámou, bude lepší počítat
i s tím, že k opravám nebude možné přistoupit
v obvyklém termínu prázdnin.
Martin Sobotka, starosta
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Proč toto číslo vyšlo?
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
ocitli jsme se ve výjimečném okamžiku, který patří pro většinu z nás
mezi nejvážnější chvíle, jež jsme zažili.
V každé z těžkých hodin bývá užitečné vzít si dobrý vzor. Zářným příkladem toho, jak si země a lid umí poradit s neštěstím, je Británie při ještě mnohem závažnější události, jakou byla letecká válka. Občanům pan
Churchill vysvětlil, co je čeká, proč je to čeká, nezastíral jim dopředu míru
oběti a utrpení a povzbudil jejich lidskost. On mluvil o krvi, potu a slzách,
my se snad obejdeme i bez krve, i bez slzí. Je dobré si připomenout, že lidé
dovedli přestát klidně a důstojně i mnohem těžší zkoušky.
Jak jsme na tom u nás? Začnu od konce, lidskost již ukazujete, přicházejí první nabídky na pomoc potřebným. Co se týče obětí, ty mají v našem pojetí jen podobu toho, že se zřekneme části věcí, které máme rádi,
a trochy toho pohodlí. Dopadne to obzvlášť na společenské a tvůrčí lidi.
Jejich úkolem především je, aby dokázali vymyslet náhradní způsob jak
být prospěšní. Kdy jindy se naučit novým způsobům komunikace, osvojit
si nové organizační dovednosti a tak? Neplačme nad akcemi, které se neuskuteční v prvním pololetí, vymýšlejme, jaké skvělé události uspořádáme,
až to okolnosti umožní. Pokud máte i nějaké nápady, kam dál ve městě,
nebo jiné připomínky, kdy jindy je hodit do e-mailu, že?
Pokud se dobře smíříme se všemi omezeními, obejdeme se i bez zbytečného utrpení. Jeho zdroje jsou v době pandemie dva. Prvním je nemoc
sama, druhým je strach. U choroby se musíme spolehnout na zdravotnictví, ve kterém pracuje řada skvělých a proškolených lidí, a i na štěstí.
Poškození zdraví strachem se můžeme vyhnout, pokud svou mysl dobře
zabavíme příjemnějšími pocity.
A teď k tomu, co na začátku podobných zkoušek sdělují různí ministerští
předsedové. Proč je jasné, je naším společným úkolem zpomalit vlnu nákazy
tak, aby se na život nestála tak dlouhá fronta jako v Itálii, kde se na každého
nedostalo. Strašná představa, ale při troše naší společné snahy se nemáme
čeho bát. Máme robustní zdravotní systém, který zachrání všechny, pokud
se stihnou na nemocničních lůžkách vystřídat. Věřme si, že si poradíme.
Co se po nás chce? Zůstat lidmi, nestát se anarchisty, kterým je osud bližních
lhostejný, chovat se zodpovědně. Tohle se nám snad pokusila sdělit vláda a její
aparát. V Dobřanech bych byl rád, pokud bychom navíc zůstali lidští i v tom,
že se z nás nestane ustrašené stádo, které nemilosrdně ušlape své nejslabší, ale
naopak jim pomáhá. Důležité je, abychom též nezvlčili, nehledali viníky a nepodléhali všelijakým fámám a pomluvám. O to vás jménem města moc prosím.
Opatření, která vymýšlíme sami, jsou součástí usnesení rady níže. Pokud vás také něco napadne, pokud budete chtít pomoci způsobem, který
nikoho neohrozí, je to přesně to, co po vás těžká hodina požaduje!
Na začátku jsem psal o důležitosti příkladů, které táhnou. Budiž jedním
z nich toto číslo, které jsme se rozhodli přes víkend sestavit, abychom
k vám dostali co nejvíce informací.
Pevné zdraví a veselou mysl, ať nám ta tři šťastná čísla v roce 777. výročí města jsou něco platná.

K čemu máme vůli, ale ještě jsme se o tom nebavili
Rada chápe situaci řady živnostníků v Dobřanech, kteří vinou současné krize mají obavy o své ekonomické přežití. Vyjadřujeme vůli se jejich
situací zabývat v mezích možností, například odložení splatnosti nájmů
nebo jejich částečné odpuštění. Dobré pravidlo ale je, že rány se lízají až
po boji. Z tohoto důvodu zatím nepřipravujeme konkrétní podobu pomoci, jedním z důvodů je i fakt, že 2 miliardy uvolní stát a možná naše
pomoc ani nebude nutná. Kéž by. Pokud to stát zvládne jako vždy, čekají
nás jednání o pomoci všem lidem, kteří by se nespravedlivě ocitli v nouzi.
Martin Sobotka, starosta

2

|

15. března 2020 / 14:45

Zvláštní vydání I

Dobřanští hasiči jsou připraveni

Dobřanská hasičská jednotka jako základní složka Integrovaného záchranného systému ČR je stále připravena plnit úkoly požární ochrany.
Vyhlášením nouzového stavu se dle platné legislativy pouze omezila
některá činnost spojená například s praktickým výcvikem jednotky.
Rovněž byla přijata potřebná opatření ohledně provozního režimu budovy hasičárny a zásahová technika byla dovybavena větším počtem
osobních ochranných pomůcek potřebných při zásazích s přítomností
více osob. Viditelným rozdílem při zásazích oproti standardnímu stavu
je používání ochranných respirátorů a případně dalších ochranných pomůcek dle situace na místě události.
Pokud potřebujete pomoc hasičů nebo oznamujete událost na tísňové linky a je vám známa skutečnost, která by mohla zásadně ovlivnit
průběh zásahu (například přítomnost nebo podezření na přítomnost
infikované osoby nebo osoby v karanténě), sdělte prosím tuto skutečnost operátorovi tísňové linky.
S přáním pevného zdraví
Ing. Milan Dvořák, DiS, velitel

Informace pro zájemce
o dobrovolnickou pomoc
Moc děkujeme za dosavadní nabídky pomoci ve stávající situaci, které jsme již obdrželi. Pokud také o pomoci uvažujete, ozvěte se nám.
Všeobecné nabídky posílejte na: sobotka@dobrany.cz
Pokud máte zájem přímo o pomoc pečovatelské službě:
jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
Mějte prosím na paměti, že na rozdíl od povodní a jiných situací má
v současné situaci pomoc řadu omezení. Cílem je omezit styk lidí mezi
sebou, proto je vždy potřeba pečlivě zvážit přínos případné pomoci i to,
zda je bezpečná.
Martin Sobotka, starosta

Omezili jsme provoz noční linky

Vzhledem k opatřením v rámci nouzového stavu nelze splnit účel
takzvaných „flamendr busů“. S ČSAD jsme se proto domluvili k dočasnému zastavení provozu linky N91. Opatření platí do odvolání. V souvislosti s uzavřením škol jsou omezené některé autobusové „školní“ spoje. Aktuální informace jsou k dispozici na www.poved.cz, popř. www.idos.cz.
Lenka Tomanová, místostarostka

Další opatření ZŠ Dobřany v době
nouzového stavu
1. Od 16. 3. 2020 budou pro veřejnost uzavřeny všechny budovy školy (1. stupeň, 2. stupeň a školní jídelna). Kancelář v budově 2. stupně
bude v provozu v době od 7.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 15.30 hod.
Nezbytné záležitosti (např. ošetřovné na dítě) je možné domluvit s paní
Vítovou nebo s paní Bultasovou telefonicky na čísle 377 972 515, příp.
telefonem od hlavního vchodu budovy. Ve školní jídelně se můžete obracet na vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 377 972 448 nebo
727 816 049.
2. Distanční vzdělávání žáků bude probíhat prostřednictvím webových stránek školy – www.zsdobrany.cz. Pod záložkou Třídy je třeba
vyhledat příslušnou třídu a po jejím otevření se nabídnou jednotlivé
předměty se zadaným učivem v hlavních předmětech. Učivo bude zadáváno vždy na týden a nové bude přidáváno v pondělí. V úvodu každého
předmětu je uvedeno jméno učitele, kontaktní email a telefon a každý
vyučující bude rodičům a žákům k dispozici ke konzultaci v pracovní
den od 8.00 do 12.00 hodin.
3. Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/21 se nebude konat dne
2. 4. 2020, jak bylo původně oznámeno. Škola bude od 1. do 30. 4. 2020
přijímat písemné žádosti (k dispozici jsou na webových stránkách školy – www.zsdobrany.cz, záložka dokumenty a projekty, pak školní dokumenty, pak zápis 2020-21; nebo v Mateřské škole Dobřany). Žádosti
prosím posílejte poštou na adresu ZŠ Dobřany, tř. 1. máje 618, 334 41
Dobřany, či vhoďte obálku se žádostí přímo do schránky před hlavním
vchodem školy (stejná adresa). Kontrola osobních dat (dle rodného listu dítěte a občanského průkazu rodiče) bude provedena na informativní schůzce pro budoucí prvňáčky Začínáme na 1. stupni, plánované na
10. 6. 2020.
4. K přijímacímu řízení na střední školy škola zatím neobdržela žádné nové informace. Zápisové lístky budou rodičům rozeslány doporučeně poštou v pondělí 16. 3. 2020.
5. Školní jídelna po nových opatřeních vlády bude nadále zajišťovat všechna jídla k rozvozu (Mateřská škola, pečovatelská služba). Od
16. 3. 2020 je však zastaven výdej jídla do vlastních jídlonosičů strávníka (i pro bývalé zaměstnance školy) a komerční stravování tzv. cizích
strávníků uvnitř jídelny. Náhradním opatřením bude předávání jídla
v jednorázových plastových obalech označených jménem strávníka
u zadního vstupu do jídelny v době od 11.00 do 12.00 hod. Zaměstnanci školy mohou nadále konzumovat jídlo ve stravovací části jídelny
za přísnějších hygienických podmínek. Nadále bude vařeno jen jedno
jídlo, nebude možnost výběru.
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

www.dobrany.cz

|

3

Zvláštní vydání I
UZAVÍRKY a OMEZENÍ
•	Základní škola vč. tělocvičen je do odvolání uzavřena, žáci budou
dostávat práci elektronicky, více informací na webu školy,
www.zsdobrany.cz
•	Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany je uzavřena,
www.zus-dobrany.cz
•	Pobočka Univerzity 3. věku Dobřany je do odvolání uzavřena
•	Mateřská škola Dobřany je v provozu, budovy Loudů a Stromořadí
mají omezený provoz na menší kolektivy, www.msloudu.dobrany.
cz a www.msstromoradi.dobrany.cz
•	Městská knihovna Dobřany je do odvolání uzavřena, výpůjčky
jsou automaticky prodlouženy, www.dobrany.cz/kultura-vzdelani
-sport/knihovna/mestska-knihovna-1/
•	Sportovní hala pod nádražím, hokejbalové hřiště a tenisová hala
jsou do odvolání uzavřeny
•	Venkovní multifunkční hřiště, dětská hřiště a atletický ovál jsou
v omezeném režimu (dle nařízení vlády max. 30 osob)
• Školní jídelna je v omezeném provozu – pouze výdej
•	Budova Městského úřad je otevřena pouze v pondělí a ve středu
od 7:15 do 11:15, vstup z T. G. M. 2, naléhavé požadavky budou
vyřizovány v běžnou pracovní dobu, ale pouze na základě telefonického objednání, www.dobrany.cz/mestsky-urad/kontakty
•	Městské kulturní středisko je v omezeném provozu – kino Káčko,
galerie a informační centrum zavřeno, www.kacko.cz
•	Ordinace lékařů fungují v omezeném provozu – je doporučen tel.
kontakt před návštěvou
•	Bohoslužby římskokatolické farnosti Plzeň-Litice, Dobřany,
Merklín jsou zrušeny, www.koinonia.cz
• V bytových domech DPS Loudů a Harmonie platí zákaz návštěv

RUŠÍ SE

• O
 d soboty 14. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020
do 6.00 hodin se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen
potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen
zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební
elektroniky a výrobků pro domácnosti, tabákových výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin
a časopisů, služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.
•	Ve stejném období je platný zákaz přítomnosti veřejnosti v restauracích a provozovnách stravovacích služeb.
•	zákaz konání všech kulturních, sportovních i společenských akcí
pro více než 30 osob (veřejných i soukromých) - doporučujeme
nekonat ani akce pro menší počet osob!
•	povinný pobyt v karanténě v případě návratu z rizikových oblastí
(rady pro domácí karanténu)

DOPORUČUJEME
•	Co nejvíce omezit veřejné aktivity, dbát na prevenci a hygienu, zachovat klid, pomáhat potřebným a sledovat aktuální dění
www.vlada.cz

RADNICE NABÍZÍ
•	Jakoukoli další pomoc potřebným dle aktuálních požadavků
(komunikace s lékaři, nákupy přes internet, pomoc v tísni atd.)
tel. 733 636 060 PO–PÁ 7:00–18:00

RADNICE HLEDÁ

• Všechny plánované veřejné a kulturní akce

Kulturní kalendář BŘEZEN
•	Dobřanská galerie, výstava Proměny hravé duše – o novém termínu budeme informovat
•	Vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Plzeň–jih za rok
2019 - o novém termínu budeme informovat
•	Revival Kabaret – Dubnička a Lahoda – náhradní termín 23. 10.,
vstupenky zůstávají v platnosti
•	3. ročník karetního turnaje ve hře Prší – zrušeno, o novém termínu
budeme informovat
•	P.U.D.U. a Alikvotní sbor Spektrum – zrušeno, o novém termínu budeme informovat
•	Dílnička sv. Anežky a sv. Josefa – do odvolání zrušeno
•	Kavárna po škole (17. 3.) – zrušeno, o případném novém termínu
budeme informovat
•	Jarohraní a Zažehněme ohně – zrušeno, o případném novém termínu budeme informovat
•	Jarní ples květin (21. 3.) – zrušeno, vstupenky je možné vracet
v místě nákupu
•	Okrskový hasičský ples (21. 3.) – zrušeno
•	Maďarský den, Pietní akt N. Ormai (22. 3.) – zrušeno
•	Burza knih v MěK – zrušeno, o novém termínu budeme informovat
•	Klub cestovatelů – zrušeno
•	Maškarní bál pro dospělé (28. 3.), maškarní bál pro děti (29. 3.)
Šlovice – zrušeno
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•	Dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do pomoci seniorům a potřebným osobám, kontaktujte starostu sobotka@dobrany.cz

RADNICE ŽÁDÁ
•	Prosíme všechny občany, aby sledovali své okolí a dali nám neprodleně vědět, pokud by kolem Vás byl někdo, kdo potřebuje naši pomoc
•	Prosíme všechny občany, aby si prostudovali základní informace
o šíření koronaviru a v případě podezření na onemocnění COVID-19 postupovali dle pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ SITUACE A DODRŽOVÁNÍ NAŘÍZENÍ I DOPORUČENÍ.
DŮLEŽITÉ ODKAZY A DOKUMENTY
• Aktuální informace na webu Vlády ČR
• Kontakt na infolinku Státního zdravotnického ústavu
• Přehled situace v ČR - COVID-19
POKUD MÁTE ZÁJEM O AKTUÁLNÍ INFORMACE, DOPORUČUJEME REGISTRACI V APLIKACI „V OBRAZE“, popř. vyžádat si zasílání mailem –
ic@dobrany.cz předmět: Informace k nouzovému stavu.

Zvláštní vydání I
PN Dobřany
Vzhledem k šíření koronavirové nákazy vyhlašuje Psychiatrická nemocnice v Dobřanech úplný zákaz návštěv na všech odděleních od pondělí
9. 3. 2020 do odvolání.
Pokud byste uvažovali o návštěvě odborných ambulancí, ambulance
praktického lékaře nebo pracoviště rehabilitace v areálu PNvD, nechoďte a nejdříve ambulanci kontaktujte telefonicky.
Děkujeme za pochopení.
zdroj: www.pldobrany.cz

Fara

BOHOSLUŽBY ŘKF Plzeň-Litice, Dobřany, Merklín - „STAV NOUZE“
Od pátku 13. 3. 2020 až do odvolání JSOU ZRUŠENY všechny bohoslužby, společné modlitby a jiná shromáždění v kostelích a kaplích.
Společná duchovní správa ŘKF Plzeň-Litice, Dobřany, Merklín:
tel. 377 828 180, email: farnost.plzenlitice@bip.cz

Stravovací a občerstvovací služby ve městě

Restaurace a pivovar Modrá Hvězda – zavřeno dle nařízení vlády
Restaurace Cinema Bowling – zavřeno dle nařízení vlády
Restaurace Beseda – zavřeno dle nařízení vlády
Restaurace Na Růžku – omezení provozu, objednávky na tel. 377 972 487,
podrobnosti na FB provozovny
Pivnice Hájek - Hájková – zavřeno dle nařízení vlády
Káčko 68 – zavřeno dle nařízení vlády
Pizza Il Tuo – rozvoz, bez omezení
Pizza Express – rozvoz, bez omezení
Kebab House Dobřany – omezení provozu 11:00–20:00
Cukrárna U Broučků – zavřeno dle nařízení vlády
Cukrárna U Kaple – zavřeno dle nařízení vlády
Zmrzlina U Hřiště – bez omezení
Informace platné k datu tohoto vydání. Pro aktuální informace volejte
MKS Dobřany, tel. 377 972 724 (8:30–16:00).

Kulturní akce do odvolání zrušeny. Aktuální informace o provozu na
www.kacko.cz.
MKS poskytuje informační služby na tel. 377 972 725, 377 972 480
a mailech ic@dobrany.cz, peksova@dobrany.cz, kultura@dobrany.cz.
Některé služby (zejména ve vztahu ke vzdělávání) budou s omezením
nadále poskytovány po předchozí telefonické nebo mailové komunikaci.
Městský úřad Dobřany
Budova radnice je do odvolání uzavřena.
-	naléhavé požadavky občanů budou vyřizovány v běžnou pracovní
dobu úřadu, ale pouze na základě telefonického objednání
-	podání budou umožněna pouze v úřední dny (pondělí a středa) od
7:15 hod. do 11:15 hod.
Vchod do radnice bude umožněn pouze přes budovu na adrese Náměstí
T. G. M. 2.

Sportoviště – provoz omezen nařízením vlády

Aktuálně: Sportovní hala pod nádražím, hokejbalové hřiště a tenisová
hala jsou do odvolání uzavřeny. Venkovní multifunkční hřiště, dětská
hřiště a atletický ovál jsou v omezeném režimu (dle nařízení vlády max.
30 osob).

Lékaři a lékárny

Návštěvy všech lékařů konzultovat předem telefonicky.
Lékárny otevřeny bez omezení.

Pečovatelská služba JUBILATA Dobřany pro osoby potřebující
péči
Do odvolání platí zákaz návštěv.
Email: jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz, tel. 733 141 900

Mateřská škola Dobřany, příspěvková organizace
Omezený provoz viz opatření

Školní jídelna – omezený provoz

Dle nařízení vlády do odvolání zavřeno: Základní umělecká škola J. S.
Bacha Dobřany, Základní škola Dobřany vč. tělocvičen, Univerzita
3. věku/pobočka Dobřany

Městská knihovna Dobřany zavřena dle nařízení vlády, výpůjčky
budou prodlouženy, tel. 377 972 942, mail knihovna@dobrany.cz
Městské kulturní středisko Dobřany
Kino Káčko – do odvolání zavřeno
Informační centrum a galerie – dle nařízení vlády zavřeno

www.dobrany.cz
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Šlovičtí hasiči pomohou seniorům

Kontakty
Město Dobřany
Městské kulturní středisko Dobřany – infocentrum
Školní jídelna
Česká pošta
Jubilata Dobřany pro občany potřebující péči
Správa bytů
Sběrný dvůr

Horké linky

Příslušníci JSDH vytipovali 9 seniorů v obci, kterým je potřeba pomoci se zajištěním základních potřeb. Jedná se o lidi bez automobilů
a bez příbuzných v rozumném dosahu. Hasiči jim pomohou s nákupy
a zajištěním dalších nezbytných služeb.
Michal Trdlička, předseda OV Šlovice

Informace Ministerstva zemědělství
Vyzýváme občany k uklidnění ohledně zásob potravin, potravinářský
průmysl je schopen produkovat dostatek potravin pro občany, zásobování potravinami je bezproblémové, naopak z hlediska plynulosti systému není žádoucí realizovat masové nákupy.

Zajímavé odkazy
www.priroda.dobrany.cz – příroda v okolí Dobřan
www.fred.fraus.cz – pracovní listy k procvičování učiva
www.scio.cz/procvicovaci-testy – testy z ČJ a M zdarma
www.otevrenaveda.cz/nezkreslena-veda – ojedinělý popularizačněvzdělávací cyklus Akademie věd České republiky
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377 195 831
377 972 725
377 972 448
377 972 495
733 141 900
739 280 800
721 529 770

Plyn – poruchy: 1239
Voda – poruchy: 800 120 112
El. proud – poruchy: 840 850 860
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

Adresář Městského úřadu www.dobrany.cz/mestsky-urad/kontakty

Krajská hygienická stanice
Infolinky Plzeňského kraje

Po–Pá 7:00–15:00 podle místa bydliště, kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.
Plzeň-jih: 377 155 205, 377 155 104, 377 155 212, 377 155 120, 377
155 143, 377 155 231, 377 155 233
Po–Pá 15:00–20:00, So–Ne–svátky 8:00–20:00
tel. 724 090 060, 736 483 572, 736 483 598

