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

Pietní akt k 75. výročí osvobození Dobřan
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Dne	6.	května	2020	uplynulo	75	let	od	osvobození	Dobřan	americkou	armádou.	Toto	výročí	jsme	si	nemohli	připomenout	v	zamýšleném	progra-
mu,	o	kterém	jsme	informovali	v	předešlých	číslech.	Nicméně	jsme	cítili	za	povinnost	alespoň	krátce	vzpomenout	všech,	kteří	se	tenkrát	zúčastnili	
této	historické	události,	ale	také	těch,	kteří	padli	za	II.	sv.	války.	Vzpomínku	jsme	provedli	pietním	aktem	za	dodržení	všech	bezpečnostních	nařízení	
/rozestupy	a	ústenky/.	Bohužel	vzhledem	k	pandemii	byl	pietní	akt	proveden	bez	účasti	veřejnosti,	což	nás	velice	mrzí.	I	tak	se	kolemjdoucích	za-
stavilo	dosti	a	nás	potěšil	jejich	zájem.	Závěrem	děkuji	pí	Umnerové	z	MěKS	za	spolupráci,	dobřanským	skautům	za	účast	a	kladení	květin	a	spolku	
Classic	Trainers	za	účast	a	přelet	letadel.		 	 	 	 	 	 	 												Za KVH Dobřany Miloslav Faifr

Základní škola Dobřany
Zápis do dětského klubu pro školní rok 2020/21
Milí	rodiče,
dne 25. 6. 2020 od 16 hod.	se	bude	ve	školní	jídelně	konat	schůzka	pro	rodiče,	kteří	mají	

zájem,	aby	jejich	dítě	příští	školní	rok	navštěvovalo	po	vyučování	dětský	klub.	Týká	se	to	dětí	
budoucího	3.,	4.	a	5.	ročníku.
Dětský	klub	je	zřizován	z	prostředků	Evropského	sociálního	fondu	pro	rozvoj	zaměstna-

nosti,	proto	je	potřeba	splnit	podmínku,	že	rodiče	žijící	ve	společné	domácnosti	s	dítětem	jsou	
řádně	zaměstnáni,	vedeni	na	úřadu	práce,	anebo	se	rekvalifikují.
Prosím,	aby	se	na	schůzku	dostavili	pouze	rodiče,	kterých	se	tato	schůzka	týká,	a	to	v	počtu	

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	dozvědí	do	30.	6.	2020.

Za tým DK: Bc. Gabriela Klinkovská, vedoucí vychovatelka
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Schválené výsledky hospodaření potvrdily, 
že se město na krizi nachystalo
Nikdo	jsme	nepočítali	s	epidemií,	ale	od	roku	2017	jsme	se	chystali	na	případnou	ekonomic-

kou	stagnaci	či	krizi.	Výsledky	roku	2019	byly	v	mnoha	ohledech	rekordně	příznivé,	proto	zatím	
covidové	trable	hospodářsky	zvládáme.
Dokládají	 to	grafy	níže.	Na	prvním	vidíme,	 jak	 je	na	 tom	město	s	platební	schopností,	kolik	

peněz	by	mu	zbylo,	kdyby	splatilo	své	závazky.	Na	druhém	pak	to,	jak	rostlo	jeho	bohatství.
Martin Sobotka, starosta

Samovýroby stále výhodně
V	minulém	čísle	jsem	vás	informovala	o	zlevnění	samovýrob	jako	způ-

sobu,	jak	pomoci	lidem	vyrovnat	se	s	ekonomickými	dopady	v	souvislosti	
s	koronavirovou	situací.
I	když	již	nouzový	stav	skončil,	městská	rada	rozhodla	o	tom,	že	zdra-

žovat	nebude	a	nadále	bude	platit	cena	50	Kč	za	prostorový	metr	či	100	
Kč	při	zajištění	pokácení	stromů	městem.	
Více	info	na	webových	stránkách	v	sekci	lesy	či	na	telefonu	730	152	451.	

Na	e-mailové	adrese	cabrada@dobrany.cz	se	mohou	případní	zájemci	o	samovýrobu	hlásit.
Lenka Tomanová, místostarostka

Pomoc podnikatelům s propagací podruhé
V	minulém	 vydání	 Dobřanských	 listů	 starosta	 města	 informoval	 o	 zahájení	 příprav	 kata-

logu	místních	dodavatelů	pro	výherce	výběrových	 řízení	 zakázek	města.	 Svoji	 žádost	o	 zařa-
zení	 již	několik	 firem	zaslalo	a	 tento	zájem	nás	 těší.	Na	základě	podnětů	veřejnosti,	ale	 i	ně-
kterých	 podnikatelů	 vznikne	 také	 verze	 katalogu	 využitelná	 pro	 domácnosti.	 I	 v	 tomto	
případě	platí,	že	je	účast	v	katalogu	bezplatná	a	budou	postupně	osloveni	všichni	místní	podni-
katelé.	Pokud	máte	zájem	o	uveřejnění,	informujte	pracovnici	úřadu	Lucii	Kučerkovou	(e-mail:	 
kucerkova@dobrany.cz).	
Závěrem	jen	doplňuji,	že	tato	verze	katalogu	bude	zveřejněna	na	webu	města	Dobřany.

Jaroslava Umnerová, radní

Kulturní kalendář

		12. 6. |	kostel	sv.	Víta,	kostel	sv.	Mikuláše 
Noc kostelů

		13. 6. 
Červnový turnaj v pétanque

		12.–14.	6. 
Dobřanská pouť

		13. 6.|	Šlovický	vrch 
Offroad maraton

		20. 6. |	8:00–11:00	|	náměstí	T.	G.	M.
 Sousedský bleší trh
		26. 6. |	17:00	| u	fotbalového	hřiště
  Hudební festival Kořeny a květy
		27. 6. | Šlovice
  Pouťová letní slavnost
		29.	6.–10.	9. | Dobřanská	galerie
  Výstava od plínek k patnáctinám,  

Budulínek z. s.

		28. 7.–1. 8. |	náměstí	T.	G.	M.
 Letní kino

		1. 8. |	u	kina	Káčko 
Dobřanský FESTovní zpívání

		4.–8.	8.	|	náměstí	T.	G.	M.
 Letní kino
		21.–23. 8.
 Letní akordeonová škola
		29.	8. | Šlovický	vrch
  Den otevřených závor
		30. 8.
 Pohádkové náměstí

Výhled	je	průběžně	doplňován.	Podněty	na	
kultura@dobrany.cz

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

Poděkování
Děkuji	Filipu	Uhlíkovi,	Václavu	Petrovi,	

Petru	 Umnerovi	 a	 Martinu	 Kuchařovi	 za	
distribuci	dezinfekce	seniorům.

Jaroslava Umnerová, radní

Rozvážení dezinfekce
Je to ideální věc, když je nuda, nebo se chcete 

protáhnout a není co dělat. Můžete v autě, na 
kole, pěšky, člověk pomůže v době koronavirové 
a jako odměnu dostane, že ví, že pomohl. 

Kuba Kuchař, 9 let



Zprávy z radnice

3www.dobrany.cz |

Konec otevřených závor?
Na	 katastru	 Dobřan,	 Šlovic	 a	 Vodního	 Újezdu	 se	

historicky	nachází	několik	desítek	závor,	které	ome-
zují	přístup	k	pozemkům,	na	nichž	se	zemědělsky	či	
lesnicky	 hospodaří.	 Existují	 rozličné	 názory	 k	 této	
formě	ochrany	majetku.	Vlastníci	k	tomuto	opatření	
většinou	dospějí	po	špatných	zkušenostech	s	volným	
přístupem	a	stojí	je	to	i	nemalé	finanční	náklady.	Do-
teď	můžeme	míjet	motorová	vozidla	v	místech,	kde	
jim	to	zákon	přímo	zakazuje	-	na	lesních	pozemcích	
a	 na	 zemědělském	 půdním	 fondu,	 kde	 poškozují	
oprávněné	 zájmy	vlastníka	 –	 poničení	 úrody	pojez-
dem	 (rybaření	 „z	 auta“,	 vypouštění	 psů	 k	 venčení	
z	kufru	auta	parkovaného	uprostřed	louky	apod.).	
Město	 Dobřany	 si	 chrání	majetek	 téměř	 pěti	 de-

sítkami	závor,	pro	které	jsme	získali	ke	konci	loňské-
ho	 roku	 od	 silničního	 správního	 úřadu	 rozhodnutí	
k	omezení	veřejného	přístupu	na	účelové	komunika-

ce.	Díky	tomu	jsme	mohli	vymyslet	a	vytvořit	zamykací	plán,	poté	vysoutěžit	dodavatele	tohoto	
systému	a	zajistit	instalaci	zámků	a	distribuci	klíčů	oprávněným	uživatelům	a	vlastníkům.	
Vstup	(nikoliv	vjezd)	do	krajiny	je	tu	pro	všechny,	kteří	ji	nepoškozují.	Respektujme	to,	prosím.	

Děkuji.
Lenka Tomanová, místostarostka

Autobusová doprava v novém
Od	14.	 června	 vyjede	 v	 rámci	 Plzeňského	 kraje	 na	 300	nových	 autobusů,	 dopravcem	bude	

ARRIVA	STŘEDNÍ	ČECHY.	Autobusů	bude	několik	druhů	podle	vytíženosti	linek	a	spojů	-	od	ma-
lých	mikrobusů	až	po	velké	autobusy	o	délce	15	metrů.
Nový	bude	také	tarif,	jak	sdělil	Martin	Fencl,	dopravní	a	marketingový	specialista	společnosti	

POVED.	Od	14.	do	30.	června	bude	pouze	v	autobusech	platit	tzv.	akční	promo	jízdné	za	12	Kč.	
Jedná	se	o	nepřestupní	jízdenku	a	je	přitom	jedno,	jak	bude	cesta	dlouhá.	12	Kč	zaplatí	cestující	
ve	zmiňovaném	období	z	Dobřan	do	Plzně	i	z	Dobřan	do	Merklína.	Od	1.	července	již	bude	v	pro-
vozu	tarif	Plzeňského	kraje.	Tento	tarif	bude	přestupní	a	bude	platit	i	na	MHD	v	Plzni	a	ve	vlacích.		
Ve	vlacích	bude	do	konce	června	platit	tarif	dopravce	(TR-10).
Pro	snazší	orientaci	ve	vedení	autobusových	linek	po	Dobřanech	přikládáme	i	grafické	zpraco-

vání.	Platné	jízdní	řády	veřejné	dopravy	naleznete	na	stránkách	www.idos.cz
Lenka Tomanová, místostarostka

Už na sebe zase 
vidíme
Moc	by	se	mi	chtělo	nadepsat	článek	

jinak.	Třeba	porazili	 jsme	virus,	 zvládli	
jsme	první	vlnu	nebo	něco	jiného	trium-
fálního.	Nejde	to,	bylo	by	to	rouhání.	Ni-
kdo	nic	 doopravdy	neví,	 zhýčkaná	 spo-
lečnost	neumí	snášet	nepohodlí,	hodně	
lidí	už	je	velmi	unavených	a	nervozita	by	
se	mohla	krájet.
Je	jasné,	že	před	sebou	máme	spoustu	

úkolů,	netušíme,	 jak	budou	těžké,	kolik	
jich	 bude.	 Až	 se	 zbavíme	 viru,	 budeme	
po	něm	opravovat	škody,	které	způsobil	
hospodářství.
Hodí	 se	 proto	 radovat	 se	 ze	 zdánli-

vých	 maličkostí.	 O	 kolik	 příjemnější	 je	
vídat	lidi,	smět	sportovat,	poznávat	tvá-
ře,	usmívat	se	na	sebe.
Potěšení	přináší	 i	 vědomí	 toho,	kolik	

lidí	 se	 zapojilo,	 pomáhalo,	 obveselova-
lo	 ostatní.	 Myslím	 si,	 že	 v	 Dobřanech	
se	 podařilo	 dobré	 dílo,	 a	 těším	 se,	 jak	
všem	 poděkujeme.	 Posílejte	 prosím	 na	
mail	sobotka@dobrany.cz	 tipy	na	 lidi,	
kterým	by	se	podle	vás	mělo	poděkovat	
za	práci	pro	ostatní.	Ať	se	na	nikoho	ne-
zapomene.	Máme	tabulku	dobrovolníků,	
kteří	spolupracovali	s	radnicí,	ale	dělalo	
se	mnohem	více	dobra.
Dovolme	si	zavzpomínat	na	hrdinství	

šiček	 a	 dalších	 lidí	 z	 prvních	 dnů,	 kdy	
jsme	 šlapali	 vodu	 v	 naprosté	 nejistotě.	
Připomeňme	si,	co	nového	jsme	se	nau-
čili.	Jak?	To	zatím	přesně	nevíme,	záleží,	
co	pošlete.
Může	vzniknout	výstava,	film,	cokoliv,	

co	 ukáže	 světu,	 jak	 elegantně	 Dobřany	
přežily	tuhle	bídu.	
Vaše	 pozitivní	 maily,	 fotky	 můžeme	

někde	zveřejnit,	vyskládá	se	z	nich	pře-
hrada	 dobré	 nálady	 proti	 kazisvětům	
a	 morousům.	 A	 je	 to	 třeba,	 množí	 se	
výpady	proti	učitelům,	proti	komukoliv.	
Kdysi	jsem	napsal	ještě	jako	šéfredaktor	
úvodník	 s	 nadpisem	 Chvála	 chválení.	
Dobří	lidé,	nebojte	se,	půjčte	si	ten	titu-
lek,	poddejte	se	přirozené	lidské	potře-
bě	dělat	lidi	kolem	sebe	šťastnější.
Vir	 osočování	 je	 stejně	 nebezpečný	

jako	Covid-19.	Tak	pojďme	prosím	ještě	
vydržet	 jako	 lid,	 který	 se	 nebojí	 deště.	
Těším	se	na	vaše	zprávy,	předem	za	ně	
děkuji.

Martin Sobotka, starosta
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Krátce
Přibližně	 250	 m	 dlouhou	 komunikaci	 ve	

Šlovicích	se	podařilo	opravit,	aniž	by	to	město	
Dobřany	 stálo	 jedinou	 korunu.	 Opravu	 pro-
vedla	zdarma	firma	Colas	v	rámci	dohody,	kdy	
cestu	 čtyři	 dny	 využívala	 k	 výjezdu	 náklad-
ních	vozidel	z	přilehlé	deponie	na	pozemcích	
soukromého	vlastníka.

Michal Trdlička, předseda OV Šlovice

Spolupráce, jak má vypadat

Dopravní	policie	začala	důsledněji	kontrolovat	parkování	v	Dobřanech.	A	není	to	z	jejich	po-
hledu	rozhodně	marná	práce,	neboť	je	zde	řada	míst,	kam	lze	jít	najisto.	Jedním	z	nich	je	Tyršova	
ulice,	jejíž	dávná	rekonstrukce	možnost	pohodlného	parkování	moc	nepodpořila.	Jako	první	se	
ozvali	lidé	z	úseku	od	Plzeňské	dolů	k	mlýnu.	Rád	bych	v	této	věci	poděkoval	zejména	panu	Vác-
lavu	Skřivanovi,	který	se	ozval	s	tím,	že	by	to	chtěl	řešit.	V	takových	případech	jsou	dvě	možnosti.	
Lidská	a	úřední.	Druhá	počítá	s	tím,	že	se	se	vší	těžkopádností	lidé	sezvou	na	jednání	z	radnice	
poštou.	A	nikdo	neodhadne	čas	a	den,	kdy	jich	bude	moci	přijít	co	nejvíce.	Anebo	se	toho	ujme	ně-
kdo	ze	sousedství,	pan	Skřivan	byl	velmi	ochotný,	obešel	sousedy,	zajistili	jejich	účast	a	sešli	jsme	
se	na	místě.	I	při	samotném	jednání	projevil	dobré	moderátorské	schopnosti,	takže	se	mluvilo	
převážně	k	věci,	shromáždila	se	místa,	kde	by	lidé	souhlasili	s	dalšími	parkovacími	místy	u	svých	
oken.	 	A	nakonec	tři	radostné	tečky.	Za	prvé:	dopravní	 inženýr	se	se	situací	seznámil	a	nevidí	
technický	problém,	aby	místa	přibyla.	Za	druhé:	totéž	vidí	i	ve	zbývajících	úsecích	ulice.	Za	třetí:	
i	pro	zmíněné	další	 části	Tyršovky	se	našel	někdo,	kdo	setkání	připraví,	 takže	předem	děkuji	
i	Janu	Smolovi.	Osobně	potvrzuji,	že	z	podobných	setkání	na	místě	vždy	vzejde	to	nejlepší	řešení.	
I	to,	že	z	takových	schůzek	člověk	odchází	s	pocitem,	že	většina	občanů	je	rozumná,	ačkoliv	to	
zpočátku	třeba	začalo	hartusením.

Martin Sobotka, starosta

(jar) Přemýšlíte, kde je tato fotka pořízena? Jedná se o poslední část Studniční ulice a na snímku 
chybí pozůstatek betonového plotu, který dlouho připomínal hranici kasárenského areálu. 

Město Dobřany připomíná možnost

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O ZÁPŮJČKU Z FONDU 

ROZVOJE BYDLENÍ
na poskytnutí spotřebitelského úvěru 

na bydlení pro fyzické a právnické osoby, 
které vlastní obytné budovy nebo stavby 

sloužící k trvalému bydlení na území 
města Dobřany a v místních částech obce 

Šlovice a Vodní Újezd.

Termín ukončení příjmu žádostí stanoví 
Rada města Dobřany v návaznosti na stav 

účtu Fondu rozvoje bydlení. Žádosti budou 
posuzovány průběžně.

Informace naleznete 
na webových stránkách města Dobřany: 

www.dobrany.cz
Formulář žádosti a přílohy lze vyzvednout 

v podatelně MěÚ Dobřany.
Kontaktní osoba pro legislativní podporu 

a Vaše dotazy:
Bc. Lucie Kučerková  

377 195 853, kucerkova@dobrany.cz
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Komu se nelení, tomu se zelení
Všichni příznivci městské zeleně si určitě všimli, jak se nám město pomalu a jistě zelená. 
Všechny provedené jarní práce začínají nést svoje plody, ale ten nejpestřejší čas nás teprve 
čeká. A co se povedlo tento měsíc? Pojďme se na to společně podívat.

Tř.	 1	máje	 zanedlouho	 rozkvete	 pes-
trým	 letničkovým	 kobercem,	 který	 byl	
založen	 dobřanskými	 dobrovolníky.	
Velice	mě	potěšil	zájem	mnohých,	kteří	
se	 nebáli	 fyzicky	 náročné	 práce,	 s	 ver-
vou	 a	 úsměvem	 se	 pustili	 do	 zadaných	
úkolů.	Dovolím	si	připomenout,	že	osivo	
darovala	základní	škola,	a	aby	té	dobro-
ty	nebylo	málo,	zanedlouho	se	v	záhonu	
objeví	pítko	z	keramické	dílny	Šiji.	Dob-
rovolnické	práce	pokračovaly	 i	v	 jiných	
částech	města.	V	Husově	ulici	při	byto-
vém	 domě	 843	 a	 844	 proběhla	 druhá	
etapa	realizace	zeleně,	a	to	výsadba	níz-
kých,	pokryvných	keřů.	Na	podzim	bude	
místo	 ještě	 osazeno	 alejovými	 sazeni-
cemi	lip.	Možná	že	se	opět	najde	nějaký	
dobrovolník,	který	s	výsadbou	pomůže.	
K	nepoznání	se	změnilo	nástupní	mís-

to	cyklostezky.	Nic	vám	to	neříká?	Jedná	
se	o	prostor	naproti	fotbalovému	stadio-
nu	ve	Vodárenské	ulici.	 Během	pár	dní	

tu	vyrostl	altán	se	sezením,	pítko,	stojany	pro	cyklisty	a	spousta	nové	zeleně.	Těšit	se	můžete	
například	na	záhon	s	kosatci	a	úpolíny	či	zelenou	chmelovou	stěnu.	Díky	nově	založeným	záho-
nům	a	trávníku	je	místo	obehnáno	páskou	zamezující	vstup.	Snad	to	trávníku	nebude	moc	dlouho	
trvat	a	všichni	si	budeme	moci	začít	užívat	tento	krásný	a	šmrncovní	kout	města.
Dovedete	si	představit	park	na	bývalé	skládce?	Já	ano,	s	trochu	fantazie	již	teď.	Až	budete	pře-

mýšlet	kam	na	procházku,	jděte	se	podívat	na	bývalou	skládku	za	tenisovou	halou.	Příroda	toto	
místo	mění	k	nepoznání	a	my	jí	nepatrně	pomáháme.	Proběhla	probírka	hustých	skupin	stromů	
a	keřů,	aby	se	perspektivní	jedinci	mohli	nadále	rozvíjet.	Pokud	si	do	těchto	míst	najdete	cestu,	
určitě	nebudete	litovat	a	pro	nás	to	bude	impulz	k	další	práci	v	těchto	místech.	

Ing. Milena Vladyková, městská zahradnice

Kontrola a příroda
Od	jara	2015	se	nejvíce	kritiky	v	zastupitel-

stvu	vyřklo	kolem	lesů.	Každá	zmínka	o	zpřes-
nění	 pravidel,	 o	 zmenšení	 prostoru	 pro	 při-
vlastňování	si	dřeva	samozvanými	vyvolenými	
provázel	 křik,	 rudnutí	 a	 zostouzení	 lesního	
týmu.
Tehdy	 si	 opozice	 vyžádala	 audit	 a	 vybrala	

i	toho,	kdo	ho	provede.	To	bylo	nevole,	když	se	
ukázalo,	že	zavedené	změny	posílily	postavení	
města	coby	dobrého	hospodáře.	Nikoho	z	kriti-
ků	nenapadlo	pochválit	či	ocenit	lidi,	kteří	stav	
tak	výrazně	zlepšili.	Téma	vyšumělo.
Po	 letech	 přišel	 telefonát	 z	metropole.	 Ne-

měli	 jste	 pocit,	 že	 kontrola	 na	 kompostárnu	
byla	na	udání,	cha,	cha?	Tak	bacha,	na	ČIŽP	se	
na	vás	domluvila	další,	akorát	nevíme	na	co.
Za	14	dnů	přišla.	Na	lesy.	Přivítal	jsem	ji	slo-

vy,	máme	to	v	pořádku,	až	na	to	přijdete,	snad	
i	tentokrát	pošlete	výsledek	médiím.
Závěr	kontroly	byl	kladný,	počkal	 jsem	mě-

síc,	nic	 jako	 tisková	 zpráva	 se	neobjevilo.	Tak	
jsem	si	to	pěkně	od	plic	napsal	do	listů.
A	co	se	stalo?	Na	webu	ČIŽP	se	objevil	pro-

test.	Ne	snad	proti	tomu,	že	by	v	lesích	bylo	něco	
v	nepořádku.	Jen	proti	takzvanému	zlehčování	
kontroly	v	kompostárně,	prý	přece	nejde	o	slo-
víčkaření.	Člověk	by	čekal,	že	se	mluvčí	inspekce	
pokusí	dokázat,	že	byl	ohrožený	alespoň	milig-
ram	vzduchu	či	vody,	brouček	či	stéblo	trávy…	
Ne,	 jen	 zopakování	 toho,	 že	 byl	 porušený	 řád,	
prostě	jen	planý	byrokratický	pohled	na	věc.
Zpátky	 ke	 kompostárně.	 Přílohou	 tiskové	

zprávy	byl	nepodepsaný	elaborát	ve	wordu,	kde	
ve	vlastnostech	dokumentu	nebylo	nic	o	ČIŽP,	
jméno	autora	nebylo	k	dohledání	mezi	zaměst-
nanci	tohoto	úřadu.	Nicméně	web	ČIŽP	v	reakci	
na	můj	článek	tvrdí,	že	si	to	píší	sami.	Divné.
Když	jsem	pak	po	článcích	(v	DL	a	na	webu	

ČIŽP)	řekl	25.	5.	2020	na	zastupitelstvu,	že	byla	
kontrola	a	dopadla	pochvalou,	nastalo	opět	ml-
čení.	Žádná	reakce	těch,	kteří	kdysi	při	vyslove-
ní	slova	les	měnili	barvu.	
Že	by	se	čekalo,	až	se	lekneme	článku	ČIŽP?	

To	bohdá	nebude.	Na	stejném	zastupitelstvu	se	
část	 opozice	 opakovaně	 přiznala,	 že	 se	 v	 sou-
vislosti	 s	projektem	 „Zemmel“	bojí	 vysoké	hry	
s	 mocnými	 institucemi.	 My	 ne,	 máme	 odvahu	
a	zkušenosti.	Více	o	tom,	jak	jsme	v	minulosti	če-
lili	šikaně	státu,	se	dozvíte	na	aktivnidobrany.cz
Zda	 i	 tenhle	článek	stál	za	žalování	do	Pra-

hy,	 se	ukáže	na	webu	 cizp.cz.	A	 zda	 se	někdo	
z	ultrakritiků	chytil	za	nos	a	navrhne	jako	gesto	
dobré	vůle	vedoucí	lesního	týmu	ocenění	(čle-
ny	týmu	můžeme	odměňovat	sami),	se	uvidí	na	
srpnovém	 zastupitelstvu,	 bude-li	 bez	 roušek.	
Byla	by	škoda	přijít	v	 takovou	chvíli	o	výrazy	
tváří.

Martin Sobotka, starosta
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Informace pro občany k platbě místního poplatku za komunální odpady 
a místního poplatku ze psa
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
Poplatek	je	splatný	jednorázově	nejpozději	do 30.06.2020	(složenky	se	neposílají).

1)  Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt  činí 500 Kč pro rok 2020.
 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 2020. 

 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	%.	
 variabilní symbol - 1341, specifický symbol - rodné číslo poplatníka (držitele psa)

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

Veřejná soutěž o hory odpadu
Pan	starosta	v	minulém	čísle	Dobřanských	

listů	 v	 článku	 Vývoj	 projektu	 Zemmel	mimo	
jiné	 píše:	 „Ukázalo se, že uložení zemin musí 
podléhat veřejné soutěži.”
Tato	pozoruhodná	 věta	 by	měla	 být	 velmi	

důkladně	 vysvětlena,	 protože	 vybízí	 k	 řadě	
otázek:	

Vypadá to, že celý projekt s takovým fak-
tem počítal. Jak je to vůbec možné? 

Byl pak tedy celý projekt připravenou 
zakázkou pro jednu firmu?

Pokud	 starosta	 důvěryhodně	 a	 důkladně	
nevysvětlí,	co	za	touto	větou	stojí,	máme	prá-

vo	 si	myslet,	 že	 celý	 tento	 projekt	 směřoval	
právě	k	tomu,	aby	se	veřejné	soutěži	vyhnul.
Žijeme	naštěstí	ve	státě,	kde	platí	jasná	pra-

vidla,	která	se	snaží	zamezit	korupci.	Veřejná	
soutěž	 je	 základním	 pilířem	 těchto	 pravidel.	
Při	platnosti	 zákona	o	veřejné	 soutěži	 je	na-
příklad	 velmi	 těžké,	 aby	 se	 nějaký	 starosta	
domluvil	 se	 svým	kamarádem,	 že	 bude	 jeho	
firma	 draze	 prodávat	 městu	 svoje	 služby	 či	
výrobky.	 Tomuto	 typu	 korupce	 lze	 zabránit	
právě	veřejnou	soutěží.	
Kromě	 předchozího	 příkladu	 existuje	 ješ-

tě	varianta,	kdy	se	firmy	snaží	zbavit	něčeho	
nepotřebného,	třeba	odpadu.	Daná	firma	chce	

samozřejmě	ukládat	za	cenu	co	nejnižší,	měs-
to	by	ale	mělo	za	uložení	něčeho,	co	nikdo	ne-
chce,	vyžadovat	částku	co	nejvyšší.	
Zákony	 však	 nejsou	 všemocné.	 Hlavní	 díl	

odpovědnosti	je	na	voličích.	Pokud	podlehnou	
kampani	a	uvěří,	že	hory	odpadu	jsou	tím	nej-
lepším,	co	jejich	město	potřebuje,	zkomplikují	
tak	 život	 sobě	 i	 svým	 potomkům.	 Pokud	 se	
k	 tomu	 přidá	 snaha	 obcházet	 protikorupční	
zákony	 tak,	 aby	 nějaká	 firma	 co	 nejvíce	 vy-
dělala	na	úkor	města,	 pak	 je	 smůla	obyvatel	
dvojnásobná.

Ing. Václav Hrdonka, 
Otevřené město Dobřany

Vzala učitelům počítače voda, alias proč učitelé nemají k dispozici 
notebooky?
Několik	 měsíců	 před	 pandemií	 přišel	 po-

žadavek	 na	 nákup	 nové	 výpočetní	 techniky	
radnicí	 za	účelem	 jejich	poskytnutí	učitelům.	
IT	komise	po	zjištění	potřeb	učitelů	jednáním	
se	 zástupci	 školy	 doporučila	 nákup	 nových	
notebooků.	Při	objemu	nákupu	cca	50	ks	 šlo	
přibližně	o	1	milion	Kč.	V	tu	chvíli	však	z	vede-
ní	města	přišla	převratná	informace,	že	Penny	
nabízí	bezplatné	převedení	vlastnictví	stejné-
ho	 počtu	 notebooků	 ve	 velmi	 dobrém	 stavu.	
Výměnou	pevných	disků	 za	 rychlé	SSD	by	 se	

cca	desetinovou	investicí	dosáhlo	přinejmen-
ším	pětinásobné	hodnoty.	To	dobrému	hospo-
dáři	 dává	 smysl.	 „Darovanému	 koni	 na	 zuby	
nekoukej“	bylo	 jedním	z	rizik	tohoto	rozhod-
nutí.	Čas	však	ukázal	druhé,	a	to,	že	se	až	příliš	
pozdě	ukázalo,	že	za	a)	domluva	o	převedení	
nebyla	písemná,	za	b)	koronakrize	zapříčinila,	
že	kontaktní	osoba	nereagovala,	c)	notebooky	
Penny	začalo	nouzově	potřebovat	pro	své	za-
městnance	 pracující	 náhle	 z	 domovů.	 Proto	
jistě	kontakt	nereagoval,	protože	nemohl	tušit	

a	 stále	 ani	 nevidí	 do	 blízké	 budoucnosti,	 jak	
dlouho	notebooky	bude	potřeba.	
Závěr:	město	by	mělo	bezodkladně	vypsat	vý-

běrové	řízení,	popř.	najít	i	další	cestu,	jak	ihned	
podpořit	kvalitní	výuku	na	dálku.	Je	smutné	vi-
dět,	jak	se	v	posledních	dnech	např.	v	rámci	pro-
tipovodňových	opatření	zprovoznil		bezdrátový	
rozhlas	za	více	jak	3	miliony	Kč,	když	je	potřeba	
financí	jinde.	Přijde	druhá	vlna,	a	pravděpodob-
ně	to	nebude	ta	tisíciletá	ani	vodní.

Ing. Jan Okrouhlý, Otevřené město Dobřany
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Žákyně naší ZUŠ vystoupila na Pražském jaru
Letošní	již	75.	ročník	našeho	nejstaršího	hudebního	festivalu	Pražské	jaro,	je	díky	koronaviru	naprosto	vyjímečný	-	probíhá	živě	na	internetu	

a	v	televizi,	takže	jeho	koncerty	přichází	za	každým	posluchačem	přímo	k	němu	domů.	Pro	každého	hudebníka	je	čest,	když	může	na	tomto	festivalu	
vystoupit	a	naše	ZUŠ	má	velkou	radost	že	15.5.2020	si	na	Pražském	jaru	zazpívala	i	žákyně	naší	školy	Veronika	Chamolová.	Celý	tento	festivalový	
koncert	byl	složen	z	vybraných	žáků	z	různých	ZUŠ	naší	republiky,	kteří	se	věnují	zpěvu,	hře	na	housle,	nebo	klavíru	-	stipendistů	programu	Me-
nART.	Jedná	se	o	projekt,	jehož	cílem	je	podpořit	talentované	žáky	i	jejich	učitele	a	upozornit	širší	veřejnost	na	vyjímečnost	a	kvalitu	Základního	
uměleckého	školství.
Od	začátku	září	měla	Veronika	Chamolová	spolu	se	svou	paní	učitelkou	Klárou	Vlahačovou	Kartákovou	možnost	absolvovat	několik	velmi	inspi-

rativních	setkání	se	solistkou	Národního	divadla	v	Praze	paní	Kateřinou	Kněžíkovou	a	tuto	práci	završit	vystoupením	na	několika	koncertech.	Ve-
ronika	studuje	na	naší	škole	zpěv	pátým	rokem	a	v	průběhu	studia	se	velmi	úspěšně	zůčastnila	mnoha	soutěží.	Vystoupení	na	Pražském	jaru	a	celý	
program	Men	ART	však	pro	ni	byl	jistě	zkušeností	zcela	novou.	Proto	jsme	jí	položili	několik	otázek:

Jak a s jakými očekáváními jsi se do projektu Men Art přihlásila?
Přihlásila	jsem	se	prostřednictvím	mojí	paní	učitelky,	která	mi	o	programu	MenArt	řekla.	A	vlastně	jsem	ani	nevěděla	co	mám	čekat,	ale	šla	jsem	

do	MenArtu	s	tím	že	se	naučím	hodně	nových	věcí,	potkám	nové	lidi	a	také	se	sblížím	se	svojí	vlastní	paní	učitelkou.

Jaké bylo pracovat na setkáních s jiným učitelem zpěvu? Vadila ti v lekcích přítomnost ostatních stipendistů a jejich učitelů?
Bylo	to	moc	fajn.	Je	to	úplně	něco	jiného,	ale	paní	Kateřina	Kněžíková	je	tak	úžasný	a	energický	člověk	že	se	s	ní	pracuje	moc	dobře	a	vždy	jsem	

se	na	naše	setkání	moc	těšila.
Upřímně	ze	začátku	mi	přítomnost	ostatních	stipendistů	a	jejich	učitelů	docela	vadila.	Hlavně	protože	je	to	zvláštní	pocit	když	se	učíte	a	při	tom	

vás	všichni	sledují	a	vlastně	se	učí	z	vašich	chyb,	ale	časem	jsem	se	soustředila	na	svůj	výkon	a	na	to	co	mi	paní	Kateřina	říkala,	že	už	jsem	si	jich	ani	
nevšímala.

Co můžeš říci o Men Artu nyní, když už jsi skoro na konci?
Myslím	že	je	to	jedna	z	nejlepších	zkušeností	kterou	mladý	zpěvák	i	muzikant	může	zažít.	Je	to	opravdu	skvělý	nápad,	který	jistě	pomůže	několika	

mladým	muzikantům	se	zviditelnit	a	zdokonalit.	Nemluvě	o	koncertě	na	Pražském	jaru	a	několika	dalších	festivalech.

Jaké bylo zazpívat si na Pražském jaru v přímém přenosu a po více jak dvouměsíční pauze ve výuce na ZUŠ?
Bylo	to	jistě	náročné	díky	koronavirové	pandemii,	ale	myslím	že	to	mělo	i	světlé	stránky	a	to	že	se	to	natáčelo	televizí	a	vysílalo	živě.	Myslím	že	

i	ten	skoro	prázdný	sál	měl	něco	do	sebe.	Člověk	alespoň	zažije	něco	jiného	a	myslím	a	doufám	že	nikoho	z	nás	nic	podobného	už	nepotká.	Dvou	
měsíční	pauza	byla	samozřejmě	náročná,	ale	vzhledem	k	tomu	že	jsem	skladbu	zpívala	už	od	začátku	školního	roku	tak	to	zase	tak	hrozné	nebylo.
Jsem	moc	ráda	že	jsem	dostala	příležitost	vystoupit	na	festivalu	takové	úrovně	a	chtěla	bych	poděkovat	všem	co	se	tam	o	nás	starali	a	také	mojí	

paní	učitelce	a	rodičům,	jelikož	bez	nich	by	to	nešlo.
Děkujeme Veroniko a ať ti to zpívá :)

Magda Vozárová

Veronika Chamolová se svou paní učitelkou 
Klárou Vlahačovou Kartákovou. Koncert proběhl v kostele sv. Šimona a Judy v Praze.
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Městská knihovna Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942

e-mail: knihovna@dobrany - oddělení pro 
dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
ALDERSONOVÁ Sarah: 
Takoví normální #přátelé
Velmi	 působivý	 thriller	 ze	 současnosti	 o	 té	
horší	 stránce	 sociálních	 sítí.	 Nablýskané	
fiktivní	 životy,	 které	 na	 nich	 prezentujeme,	
a	realita,	která	nemusí	být	ani	trochu	závidě-
níhodná.

HEJLSKOV Andrea: 
Náš velký útěk
Skutečný	 příběh	 dánské	 dvojice,	 která	 od-
hlásila	 své	 čtyři	 děti	 ze	 školy	 a	 rozhodla	 se	
vystoupit	z	honby	za	blahobytem	a	pastí	kon-
zumní	společnosti.	Andrea	a	Jeppe	dali	výpo-
věď	v	 zaměstnání	 a	odstěhovali	 se	 i	 s	dětmi	
do	 nedotčených	 švédských	 lesů.	 Představy	
o	životě	být	co	nejvíce	v	souladu	s	přírodou	je	
jedna	věc	a	skutečnost	druhá.	Je	„civilizovaný“	
člověk	něčeho	takového	ještě	schopen?	
 
KERSCHAW Alex: 
První vlna
Příběhy	mimořádné	odvahy	 jednotlivců,	kte-
ří	prošlapávali	cestu	k	vítězství	ve	II.	světové	
válce.	 Muži	 „první	 vlny“	 vsadili	 na	 nejistou	
kartu.	 Svou	obětí	 určili	 osud	Hitlerovy	 „pev-
nosti	Evropa“	a	samotného	20.	století.

BUSCHE Benjamin: 
Pěstujeme rostliny na balících slámy
Jednoduše,	levně,	bez	velké	námahy.
Krásně	 osázené	 slámové	 záhonky	 například	
v	bednách	od	ovoce	nebo	v	proutěné	košících	
na	 balkoně	 či	 terase	 vypadají	 opravdu	 nád-
herně.

KNIHY PRO DĚTI
REAGANOVÁ Jean: 
Jak vychovat maminku
Vychovat	šťastnou	a	zdravou	maminku	je	zod-
povědná	 práce,	 ale	 je	 to	 i	 velká	 zábava.	 Jen	

musíte	vědět,	 jak	na	to.	Úžasná	kniha,	rozto-
milý	humor	výměny	 rolí	 šitý	na	míru	dětem	
i	rodičům.

STRAUSOVÁ Daniela: 
Ptáci našich zahrad
V	životní	velikosti.
V	knize	je	60	ptačích	portrétů.	V	textu	zjistíte	
spoustu	 zajímavých	 informací	 o	 daném	 pta-
čím	 druhu.	 Informace	 o	 výskytu,	 hlasových	
projevech,	 hnízdění,	 počtu	 vajec,...	 Přejeme	
vám	mnoho	radosti	při	určování	a	pozorování.

JAMES Alice: 
V hlavě v pohodě
Péče	o	duševní	zdraví	pro	teenagery.	
Kniha	nabízí	spoustu	tipů,	 jak	žít	zdravý	du-
ševní	život,	a	rad	pro	chvíle,	kdy	není	vše,	jak	
má	být.

WALLIAMS David: 
Krysburger
Děsivě	 zábavná	 krysokniha.	 Co	 Bart	 chystá,	
nemůžeme	prozradit,	ale	to	si	nejspíš	odvodí-
te	z	názvu	knihy.	Tedy	pokud	máte	za	ušima…

Poděkování
Chtěla	 bych	 velice	 poděkovat	 paní	 Aleně	 Sloupové	 z	Městské	 knihovny	Dobřany	 za	 ochotu	

a	rychlost,	s	jakou	připravila	pro	mého	tatínka	knížky	k	vypůjčení.	Umožnila	mu	tím	zkrátit	si	
dlouhé	chvíle	strávené	doma	v	době	nouzového	stavu	čtením	knih	jeho	oblíbených	autorů.	
Děkujeme!

Klára Bromová s rodinou
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Šlovická knihovna opět v běžném provozu

Místní	knihovna	ve	Šlovicích	byla	z	důvodu	pandemie	koronaviru	zavřena	od	25.	března	do	
22.	dubna.	I	tak	však	čtenáři	mohli	během	jejího	uzavření	využít	služby	individuálně	po	domluvě	
s	knihovnicí.	Tuto	možnost	využilo	7	čtenářů,	kteří	si	za	zvýšených	hygienických	opatření	vypůj-
čili	další	knihy	i	časopisy.	Od	29.	dubna	je	knihovna	opět	otevřena	v	pravidelném	režimu,	tj.	kaž-
dou	středu	od	16	do	18	hodin.	Dotykové	plochy	jsou	dezinfikovány,	k	dispozici	pro	návštěvníky	
je	dezinfekce	rukou,	je	vyžadován	vstup	do	knihovny	v	roušce.	Každá	knížka	je	po	vrácení	umís-
těna	do	týdenní	karantény	a	zároveň	dezinfikována.	Návštěvníci	tak	nemusí	mít	obavy	z	nákazy.	
Z	důvodu	omezení	činnosti	knihovny	nebyly	v	dubnu	doplněny	výměnné	soubory	knih.	Na	nové	
knížky	se	mohou	čtenáři	těšit	během	června.	V	současné	době	navštěvuje	knihovnu	28	čtenářů	
a	noví	zájemci	jsou	vítáni.	
Kontakty:	tel.:	607	552	997,	e-mail:	knihovna.slovice@seznam.cz.

Jana Hájková, knihovnice MK Šlovice

Novinky z infocentra

Na	letošní	turistickou	sezónu	přibyla	k	no-
vým	turistickým	vizitkám,	lesoparku	Martin-
ská	stěna	a	Šlovickému	vrchu,	i	nová	razítka.	
Nové	razítko	jsme	přichystali	také	k	777.	vý-
ročí	od	první	zmínky	o	Dobřanech,	které	při-
padá	 na	 letošní	 rok.	 Na	 prodej	 máme	 velký	
výběr	drobných	propagačních	předmětů,	na-
příklad	 dřevěné	 turistické	 známky,	 nálepky,	
propisky,	 tužky,	 keramické	píšťalky,	 hrnečky,	
ručníky.	U	nás	si	můžete	zakoupit	různé	druhy	
turistických	a	cykloturistických	map,	některé	
mapy	a	také	propagační	letáčky	s	tipy	na	výle-
ty	jsou	v	infocentru	k	dispozici	zdarma.
Novinkou	 letošní	 sezony	 je	 také	 spoluprá-

ce	 s	plzeňskou	cestovní	kanceláří	 INEX,	 jejíž	
jednodenní	výlety	za	zábavou	a	krásami	Čes-
ké	republiky	můžete	zakoupit	v	našem	"íčku".	
Více	informací	na	str.	12

Eva Špísová, MKS Dobřany

(jar)	Od	poloviny	května	si	můžete	v	dobřan-
ském	informačním	centru	koupit	knihu,	která	
vyšla	k	příležitosti	75.	výročí	konce	druhé	svě-
tové	války.	Kniha	je	dvojjazyčná	(česko-anglic-
ká),	má	317	stran	o	formátu	A4	a	stojí	450	Kč.
Kolik	 zahynulo	 při	 osvobozování	 Českoslo-
venska	 amerických	 vojáků?	 Jak	 se	 jmenovali	
ti,	kteří	tu	padli,	jak	vypadali,	odkud	odešli	do	
války,	co	jejich	rodiny?	Na	tyto	otázky	hledali	
odpovědi	autoři	nové	knihy	s	názvem	Svobo-
da	 nebyla	 zadarmo	 Ivan	 Rollinger	 z	 plzeň-
ského	Pattonova	muzea	s	historikem	Karlem	
Foudem	a	jeho	synem	Davidem.



Kultura

10 červen 2020|

„Tváří v tvář“ odvaze a naději
Po	 dobu	 letních	 měsíců	

můžete	 na	 ochozu	 kostela	
sv.	 Víta	 navštívit	 putovní	
výstavu	 velkoformátových	
portrétních	 fotografií	 dva-
nácti	 žen	 různého	 věku	
s	 rakovinou	 prsu.	 Výstava	
„Tváří	 v	 tvář“	 se	 nesnaží	
divákovi	 nic	 podsouvat,	
jen	ho	nechává	pohlédnout	
hodně	zblízka	do	tváří	těch-
to	 žen.	 Ponořit	 se	 hlouběji	
do	příběhu	každé	 z	 nich	 je	
snadné,	 stačí	 otevřít	 dení-
ček	vedle	portrétu...	
Koncepce	projektu	vznik-

la	na	základě	vlastní	zkušenosti	samotného	autora,	plzeňského	fotografa	Vladimíra	Kožíška,	kte-
rý	rakovinu	prodělal	v	roce	2015.	Společný	prožitek	mimořádné	životní	situace	ovlivnil	vztah	
fotografa	a	"modelky"	-	ocitají	se	na	stejné	vlně,	jsou	rovnocennými	tvůrci.
Diagnóza	rakoviny	je	stále	vnímána	jako	něco	děsivého,	něco,	s	čím	nechceme	mít	nic	společ-

ného,	o	čem	se	(pokud	možno)	nemluví.	Nemocný	se	často	setkává	s	 tím,	že	ani	blízcí	přátelé	
s	ním	nejsou	schopni	komunikovat;	mají	strach	-	stydí	se	-	neví	co	říct!	Proto	se	často	raději	straní	
jakýchkoliv	kontaktů.
Každý	tuto	nemoc	prožívá	jinak.	Někdo	plně	důvěřuje	klasické	medicíně,	jiný	se	snaží	o	alter-

nativní	 přístup	nebo	kombinaci	 obojího.	Někdo	o	 tom	potřebuje	 komunikovat	 s	 okolím,	 další	
nekomunikuje	ani	s	nejbližšími	lidmi.	Někdo	se	snaží	nemoc	vytěsnit,	jiný	přemýšlí	o	tom,	proč	
právě	do	jeho	života	vstoupila.
Téměř	u	všech	lidí	tato	nemoc	způsobuje	velké	změny	v	náhledu	na	život,	ať	vědomé,	nebo	ne-

vědomé.	U	někoho	je	změna	tak	podstatná	a	hluboká,	že	je	pak	za	tuto	zkušenost	a	osobní	rozvoj	
s	tím	spojený	upřímně	vděčný.		
Putovní	výstava	má	za	sebou	již	dlouhou	štaci	po	celé	republice.	Tentokrát	můžete	dvanáct	+	1	

portrétů	zhlédnout	od	června	až	do	konce	září	tohoto	roku	v	kostele	sv.	Víta	v	Dobřanech.	
Zahájení proběhne 12. června od 18 hodin za účasti autora a modelek projektu v rámci 

akce Noc kostelů. Během	dalších	měsíců	 jsou	pro	návštěvníky	plánované	komentované	pro-
hlídky.

Za autory výstavy Martina Kožíšek Ouřadová

tváří  
v tvář

Autorská výstava fotografií Vladimíra Kožíška 
ve spolupráci s neziskovou pacientskou organizací Mamma HELP. 
Kostel sv. Víta — nám. T.G.M. 5, Dobřany.

Výstava potrvá od 12.6. do 30.9.2020, 
Po–Pá: 8.30–17 hod., So–Ne: 13–17 hod. 
www.vystavatvarivtvar.cz

dvanáct portrétů dvanáct příběhů jedna diagnóza 

Dvouoltář jako nový
V	 listopadu	 loňského	 roku	 jsme	vás	 infor-

movali	o	započatých	pracích	v	kostele	sv.	Víta.	
Unikátní	 oboustranný	 dřevěný	 oltář	 řezbá-
ře	 Matěje	 Václa	 Jäckla	 v	 té	 době	 procházel	
důkladnou	 kontrolou	 stavu	 a	 přípravou	 na	
kompletní	 čištění.	 Po	 odebrání	 vzorků	 byla	
zjištěna	 přítomnost	 dřevokazného	 hmyzu	
a	 drobných	 trhlin	 a	 prasklin.	 Na	 základě	 to-
hoto	zjištění	bylo	rozhodnuto	o	rekonzervaci	
oltáře	a	obnově	defektů	včetně	již	zmíněného	
kompletního	čištění.	

Po	dobu	jen	o	málo	delší	než	nouzový	stav	
tak	probíhaly	práce	na	chloubě	našeho	města	
a	v	čase,	kdy	čtete	tento	příspěvek,	je	již	kostel	
plně	připraven	na	kulturní,	 turistickou	 i	 sva-
tební	sezonou.	Těšit	se	můžete	na	Noc	koste-
lů,	 která	má	 z	důvodu	koronakrize	posunutý	
termín	na	pátek	12.	června	a	spojíme	ji	s	ko-
mentovanou	prohlídkou	první	 letošní	 fotový-
stavy	Tváří	v	tvář.	V	trochu	netradičním	pojetí	
budou	letos	také	Dobřanské	pohledy.	Výstava	
výtvarných,	 literárních	a	 fotografických	prací	
dětí	i	dospělých	bude	k	vidění	po	celé	prázd-
niny	a	v	průběhu	září	 ji	 zakončíme	dernisáží	
spojenou	 s	 vyhlášením	 vítězů.	 Termín	 pro	
odevzdání	prací	na	téma	LOUKA	je	23.	6.	2020.	
Do	konce	roku	nás	čeká	také	několik	svateb	či	
koncertů.	Novinkou	 letošního	 roku	v	 interié-
ru	 jsou	 židle,	 které	 již	bylo	potřeba	vyměnit,	
a	 příprava	 čestného	 místa	 pro	 příležitostné	
vystavování	 restaurovaného	 Rychtářského	
práva	města	Dobřany	z	roku	1652.	První	mož-
nost	vidět	tento	jedinečný	předmět	budou	mít	
návštěvníci	právě	při	již	zmíněné	Noci	kostelů.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Autor výstavy s ředitelkou neziskové organizace MammaHELP  
Janou Drexlerovou a s Danielou, jednou z modelek projektu  
(autor fotografie Milan Váchal).
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Vůní proti komárům
V	 předešlých	 vydáních	 Dobřanských	

listů	 jsme	 již	 stihli	 uklidit	 a	 vydezinfi-
kovat	domácnost	a	vyprat	bílé	i	barevné	
prádlo.	 Šetrně,	 s	 ohledem	 na	 přírodní	
prostředí	 i	 na	 nás	 samotné.	 Je	 tedy	 čas	
vydat	se	ven,	na	procházku	za	dlouhých	
letních	 večerů.	 Bohužel	 nás	 v	 přírodě	
či	 při	 posezení	 venku	 často	 poctí	 svou	
přítomností	 bodavý	 hmyz	 či	 klíšťata.	
Jako	 prevenci	 můžeme	 použít	 repelent,	
jehož	součástí	však	bývá	DEET	(diethyl-
toluamid),	za	2.	světové	války	používaný	
jako	pesticid.	Naštěstí	 si	doma	můžeme	
připravit	repelent	sami,	snadno,	bez	che-
mie	a	za	pár	korun.	Obecně	proti	komá-
rům	 zabírají	 intenzivně	 vonící	 rostliny	
jako	rozmarýn,	tymián,	máta,	levandule,	
citronová	 tráva	 (citronella),	 eukalyp-
tus,	 hřebíček,	 česnek.	 Čerstvé	 či	 sušené	
bylinky	 lze	 při	 přípravě	 repelentu	 nahradit	
éterickými	oleji,	u	nich	je	ale	třeba	myslet	na	
možné	podráždění	kůže.	Veškeré	ingredience	
i	 další	nápady	naleznete	například	na	 strán-
kách	www.essential.cz.

Olejový repelent
Nejjednodušší	 je	 naložit	 například	 hřebí-

ček,	 tymián,	 fenykl	 či	 nadrcenou	 citronovou	
trávu	 do	 olivového	 nebo	 mandlového	 oleje,	
nechat	na	tmavém	místě	2	až	3	týdny	odstát	

a	 poté	 se	 olejem	 jednoduše	natřít	 nebo	
nastříkat	(pozor	na	zamaštění	oblečení).	

Rozmarýnový repelent
Potřebujete	 100	 ml	 kojenecké	 vody,	

10	g	sušeného	rozmarýnu,	20	ml	kosme-
tického	 lihu,	 1	ml	 éterického	oleje	Roz-
marýn,	jemné	plátýnko	a	rozprašovač.
Vodu	 přiveďte	 k	 varu	 a	 odstavte,	

vsypte	bylinky	a	nechte	louhovat	do	vy-
chladnutí.	Po	vychladnutí	přeceďte	přes	
jemné	plátno	a	přidejte	líh	v	poměru	100	
ml	výluhu	ku	20	ml	lihu.	Přidejte	esenci	
Rozmarýn.	Přelijte	do	lahvičky	s	rozpra-
šovačem	a	radostně	používejte!
Pokud	se	chcete	komárům	vyhnout	na	

celé	 léto,	vysaďte	si	před	okny	eukalyp-
tus	či	šantu	kočičí.	Komáry	odpuzují	ne-
jen	éterické	oleje,	ale	i	rostliny	samotné.	

Do	oken	si	stejně	jako	naše	babičky	postavte	
truhlíky	s	afrikány	a	muškáty	a	v	místnostech	
rozmístěte	půlky	citrónů	se	zapíchaným	hře-
bíčkem.

Zuzana Peksová, MKS Dobřany

POUŤ
2020
DOBŘANSKÁ

12.–14. 6.
Školní ulice
Atrakce a stánkový prodej na „Žabáku“

pátek od 15:00 | sobota, neděle od 10:00 (konec 19:00–20:00)

Dbejte platných mimořádných opatření vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru.

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy.

V PÁTEK 12. 6.
ATRAKCE SE SLEVOU 30–40 %
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Cestovní kancelář INEX ve spolupráci 
s Městským kulturním střediskem Dobřany nabízí 

jednodenní výlety za krásami České republiky

•	 Praha s návštěvou ZOO
	 Sobota	18.	7.	2020,	cena*	370	Kč/os.
•	 	COSMOS Discovery a Rozhledna Petřín se zrcadlovým 

bludištěm (individuálně)
	 Neděle	14.	6.	2020,	cena*	370	Kč/os.
•	 Brno s návštěvou propasti Macocha
	 Čtvrtek	2.	7.	2020,	cena*	790	Kč/os.
•	 Český Krumlov s návštěvou grafitového dolu
	 sobota	20.	6.	a	sobota	11.	7.	2020,	cena*	570	Kč/os.
•	 Lipno, stezka korunami stromů s návštěvou Rožmberku
	 sobota	27.	6.	2020,	cena*	580	Kč/os.
•	 Mirakulum – zábavní park
	 Sobota	20.	6.,	neděle	5.	7.	a	sobota	25.	7.	2020,	cena*	390	Kč/os.
•	 	Kokořín, hrad Houska a Pekelné doly (3500m2, S čerty 

nejsou žerty)
	 Pátek	10.	7.	2020,	cena*	580	Kč/os.
•	 	Liberec (ZOO), Ještěd s možností sjezdu koloběžkou dolů 

nebo koupáním v aquaparku Babylon
	 Sobota	13.	6.,	neděle	5.	7.,	sobota	25.	7.	2020,	cena*	650	Kč/os.
•	 Safari Dvůr Králové nad Labem
		 Sobota	4.	7.,	čtvrtek	23.	7.	2020,	cena*	680	Kč/os.
•	 Rezervace SOOS a návštěva hradu Loket
	 Sobota	27.	6.,	středa	15.	7.	2020,	cena*	430	Kč/os.
•	 Kutná Hora (UNESCO) s možností návštěvy kostnice 
 a stříbrného dolu
	 Sobota	18.	7.	2020,	cena*	530	Kč/os.	
•	 Třebíč a Telč (UNESCO)
	 Čtvrtek	16.	7.	2020,	cena*		740	Kč/os.

*	 	Cena	zahrnuje:	dopravu	luxusním	zájezdovým	autobusem,	
průvodce,	1	teplý	nápoj/voda	na	osobu	zdarma

*	 Cena	nezahrnuje:	vstupy	v	místě
	 •	 	Minimální	počet	účastníků	je	35	osob/bus	(v	případě	

nenaplnění	budou	veškeré	platby	vráceny	bez	storno	poplatků)
	 •	 	Organizátorem	zájezdu	je:	INEX-cestovní	kancelář	s.r.o.,	

Divadelní	6/151,	301	20	Plzeň,	IČ:	26392763
	 •	 	Kontaktní	osoba:	Martin	Valenta,	+420	602	444	827,	
	 	 valenta@ckinex.cz
	 •	 	Prodej	výletů	zajišťuje	MKS	Dobřany	(informační	centrum),	

nám.	T.	G.	M.	5,	Dobřany,	tel.	+420	377	972	725,	ic@dobrany.cz
	 •	 	Nástupní	místo:	Dobřany

Dobřany
Městské kulturní středisko
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BACH TV
	Od	pondělí	 30.	 března	2020	 jsme	 se	 roz-

hodli	Vám	rodičům,	studentům	a	široké	veřej-
nosti	zpestřit	 toto	nelehké	období	a	zároveň	
Vám	poskytnout	možnost	seznámit	se	s	histo-
rií	a	současností	naší	základní	umělecké	školy.
	 Formou	 videí	 natočených	 v	 průběhu	 let	

2004–2020,	 která	 se	 nám	 postupně	 nashro-
máždila	a	většinou	nebyla	zveřejněna,	 jste	si	
mohli	společně	s	námi	zavzpomínat	a	podívat	
se,	„jak	šel	čas“.	Od	pondělí	do	pátku	jsme	vy-
sílali	od	17.00	živý	vstup	z	koncertního	sálu.	
Pozvaní	 hosté	 nám	 přiblížili	 dané	 období	
a	uvedli	konkrétní	film.
Kde	 jste	 nás	mohli	 sledovat?	 Živé	 vysílání	

bylo	možno	 sledovat	 na	 youtube.com,	 sdíle-
nou	 formou	 na	 stránkách	 školy:	 www.zus-
dobrany.cz	nebo	na	facebooku	naší	školy	(Zá-
kladní	umělecká	škola	J.	S.	Bacha	Dobřany)	či	
facebooku	Dobřanské	listy.
Všechna	videa	si	můžete	prohlédnout	zpět-

ně	 z	 našeho	 archivu.	 Na	 našich	 webových	
stránkách	www.zus-dobrany.cz	 vlevo	nahoře	
v	nabídce	menu	označíte	BACH	TV	a	násled-
ně	 otevřete	 BACH	 archiv,	 nebo	 na	 adrese:	 
https://1url.cz/bzE73.
Od	pondělí	11.	května	2020	se	změnilo	vy-

sílací	 schéma	 BACH	 TV,	 a	 to	 takto:	 pondělí,	
úterý	a	 čtvrtek	vždy	od	18:00.	Důvodem	byl	
částečný	návrat	žáků	do	školy.
20)	 	pondělí	27.	4.	2020	od	17.00
	 host	Mgr.	Aleš	Nosek	(učitel	ZUŠ)
21)	 	úterý	28.	4.	2020	od	17.00
	 	host	Ema	Jedlička	Gogova	
	 (koncertní	pianistka)
22)	 	středa	29.	4.	2020	od	17.00
	 host	Kryštof	Křemenák	(bývalý	učitel	ZUŠ)
23)	 	čtvrtek	30.	4.	2020	od	17.00
	 host	Jana	Šístková	(bývalá	žákyně	ZUŠ)
24)	 	pondělí	4.	5.	2020	od	17.00
	 host	Petr	Vacek	(učitel	ZUŠ)
25)	 	úterý	5.	5.	2020	od	17.00
	 host	Ing.	arch.	Jaroslav	Drda	(architekt)
26)	 	středa	6.	5.	2020	od	17.00
	 host	Marie	Kordíková	(bývalá	žákyně	ZUŠ)
27)	 	čtvrtek	7.	5.	2020	od	17.00
	 	host	Jaroslava	Umnerová	
	 (ředitelka	MKS	Dobřany)
28)	 	pondělí	11.	5.	2020	od	18.00
	 host	MgA.	Kateřina	Vinická	(učitelka	ZUŠ)
29)	 	úterý	12.	5.	2020	od	18.00
	 	host	Ing.	František	Bouček	(člen	senior-

ského	souboru	Dobřanské	bábinky)
30)	 	čtvrtek	14.	5.	2020	od	18.00
	 host	Mgr.	Lukáš	Palkoska	(bývalý	žák	ZUŠ)
31)	 	pondělí	18.	5.	2020	od	18.00
	 host	Mgr.	Jan	Rada	(učitel	ZUŠ)
32)	 	úterý	19.	5.	2020	od	18.00
	 host	Šárka	Kučerová	(bývalá	žákyně	ZUŠ)

33)	 	čtvrtek	21.	5.	2020	od	18.00
	 host	Mgr.	Vít	Aschenbrenner	Ph.D.	
	 (dirigent,	sbormistr)
34)	 	MIMOŘÁDNÉ VYSÍLÁNÍ
	 	pondělí	25.	5.	2020	od	18.00
	 host	Zuzana	Bartoňová	
	 (předsedkyně	spolku	Ulita	na	statku)
35)	 	úterý	26.	5.	2020	od	18.00
	 host	Mgr.	Dana	Chodlová	
	 (zástupkyně	ředitele	ZUŠ)
36)	 	čtvrtek	28.	5.	2020	od	18.00
	 host	Michal	Moravec	(starosta	obce	
	 Dobřany	v	Orlických	horách)
37)	 	pondělí	1.	6.	2020	od	18.00
	 	host	Matyáš	Meinczinger	
	 	(vítěz	1.	ročníku	mezinárodní	bachovské	

soutěže	2019)

38)	 	úterý	2.	6.	2020	od	18.00
	 host	Jan	Karásek	(bývalý	žák	ZUŠ)
39)	 	čtvrtek	4.	6.	2020	od	18.00
	 host	David	Kovář	(učitel	ZUŠ)

Touto	 cestou	 bych	 chtěl	 poděkovat	 všem	
hostům,	 kteří	 přijali	 pozvání	 do	 našeho	 im-
provizovaného	 televizního	 studia	 BACH	 TV.	
Veliké	poděkování	patří	hlavnímu	kamerama-
novi	a	technikovi	Petru	Walczyskovi	a	p.	učite-
li	Davidu	Kovářovi.	Velmi	si	vážím	vstřícnosti	
a	 ochoty	 starosty	 obce	 Dobřany	 v	 Orlických	
horách	pana	Michala	Moravce	a	děkuji,	 že	 si	
udělal	čas	a	přijel	do	studia	BACH	TV.	

Jan Vozár
ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

28. 5. 2020 - host Michal Moravec (starosta obce Dobřany v Orlických horách)
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Bachovská cesta 
Ohlédnutí za mezinárodní bachovskou soutěží pro děti a mladé „Bachovská cesta“. 

O	 soutěži	 jsem	 se	 dozvěděl	 náhodou	 od	
svého	spolužáka	z	paralelní	třídy	našeho	hu-
debního	 gymnázia	 v	 Praze.	 Když	mi	 řekl,	 že	

se	jedná	o	soutěž,	jejímž	tématem	je	Bach,	tak	
to	 ve	 mně	 jakožto	 milovníkovi	 Bacha	 ihned	
vzbudilo	velkou	zvědavost	a	zájem.	Hned	jsem	
si	rozklikl	webové	stránky	soutěže	a	rozhodl	
se,	že	se	co	nejdříve	pustím	do	cvičení	povin-
né	Bachovy	skladby	a	podám	přihlášku.
Když	jsem	v	pátek	8.	11.,	což	byl	první	sou-

těžní	den,	vyrážel	z	domova,	byl	jsem	trochu	
rozpačitý	 a	 nevěděl	 jsem,	 co	 mám	 přesně	
očekávat.	Hned	po	vstupu	do	dobřanské	ZUŠ	
byla	však	cítit	příjemná	a	přátelská	atmosfé-
ra,	která	předčila	mé	očekávání.	Následně	mi	
byla	stejně	 jako	ostatním	účastníkům	přidě-
lena	dobře	vybavená	třída	s	klavírem	na	ro-
zehrání.
Brzy	odpoledne	se	uskutečnilo	slavností	za-

hájení	v	koncertním	sále	dobřanské	ZUŠ,	kde	
stálo	 již	 připravené	 koncertní	 křídlo	 značky	
Hoffmann	a	 také	 cembalo,	 kopie	německého	
originálu	 Michaela	 Mietkeho.	 V	 rámci	 zahá-
jení	seznámil	ředitel	školy	a	organizátor	sou-
těže	 Jan	 Vozár	 účastníky	 s	 porotou,	 kterou	
tvořili	přední	klavíristé,	cembalisté,	dirigenti	
a	varhaníci	české	i	zahraniční	hudební	scény.	

Po	 zahájení	 se	 soutěž	 rozjela	 v	 plném	prou-
du	 a	 posluchači	 měli	 možnost	 celé	 dva	 dny	
poslouchat	 krásné	 výkony	 účastníků,	 kteří	
si	 včetně	 těch	 nejmladších	 dokázali	 poradit	
s	hudebně	obtížnými	Bachovými	skladbami.
Na	 konci	 obou	 soutěžních	 dnů	 byli	 vyhlá-

šeni	vítězové	jednotlivých	kategorií,	kteří	do-
stali	velmi	štědré	ceny.	Vyvrcholením	soutěže	
byl	koncert	vítězů	v	sobotu	večer,	který	udělal	
důstojnou	tečku	za	celou	soutěží.
Na	závěr	bych	chtěl	říct,	že	považuji	skoro	

za	neuvěřitelné,	že	se	v	malém	českém	městě,	
jako	jsou	Dobřany,	podařilo	zorganizovat	sou-
těž	tak	vysoké	úrovně	a	získat	do	poroty	jmé-
na,	jakými	jsou	například	Bernhard	Klapprott	
nebo	Christopher	Czaja	Sager.	Všechno	tohle	
vyšlo	 skvěle	hlavně	díky	osobnímu	nasazení	
ředitele	 Jana	 Vozára	 a	 jeho	 týmu,	 díky	 nimž	
byla	účast	na	této	soutěži	pro	mě,	a	věřím,	že	
i	 pro	 ostatní	 účastníky,	 nezapomenutelným	
kulturním	i	osobním	zážitkem.

Matyáš Meinczinger
vítěz 1. ročníku mezinárodní bachovské soutěže, 

zvláštní cena za interpretaci díla J. S. Bacha

   Ulita na statku z. s.
www.ulitanastatku.webnode.cz

Mgr. Zuzana Bartoňová
předsedkyně spolku
tel.: 723 996 520
e-mail: bartonova.zuzana@seznam.cz

(bankovní účet zřízený pro účel sbírky, osvědčení vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje 29. 5. 2019)

Zvláštní účet:
FIO banka » » »   2201602699/2010

Členové spolku Ulita na statku z. s. 
si dovolují oslovit Vás se žádostí o finanční

dar na rekonstrukci statku v Chouzovech u Plzně,
kde by rádi vybudovali
» bydlení a dílnu pro naše děti i dospělé s autismem
» zázemí pro rekondiční pobyty v letních měsících
» zázemí pro společné rodinné akce

na st  tku z. s.
Ulit

Děkujeme!



PROGRAM ROZVOJE MĚSTA
DOTAZNÍK

Vážení	spoluobčané,
letos	je	to	18	let	od	doby,	kdy	jste	poprvé	dostali	do	ruky	dotazník,	s	jehož	pomocí	jste	spolurozhodovali	o	budoucnosti	města.	Následně	v	roce	

2006	vznikl	s	Vaší	pomocí	první	Program	rozvoje	města	(PRM).
Od	roku	2014	se	město	rozvíjí	podle	nového	PRM.	Je	to	stále	dobrý	dokument,	ale	věříme,	že	už	je	potřeba	Vás	znovu	vtáhnout	do	hry	o	podobu	

města.	A	osvěžení	PRM	bylo	i	naším	předvolebním	slibem.	Nový	dotazník	náhodou	padl	do	doby,	kdy	čelíme	následkům	koronavirového	ochromení	
národního	hospodářství.	Přesto,	nebo	právě	proto	je	právě	teď	důležité	vyhodnotit,	které	cíle	platí,	které	zastaraly,	kde	je	potřeba	přidat.	Část	otázek	
zjišťuje	Váš	názor	na	podobu	kulturní,	sportovní	a	společenské	infrastruktury	města.
Úspěšnost	tohoto	typu	projektů	je	závislá	na	tom,	jak	bude	vyhovovat	lidem.	Záleží	tady	dost	na	Vás.	Máte	velkou	šanci	ovlivnit	to,	jak	se	bude	žít	

Vám	i	Vašim	dětem,	za	vyplnění	dotazníku	to	stojí.
Předem	děkuji	všem,	kteří	si	na	své	město	udělají	čas!	 	 	 	 	 													Martin Sobotka, starosta města Dobřany

INSTRUKCE	K	VYPLNĚNÍ:
Dotazník	je	anonymní.	Každá	domácnost	obdržela	jeden	výtisk	tištěného	dotazníku.	V	případě,	že	by	jej	chtělo	vyplnit	více	členů	Vaší	domácnosti,	
je	k	dispozici	v	podatelně	MěÚ	Dobřany.	Dotazník	je	také	k	dispozici	k	vyplnění	on-line	na	adrese	dotaznik.dobrany.cz .
Po	vyplnění	vhoďte	dotazník	do	některého	ze	sběrných	boxů.	Seznam	míst	se	sběrnými	boxy	je	uveden	na	konci	dotazníku.
Dotazník je možné vyplnit a odevzdat nejpozději do 22. června, kdy bude dotazování ukončeno!
U každé otázky označte jednu odpověď, není-li uvedeno jinak! Pokud nedodržíte instrukce k vyplnění, nebudeme moci Vaše odpovědi 
zpracovat. Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

ÚVODNÍ OTÁZKY
1. Jak dlouho v Dobřanech bydlíte?
	 méně	než	5	let	 	 více	než	15	let
	 5-15	let	 	 nebydlím	v	Dobřanech

2. Ve které části města bydlíte? 
	 sídliště	Pančava	 	 Šlovice
	 sídliště	Hvízdalka	 	 Vodní	Újezd
	 Hornické	sídliště	 	 nové	obytné	zóny
	 Dobřánky	 	 (Kasárna,	Ústavní,	Za	stodolami)
	 centrum	města	 	 jiné
	 Slovany	

3.  Co považujete za přednosti Dobřan? V čem Vám nabízejí 
podmínky pro příjemný život? (zaškrtněte MAX. 5 ODPOVĚDÍ)

	 	dobrá	 poloha	 a	 dopravní	 dostupnost	 (díky	 dálnici	 dostupnost	
Plzně	a	Prahy)

	 činnost	spolků	a	zájmových	organizací	
	 klidné	bydlení
	 kvalitní	zdravotní	péče	v	okolí	(např.	Plzeň,	Přeštice,	Stod)	
	 možnosti	kulturního	vyžití	ve	městě
	 nízká	míra	nezaměstnanosti
	 podmínky	pro	sportování	ve	městě	a	okolí
	 průmyslová	zóna	(možnost	investic	a	práce)	
	 příjemné	přírodní	prostředí	
	 pivovar	ve	městě
	 práce	Základní	umělecké	školy	(činnost	souborů	atd.)
	 upravený	vzhled	centra	města	a	náměstí	(městská	památková	zóna)	
	 vztahy	s	partnerskými	městy
	 známost	města	díky	Psychiatrické	nemocnici
	 jiné	(vypište):	...........................................................................................................
	 nevím

4.  A naopak, jaké jsou nedostatky? Co Vám život v Dobřanech 
znepříjemňuje? (zaškrtněte MAX. 5 ODPOVĚDÍ)

	 bezpečnostní	situace	(např.	drobná	kriminalita)
	 nečistota	a	nepořádek	ve	městě
	 nízká	kvalita	některých	komunikací	a	chodníků	
	 málo	příležitostí	pro	trávení	volného	času	dětí	a	mládeže
	 nedostatek	dětských	hřišť

	 omezené	možnosti	sportování	ve	městě	a	okolí	
	 omezené	možnosti	kulturního	vyžití	ve	městě	
	 nedostatek	míst	k	parkování
	 vztah	obyvatel	k	městu
	 zápach	ze	zemědělské	činnosti
	 	špatná	dostupnost	okrajových	částí	města	a	menších	obcí	veřejnou	

dopravou
	 zhoršená	kvalita	ovzduší
	 zvýšená	hluková	zátěž
	 jiné	(vypište):	...........................................................................................................
	 nevím

5.  Vezmete-li v úvahu všechny stránky života ve městě (např. 
kvalita bydlení, kulturní vyžití, kvalita životního prostředí, 
pracovní uplatnění atd.), jak se v Dobřanech celkově cítíte?

  Pokuste se vyjádřit úroveň Vaší spokojenosti s životem ve městě na 
číselné stupnici od 0 do 10 (0 = velice nízká spokojenost, 10 = maximální 
spokojenost):

	 Vaše	hodnocení:	......................................................................................................
	 nevím/neumím	posoudit

DOPRAVA VE MĚSTĚ
6.  Ohodnoťte dopravu ve městě z hlediska důležitosti a spokojenosti. 
  Důležitost prosím určete na škále 1-5, kde 1 = velmi důležité, 2 = spíše 

důležité, 3 = ani důležité, ani nedůležité, 4 = spíše nedůležité, 5 = zcela 
nedůležité.

  Pokud je pro Vás doprava důležitá, prosím ohodnoťte také, jak jste s ní 
spokojen/a, a to podobně jako ve škole od 1 do 5 (1 - velmi spokojen/a, 
2 - spíše spokojen/a,…., až 5 - zcela nespokojen/a).

7.  Jaké jsou největší dopravní problémy? (zaškrtněte MAX. 3 
ODPOVĚDI)

	 bezpečnost	silničního	provozu
	 kumulace	dopravy	u	ZŠ,	ZUŠ	a	MŠ	během	dovozu/odvozu	dětí	
	 stav	chodníků



	 stav	komunikací	(silnice,	ulice)
	 veřejná	doprava	do	okrajových	částí	města
	 množství	přechodů	pro	chodce
	 parkování
	 	spojení	veřejnou	dopravou	do	menších	měst	v	okolí	(např.	do	Stodu)	
	 veřejná	doprava	do	Plzně	
	 tranzitní	doprava
	 jiné	(vypište):	……………........................................................................................
	 doprava	nepůsobí	žádné	problémy
	 nevím

8.  Jaká opatření by pomohla řešit dopravní problémy ve městě? 
(zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI)

	 omezení	rychlosti	na	vybraných	úsecích	ve	městě
	 důsledná	kontrola	dopravy	Policií	ČR
	 budování	pěších	zón
	 budování	cyklostezek	v	okolí	města
	 budování	cyklostezek	v	rámci	města
	 posílení	veřejné	dopravy	do	okolních	menších	měst	a	obcí
	 vybudovávání	obchvatu	kolem	města
	 jiná	(vypište):	………................................................................................................
	 nevím

9. Máme problémy s parkováním svého auta v místě bydliště? 
	 ano
 ne
	 nemám	auto,	otázka	se	mne	netýká	–	přejděte	na	otázku	č.	11

10.  Kolik aut používáte ve vaší domácnosti? 
  Prosím, započítejte i auta, která nevlastníte, ale využíváte pro osobní 

potřebu (např. služební auto).
	 1	auto	 	 3	a	více
	 2	auta	 	 nevím/bez	odpovědi

11.   Jaká řešení navrhujete ke zlepšení parkování v Dobřanech? 
(zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI)

	 	kombinované	parkovací	zóny	(rezidenti	parkují	zadarmo,	ostatní	
platí	parkovné)

	 	parkování	 na	 úkor	 zeleně	 (např.	 zúžení	 zelených	 pásů	 podél	
komunikace)

	 vybudování	parkovacího	domu	na	Pančavě
	 zjednosměrnění	některých	ulic
	 budování	záchytných	parkovišť	(např.	u	nádraží)
	 jiná	(vypište):	………................................................................................................
	 žádné,	nic	není	potřeba	řešit
	 nevím/nedokážu	posoudit

BEZPEČNOST VE MĚSTĚ
12.  Ohodnoťte bezpečnost ve městě z hlediska důležitosti  

a spokojenosti.
  Důležitost prosím určete na škále 1-5. Pokud je pro Vás bezpečnost 

důležitá, prosím ohodnoťte také, jak jste s ní spokojen/a, a to podobně 
jako ve škole od 1 do 5.

13.   Na co je třeba se v rámci bezpečnosti zejména zaměřit? 
(zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI)

	 chování	mladistvých
	 pouliční	osvětlení
	 činnost	Policie	ČR	
	 činnost	městské	policie
	 kamerový	systém	ve	městě	
	 drobná	kriminalita
	 chování	minorit
	 dostupnost	drog	ve	městě
	 blízkost	Psychiatrické	nemocnice
	 jiné	(vypište):	..........................................................................................................

	 žádné	bezpečnostní	problémy	nejsou,	situace	je	dobrá
	 nevím

14.  Považujete některou část města příp. některé konkrétní místo 
za opravdu nebezpečné?

	 ve	městě	takové	místo	není
	 ano,	místo	–	vypište:	.............................................................................................
	 nevím

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PÉČE O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
15.  Ohodnoťte péči o veřejná prostranství z hlediska důležitosti 
 a spokojenosti.
  Důležitost prosím určete na škále 1-5. Pokud je pro Vás toto téma 

důležité, prosím ohodnoťte také, jak jste s ním spokojen/a, a to podobně 
jako ve škole od 1 do 5.

16. Co je třeba zejména řešit? (zaškrtněte MAX. 4 ODPOVĚDI)
	 údržba	veřejné	zeleně	
	 obnova	veřejné	zeleně
	 zajištění	pravidelného	úklidu	ulic
	 více	odpadkových	košů	v	ulicích
	 problémy	s	psími	exkrementy
	 vandalismus	(ničení	zeleně,	laviček	atp.)
	 více	kontejnerů	na	tříděný	odpad
	 zlepšit	úklid	v	okolí	kontejnerů
	 zlepšit	úklid	v	okolí	restauračních	zařízení
	 odstranit	hlukovou	zátěž,	uveďte	kde:	……	
	 předcházet	ohrožení	záplavami	po	deštích	(např.	vytopení	sklepů)
	 	vzhled	 některých	 částí	 města	 (zanedbanost	 staveb	 a	 veřejného	

prostoru),	vypište	kde:	……............................................................................….
	 jiné	(vypište):	……...................................................................................................
	 situace	je	dobrá,	není	třeba	nic	řešit
	 nevím

ŽIVOT VE MĚSTĚ 
17.  Jak hodnotíte sportovní či různé oddechové aktivity v Dobřanech 

s ohledem na jejich důležitost a spokojenost s nimi?
  Důležitost jednotlivých aktivit určete na škále 1-5. Pokud jsou pro Vás 

některé důležité, ohodnoťte, jak jste s nimi spokojen/a, a to podobně 
jako ve škole od 1 do 5.



18. A jak hodnotíte společenské a kulturní akce ve městě?
  Důležitost jednotlivých akcí určete na škále 1-5. Pokud jsou pro Vás 

některé důležité, ohodnoťte, jak jste s nimi spokojen/a, a to podobně 
jako ve škole od 1 do 5.

19.  Které společenské a kulturní akce Vám v současnosti 
v Dobřanech zcela chybí, nebo je jich málo? (můžete zaškrtnout 
i VÍCE ODPOVĚDÍ)

	 divadelní	představení	pro	větší	počet	osob	(pro	300	osob	a	více)
	 koncerty	a	velká	hudební	vystoupení	(pro	200	a	více	osob)
	 společenská	setkání	(pro	400	osob	a	více)
	 plesy	a	taneční	zábavy	(pro	500	osob	a	více)
	 multižánrové	akce	(pro	500	osob	a	více)
	 menší	divadelní	představení	(pro	cca	150	osob)
	 	pravidelná	 setkávání	 spolků	 a	 různých	 zájmových	 aktivit	 (s	

kapacitou	cca	30	osob)
	 menší	kulturní	akce	a	taneční	(s	kapacitou	cca	60	osob)
	 žádné	akce	nechybí
	 jiné:………
	 nevím/nedokážu	posoudit

20.  Některé z akcí z předchozí otázky vyžadují specifické prostory, 
které aktuálně v Dobřanech chybí, nebo jsou nedostatečné. 
Existuje mnoho způsobů, jak danou situaci zlepšit. Prosíme, 
vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas s následujícími výroky, 
z nichž každý nabízí určitou možnost řešení. 

V	Dobřanech	chybí	samostatný	a	reprezentativní	sál	pro	velké	kulturní	
a	 společenské	 aktivity.	 Další	 prostory	 pro	menší	 akce	 jsou	 ve	městě	
k	dispozici.			

Ve	městě	by	měl	být	multifunkční	kulturní	dům	s	velkým	sálem	a	dalšími	
menšími	prostory.	

Velké	 sportovní	 a	 kulturní	 akce	 mohou	 probíhat	 v	 jednom	 objektu	
(např.	v	nové	či	zrekonstruované	multifunkční	hale	pro	sport	i	kulturu).

Jiný	návrh	na	zlepšení:	…………………………………………………………………...…

21.  Představte si, že by se Vám v budoucnu naskytla možnost 
odstěhovat se z města. Využil/a byste ji?

	 určitě	ne	 	 určitě	ano
	 spíše	ne	 	 nevím/nedokážu	posoudit
	 spíše	ano

PRÁCE RADNICE A KOMUNIKACE S RADNICÍ
22.  Jestliže potřebujete získat informace o dění ve městě, z jakých 

zdrojů tyto informace získáváte? (zaškrtněte MAX. 4 ODPOVĚDI)
	 informační	centrum	města	(na	náměstí	vedle	kostela)	
	 Dobřanské	listy
	 mobilní	aplikace	V	OBRAZE
	 úřední	deska	Městského	úřadu
	 vývěsky
	 besedy	se	zástupci	města
	 účast	na	jednání	zastupitelstva	města
	 městský	rozhlas
	 internetové	stránky	radnice
	 profil	Dobřanských	listů	na	facebooku
	 přímý	dotaz	na	radnici
	 z	doslechu	
	 od	přátel,	známých
	 informace	nevyhledávám,	nemám	o	ně	zájem
	 odjinud	(vypište):	……………............................................................................…
	 nevím

23.  Co by měla radnice udělat pro zlepšení komunikace 
a informovanosti obyvatel města? (zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI)

	 více	informací	v	městském	rozhlase
	 podrobnější	informace	v	Dobřanských	listech
	 více	informací	v	mobilní	aplikaci	V	OBRAZE
	 důležité	informace	posílat	jako	SMS
	 více	informací	na	vývěskách
	 zlepšit	podobu	webových	stránek
	 informace	posílat	e-mailem
	 není	potřeba	nic	nového	dělat,	komunikace	je	dobrá
	 něco	jiného	(vypište):	..........................................................................................
	 nevím

HODNOCENÍ ROZVOJE MĚSTA
Následující otázky se zabývají rozvojem města za posledních cca 10 let. 
Máte zde možnost vystavit práci radnice určité „vysvědčení“, které 
zhodnotí její práci na rozvoji Dobřan. Zároveň můžete vyjádřit svoji 
představu o tom, jak by se měly Dobřany dále rozvíjet.

24. Jaké je město Dobřany?
   Zajímá nás, které aspekty současného života města jsou pro Vás důležité 

a nakolik jim dnešní Dobřany odpovídají. U každého tvrzení můžete 
uvést, jak je pro Vás důležité, aby Dobřany byly právě takovým městem. 
Důležitost prosím určete na škále 1-5. Zároveň můžete uvést, nakolik 
současné Dobřany jednotlivá tvrzení naplňují. Hodnocení současného 
stavu vyjádřete pomocí souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením.



25.  Představte si, že jste zastupitel města a můžete spolurozhodovat 
o dalším rozvoji města. Kterou z následujících oblastí byste 
ve městě dlouhodobě podporoval/a více a kterou méně 
než doposud? Vezměte v úvahu, že rozpočet města je omezený, 
a v případě, že chcete více podpořit jednu oblast, musíte u jiné ubrat 
(odpověď označte křížkem v odpovídajícím sloupci).

26.  Zamyslete se nad budoucností města do roku 2030. Co by pro 
Vás do budoucna mohl být největší problém ztěžující život 
v Dobřanech? (zaškrtněte MAX. 5 ODPOVĚDÍ)

	 málo	pracovních	příležitostí	přímo	ve	městě
	 odchod	mladých	lidí	z	města
	 pouhá	„noclehárna“	pro	Plzeň
	 růst	kriminality
	 větší	výskyt	sociálně	nepřizpůsobivých	obyvatel	
	 nízká	kvalita	obchodů	a	služeb
	 zánik	úřadů	ve	městě	(přesunutí	do	jiné	obce)
	 intenzivní	tranzitní	doprava
	 nedostatek	parkování	ve	městě
	 nedostatek	ubytování	ve	městě	(pro	turisty)
	 zhoršení	dopravní	obslužnosti	do	okolních	měst	a	obcí
	 ohrožení	povodněmi	a	záplavami
	 znečištění	nebo	poškození	životního	prostředí
	 neúměrný	rozvoj	areálu	letiště	Líně
	 neúměrné	rozšiřování	zástavby
	 jiné	(vypište):	...........................................................................................................
	 nevím

27.  A naopak, jaké příležitosti může město pro další rozvoj využít? 
(zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI)

	 	rozvoj	vztahů	s	Plzní	(cestovní	ruch,	rekreace,	služby	např.	sociální,	
investice	apod.)

	 dostupné	pozemky	pro	výstavbu	bydlení
	 revitalizace	sídlišť
	 růst	počtu	obyvatel
	 propojení	města	s	využitím	areálu	letiště	Líně
	 dostupné	lokality	pro	podnikání
	 rozšiřování	zázemí	pro	volnočasové	aktivity	(sport,	kultura)
	 kvalitní	životní	prostředí
	 vyšší	účast	spoluobčanů	na	řízení	města
	 rozvoj	spolupráce	s	městy	a	obcemi	(např.	v	rámci	svazku	obcí)
	 jiné	(vypište):	...........................................................................................................
	 nevím

28.  Představte si, že můžete rozhodnout o velkých investicích 
ve městě a jeho okolí. Co byste chtěli ve městě vybudovat 
či podporovat? (můžete uvést až tři možné investice. Pro Vás 
nejdůležitější investici uveďte jako první a poté i další dle důležitosti)

1	 ……………………...........................................................................................................
2	 ……………………...........................................................................................................

3	 ……………………...........................................................................................................
	 Nevím/nedokážu	posoudit

29.  Město Dobřany je připraveno investovat do dalšího rozvoje velké 
finanční prostředky. Všechno ale nelze hradit jen z městského 
rozpočtu či dotací a bude třeba finanční spoluúčast občanů 
využívajících některé služby. Jaké částky byste byl/a ochoten/
na případně platit při využívání níže uvedených služeb? 

  (můžete zaškrtnout VÍCE ODPOVĚDÍ. Pokud byste chtěl/a služby 
využívat, ale nejste ochoten/na za dané služby nic platit, uveďte 0)

	 	pronájem	parkovacího	místa	v	parkovacím	domě	(uveďte	částku	
za	měsíc):	………...........................................................................................………..

	 	návštěva	 kvalitního	 divadelního	 představení	 (uveďte	 částku	 za	
vstupenku):	..............................................................................................................

	 účast	na	plesech	a	bálech	(uveďte	částku	za	vstupenku):	……………….
	 návštěva	kina	(uveďte	částku	za	vstupenku):	…….....................………….
	 jiná	služba	(vypište	jaká	a	uveďte	částku):	……............................…………
	 nemám	názor/nedokážu	posoudit

ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY
Pro účely zpracování a vyhodnocení dotazníků prosíme, odpovězte na 
následující otázky. Uvedené odpovědi slouží k čistě statistickým účelům 
a nebudou spojovány s Vaší osobou!

30. Jaké je složení Vaší domácnosti? 
	 jednotlivec
	 oba	rodiče	s	dítětem	(dětmi)	
	 jeden	rodič	s	dítětem	(dětmi)
	 manželé	žijící	v	domácnosti	bez	dětí	(příp.	děti	jsou	starší	a	žijí	jinde)
	 vícegenerační	domácnost	
	 jiný	typ

31. Jaké je Vaše zaměstnání?
	 pracující,	zaměstnanec	 	 důchodce/důchodkyně
	 student/ka	 	 v	domácnosti
	 podnikatel/ka	 	 v	invalidním	důchodu/práce
	 nezaměstnaný/á	 	 neschopný/á

32. Jaký je Váš věk?
	 méně	než	15	let	 	 25	-	34	let		 	 55	-	64	let
	 15	-	19	let		 	 35	-	44	let		 	 65	-	74	let
	 20	-	24	let	 	 45	-	54	let	 	 75	let	a	více

33. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
	 nedokončené	základní	vzdělání	 	 střední	s	maturitou
	 základní	 	 vysokoškolské
	 střední	bez	maturity,	vyučen/a

34. Pohlaví:
	 muž		 	žena

Využijte zbývajícího místa a sdělte radnici Vaše další náměty 
a připomínky: .......................................................................................................
.....................................................................................................................................

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku!

Vyplněné dotazníky je možné odevzdat do boxů umístěných 
na následujících místech:
 Městský úřad Dobřany,	Náměstí	T.G.M.	1,	podatelna
 Informační centrum v Dobřanech,	Náměstí	T.G.M.	5
 Městská knihovna Dobřany,	Stromořadí	439
 Prodejna COOP TUTY,	čp.	858	(Stará	Pančava)
 Psychiatrická nemocnice	–	vrátnice,	ul.	Ústavní
 Šlovice	–	knihovna
 Vodní Újezd	–	knihovna

!POZOR! Sběr dotazníků končí v pondělí 22. 6. 2020.

Pokud máte zájem o další informace týkající se rozvoje města, vyplňte 
ústřižek na straně 17 a vhoďte ho do boxu společně s dotazníkem.
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Hudební dílnička pokračuje distančně, ale s chutí
V	pondělí	11.	května	se	opět	otevřela	Základní	umělecká	škola	J.	S.	Bacha	a	žáci	se	postupně	vracejí	k	tanci,	divadlu,	malování	a	hraní	na	hudební	

nástroje.
Některé	početnější	skupiny	a	soubory	ale	pokračují	tzv.	distanční	formou.	Jsme	ve	spojení	online	a	každý	týden	si	posíláme	nové	úkoly.	
Takto	fungují	 i	dvě	skupinky	Hudební	dílničky.	Tu	navštěvují	nejmladší	děti	v	ZUŠ,	učí	se	být	v	prvním	hudebním	kolektivu,	zpívají,	budují	si	

k	hudbě	vztah	a	vybírají	si	svůj	hudební	nástroj.	Na	ten	pak	začínají	hrát	až	ve	druhém	pololetí,	takže	letos	si	ještě	své	nové	učitele	moc	neužily.	
O	to	větší	radost	jsem	měla	z	toho,	že	děti	reagují	na	vzniklou	situaci	aktivitou,	snaží	se	mi	udělat	radost	a	můj	email	zavalily	pozdravy,	obrázky,	

dopisy	a	ukázky	jejich	práce.	Když	se	teď	ve	škole	nemůžeme	potkávat	osobně,	alespoň	vím,	jak	hezký	vztah	jsme	si	spolu	vytvořili.		Rozhodla	jsem	
se	obrázky	zveřejnit	a	doufám,	že	radost	a	nadšení	pro	hudbu	dětem	vydrží!

Dana Chodlová, zástupkyně ředitele ZUŠ

Organizační	tým	nadačního	fondu	Bachovy	akademie	Dobřany	nezahálí.	Naplno	jsme	rozjeli	
přípravy	2.	ročníku	mezinárodní	bachovské	soutěže	pro	děti	a	mladé	"Bachovská	cesta".	A	PO-
ZOR!	Generální	partner	bachovské	soutěže,	firma	C.	Bechstein	Europe	v	Hradci	Králové,	věnuje	
absolutnímu	vítězi	nové	pianino	S2	Zimmermann,	huráááá,	děkujeme.	
Děkuji:	Anetce	Vozárové,	Aničce	Bromové,	Barče	Skutkové,	Domče	Kalčíkové,	Terezce	Haasové,	

Blanče	Kidalové,	Zuzance	Sobotkové,	Šimonu	Bukovjanovi,	Lukáši	Palkoskovi,	Tomáši	Stupkovi,	
Tomáši	Duchkovi,	Dominiku	Samkovi,	Tomáši	Duchkovi	(zpěv)	a	Michalu	Drdovi.

Jan Vozár
předseda správní rady nadačního fondu Bachovy akademie Dobřany 

a ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
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Život ve škole
Život	 ve	 škole	 v	 době	 koronaprázdnin	 po-

kračuje,	 i	 když	 stále	v	 jiné	podobě.	Přesto	 již	
nastávají	 změny,	 jež	 by	měly	 směřovat	 k	 po-
stupnému	rozvolnění	pravidel	a	otevření	školy.
Sice	 jsme	 nerozběhli	 prezenční	 přípravu	

žáků	 9.	 ročníku	 na	 přijímací	 zkoušky,	 a	 to	
z	 toho	 důvodu,	 že	 převážná	 část	 vyučujících	
českého	jazyka	a	matematiky	v	tomto	ročníku	
spadá	do	 skupiny	 osob	 s	 rizikovými	 faktory,	
ale	 byla	 posílena	 on-line	 výuka	 těchto	 dvou	
vyučovacích	 předmětů	 a	 žákům	 byly	 nabíd-
nuty	i	individuální	konzultace.	Nadprůměrné	
výsledky	z	letošních	srovnávacích	testů	Kalib-
ro	jsou	velkou	zárukou	toho,	že	naši	žáci	jsou	
schopni	 obstát	 v	 konkurenčním	 prostředí.	
Jednotné	 přijímací	 zkoušky	 se	 budou	 konat	
v	pondělí	8.	června,	pro	zájemce	o	studium	na	
víceletých	gymnáziích	pak	v	úterý	9.	června.
Naopak	 –	 od	 25.	 května	 začnou	 do	 školy	

docházet	žáci	1.	stupně.	Celkem	je	přihlášeno	
téměř	90	dětí	 (z	možných	392)	ze	všech	roč-
níků,	jsou	rozděleny	do	šesti	tzv.	učebních	sku-
pin	 a	 budou	 mít	 pravidelnou	 čtyřhodinovou	
výuku	 v	 základních	 vyučovacích	 předmětech	
s	kvalifikovanými	učitelkami	(ne	vždy	bohužel	
s	 jejich	 třídními).	 Rozběh	 tohoto	 typu	 výuky	
by	 měl	 být	 především	 pomocí	 rodičům,	 aby	

mohli	 zase	 začít	 docházet	 do	 zaměstnání.	Na	
přání	rodičů	byly	vytvořeny	i	dvě	tzv.	zájmově	
vzdělávací	skupiny	pod	vedením	vychovatelek	
s	provozem	do	16.00	hodin.	Tyto	skupiny	na-
hrazují	školní	družinu	a	děti	budou	v	rámci	je-
jich	provozu	navštěvovat	již	školní	jídelnu	(při	
dodržení	 přísných	 hygienických	 pravidel)	 ke	
konzumaci	oběda.	Ostatním	dětem	z	učebních	
skupin	byly	nabídnuty	obědy	v	rámci	školního	
stravování	v	tzv.	krabičkách,	jež	si	mohou	ode-
brat	v	době	výdeje	u	výdejního	okénka	jídelny.
Úspěšně	proběhl	distanční	zápis	do	1.	roč-

níku	 pro	 školní	 rok	 2020/21,	 bylo	 zapsáno	
66	žáků.	Vzhledem	k	tzv.	odkladovým	žákům	
(loňským	 i	 letošním)	budou	otevřeny	 jen	 tři	
první	 třídy.	 Informační	 schůzka	 pro	 rodiče	

budoucích	 prvňáčků	 se	 bude	 konat	 ve	 stře-
du	10.	června.	Rodiče	již	nyní	mohou	žádat	o	
umístění	dětí	do	školní	družiny	(přihláška	na	
webu	školy	či	v	Mateřské	škole).
Od	25.	května	škola	také	zpřístupňuje	obě	

tělocvičny	a	školní	dílnu	pro	nastavené	proná-
jmy	spolků	i	jednotlivců,	cvičení	a	kurzy	kera-
miky	mohou	začít.
Žáci,	 rodiče	 i	 učitelé	 si	 již	dobře	 zvykli	 na	

výuku	 na	 dálku,	 a	 ač	 účast	 všech	 žáků	 není	
stoprocentní	(ale	to	je	i	při	běžné	výuce),	ten-
to	styl	práce	se	dobře	zaběhl	a	přináší	výsled-
ky.	Jediným	přetrvávajícím	problémem	je	ne-
dostatečné	 vybavení	 IC	 technikou	 některých	
rodin,	ale	i	učitelů.	Přes	veškerou	snahu	školy	
a	také	ICT	komise	města	jsme	v	řešení	tohoto	
problému	nepokročili.	V	současné	době	se	ale	
škola	připravuje	na	přechod	k	MS	365,	což	do	
budoucna	 výrazně	 zlepší	 možnost	 distanční	
výuky,	 kterou	 lze	 využívat	 i	 při	 běžné	 výuce	
(např.	zadáváním	různých	rozšiřujících	cviče-
ní	a	domácích	úkolů).
Na	snímku	vidíte,	že	škola	žije	i	bez	dětí	–	na	

nejfrekventovanějším	místě	budovy	zahnízdil	
rehek	(čermáček)	a	přivedl	na	svět	pět	ptáčat.	
To	je	dobré	znamení	k	návratu	do	školy!

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Učitelky prvních tříd ZŠ Dobřany  

Vás zvou  

na 

první informační schůzku 
Začínáme na 1. stupni (Kavárna po škole) 

ve středu 10. 6. 2020 
v 16:00 hodin 

Seznamy žáků 1. tříd budou vyvěšeny ve 
vestibulu ZŠ, Školní 48.  

Škola bude otevřena v 15:50 hod. 
rodiče dětí I.A – místnost II.A (přízemí vpravo)  

rodiče dětí I.B – místnost V.B (1. patro vpravo)  

rodiče dětí I.C – místnost IV.D (1. patro proti schodům)  

 

Na schůzku přijďte bez budoucího prvňáčka,  

prosíme o dodržování hygienických pravidel. 

 

 Bude vybírána záloha 1.000 Kč  

na pracovní sešity a papírenské zboží. 

Příspěvek byl zaslán v termínu uzávěrky.

Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany
vyhlašují soutěž

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2020
LOUKA
Věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ)       B – školáci 1. stupně ZŠ       
C – školáci 2. stupně ZŠ        D – starší a dospělí
Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce.

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

Vyhodnocení soutěže a výstava:
Výstavu můžete navštívit během července a srpna v kostele sv. Víta. 
Dernisáž výstavy proběhne v září (termín bude upřesněn). 
Otevírací doba: po–pá 8:30–12:15 a 13:00–17:00, so–ne 13:00–17:00

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

Výtvarná soutěž garantky soutěže: 
Mgr. Jana Šindelářová a Mgr. Eva Fekerlová

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

Doprovodná soutěž ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a. s.
Vytvoř model nebo obrázek louky z tříděného odpadového materiálu (např. PET 
lahve, plastová víčka, nápojové kartony, kovové obaly...).
Pozn.: je možno vystavit i více objektů dle kapacity výstavy a označit je jako nesoutěžní.

Literární soutěž garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý
Soutěž je možno obeslat maximálně jedním výtvorem v daném tématu zpraco-
vaném v libovolném slohovém útvaru (např. popis, esej, úvaha, líčení, povídka, 
pohádka, báseň, fejeton, ...). Rozsah práce je maximálně 2 strany strojopisu for-
mátu A4, je možno ji zaslat také e-mailem na adresu garanta: jpfs@email.cz. 
Soutěžní práci je nutno označit jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií 
a názvem soutěžní práce.

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

1.

2.

3.

Uzávěrka soutěže:
úterý 23. 6. 2020



Pokud	máte	 zájem	 podílet	 se	 svými	 nápady	 a	 připomínkami	 na	 změnách	 ve	 Vašem	 okolí	
a	 rozvoji	 celého	 města,	 uveďte	 zde	 prosím	 svoji	 adresu	 (stačí	 jen	 e-mail).	 Budeme	 Vás	
informovat	 o	 výsledcích	 tohoto	 názorového	 průzkumu	 a	 dalších	 tématech	 rozvoje	města.	
(Vyplněný dotazník bude zpracován anonymně. Po vyplnění můžete tento ústřižek 
oddělit od dotazníku a vhodit do připravených boxů. V žádném případě nebudou Vámi 
uvedené údaje v dotazníku spojovány s Vaší osobou!)

Jméno a příjmení: …………………………..........………………………......................................................................

Ulice:  ……………………………………………..................................................................................................................

E-mail (čitelně!): ........................................................................................................................................................

Vyplněním	tohoto	ústřižku	dáváte	souhlas	se	zpracováním	osobních	údajů	a	jejich	využitím	
pro	další	rozvoj	města	Dobřany.

Každý, kdo vyplní a odevzdá tento ústřižek, bude zařazen do slosování o zajímavé ceny. 
Losování proběhne v září/říjnu 2020.
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Brigáda – zahrádkáři

Tak	 jsme	se	konečně	mohli	zase	sejít.	Zatím	opatrně,	ale	s	elánem	jsme	konečně	ve	čtvrtek	
21.	května	uspořádali	odloženou	brigádu.	Na	této	naší	tradiční	akci	se	scházíme	na	třech	„pra-
covištích“.
Jedna	skupina	uklízí	po	zimě	naši	klubovnu	a	její	širší	okolí,	druhá	upravuje	kruhový	objezd	na	

ulici	Lipová	a	poslední	skupina	prořezává	stromy	a	odstraňuje	výmladky	kolem	Kotynky.
I	přes	složitější	podmínky	se	nás	sešlo	dostatek,	abychom	odvedli	plánovanou	práci.	Zahrád-

káři	dlouhodobě	spolupracují	s	městem	Dobřany.	Město	nám	finančně	pomáhá	s	provozem	klu-
bovny	i	dalšími	dotacemi	a	my	na	oplátku	pomáháme	udržovat	městskou	zeleň.	Proto	byla	bri-
gáda	svolána	na	první	možný	termín	po	karanténě,	a	kdo	mohl,	přiložil	ruku	k	dílu.	Naštěstí	nám	
počasí	přálo.
Z	 technických	služeb	nám	přistavili	 ke	kruhovému	objezdu	kontejner,	 takže	 jsme	měli	kam	

nosit	větve,	a	za	chvíli	se	nám	ho	podařilo	zcela	naplnit.	U	klubovny	jsme	nachystali	k	odvozu	
osm	plných	pytlů	listí	a	bioodpadu	po	zimě.	Bylo	moc	milé	se	znovu	setkat	a	věnovat	se	něčemu	
společně.

Zora Richterová

Vážení	rodiče,	milé	holky	a	milí	kluci,	
po	dlouhém	rozhodování	jsme	se	shodli	na	

tom,	že	letošní	skautský	tábor	v	Trpístech	se	
konat	nebude.	Bohužel	nejsme	schopni	na	na-
šem	tábořišti	zajistit	dodržování	všech	zpřís-
něných	 hygienických	 opatření	 pro	 pořádání	
letních	 táborů	 v	 letošním	 roce	 v	 souvislosti	
s	 šířením	 koronaviru.	 Děkujeme	 všem	 ro-
dičům,	kteří	nám	napsali	 svůj	názor,	 o	který	
jsme	žádali	před	několika	dny.	Věříme,	že	do	
příštího	roku	se	situace	uklidní,	nebo	budeme	
mít	 alespoň	 více	 času	 se	 na	 tábor	 v	 nových	
podmínkách	připravit.	Také	se	 těšíme	na	za-
čátek	září,	až	se	zase	začneme	všichni	pravi-
delně	potkávat	na	schůzkách	na	ostrově.

Vedení střediska Zelený šíp Dobřany

Rouškové úklidy

Kvůli	nastalé	situaci	se	zrušila	celorepubli-
ková	úklidová	akce,	do	níž	se	spolek	Mladí	pro	
Dobřany	 pravidelně	 zapojuje.	 Nám	 ale	 bylo	
smutno	 při	 pohledu	 na	 přibývající	 nepořá-
dek	v	okolí	města,	 a	proto	 jsme	se	v	malých	
skupinkách	 dali	 do	 úklidu	 v	 pátek	 24.	 5.	 na	
Měsíční	stráni	a	v	sobotu	pokračovali	v	okolí	
dolu	Dobré	Štěstí.	Věcí,	 které	do	přírody	ne-
patří,	 bylo	 opravdu	 víc	 než	 dost,	 takže	 úkli-
dy	 byly	 ukončené	 zaplněním	 kontejneru	 od	
Technických	služeb	a	dobrým	pocitem	nejen	
z	odvedené	práce,	ale	i	z	pohybu	na	čerstvém	
vzduchu.	

Lucie Stříhavková, 
předsedkyně spolku Mladí pro Dobřany
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Pionýr, z. s., 
Pionýrská skupina Dobřany

oznamuje, 
že letní tábor v Kamensku u Blovic 

v termínu 26. 7. – 7. 8. 2020 
se z technických důvodů nekoná.

Děkujeme za pochopení.

Vítání ptačího zpěvu – letos netradičně
Vzhledem	k	pandemii	a	vládním	omezením	se	letos	konalo	tradiční	Vítání	ptačího	zpěvu	dne	

2.	května	v	komorní	atmosféře.	Kromě	tří	ornitologů	s	licencí	byli	přítomni	dva	dobřanští	členové	
ČSO	jako	pomocníci	a	fotograf.	Počasí	bylo	proměnlivé,	větrné,	s	teplotou	okolo	9	stupňů.	Sešli	
jsme	se	v	sedm	hodin	plni	očekávání	a	v	podmáčeném	terénu	jsme	natáhli	celkem	šest	sítí	od	
4	do	15	metrů	šířky.	Prvním	jedincem,	který	se	během	dopoledne	chytil	ještě	dvakrát,	byl	slavík	
obecný	-	nenápadný	hnědý	ptáček	s	velkýma	černýma	očima	a	nejvýraznějším	hlasem.	Jako	další	
byl	chycen	(číslo	kroužku	zaznamenáno)	a	znovu	vypuštěn	sameček	s	nezaměnitelnou	modrou	
náprsenkou	-	slavík	modráček	středoevropský,	který	měl	z	této	lokality	již	kroužek	od	roku	2018	
-	i	vloni	byl	chycen	a	odečten.	
Poté	byli	okroužkováni	zástupci	většiny	u	nás	žijících	pěnic:	černohlavé,	pokřovní,	slavíkové	

a	hnědokřídlé.	Do	sítě	vlétl	i	budníček	menší,	sýkora	koňadra,	pěvuška	modrá	a	dva	vrabci	polní.	
Během	natahování	sítí,	kroužkování	a	klábosení	se	okolo	nás	nebo	nad	námi	ukázali:	krkavec	

velký,	párek	kachny	březňačky,	holub	hřivnáč,	několik	vlaštovek	a	špačků,	kosi,	kukačka,	cvrčilka,	
luňák	červený	a	moták	lužní.		
Zástupci	ptačí	říše,	kteří	s	námi	žijí	na	této	planetě,	 jsou	nedílnou	součástí	přírody	v	našem	

okolí,	 v	 lese,	 v	polích,	 na	 zahradách,	 v	parku	 i	 na	 sídlišti	 a	 zasluhují	 stálou	pozornost	 zvláště	
ochranou	jejich	prostředí	a	přirozených	biotopů.	
Nejen	pro	tradiční	účastníky	této	akce,	ale	pro	všechny,	kteří	museli	letos	zůstat	doma,	je	při-

praven	kvíz.	Kdo	pozná,	nebo	si	myslí,	že	pozná	všechny	ptačí	druhy,	může	řešení	kvízu	napsat	
do	emailu	a	odeslat	na	adresu:	urbanec+krakora@gmail.com.	Správný	řešitel	má	šanci	získat	
cenu	od	ČSO	-	České	společnosti	ornitologické,	výherci	budou	informováni	emailem.	Odpovědi	
zasílejte	do	konce	června	2020.	
Na	viděnou	za	rok	a	v	lepších	časech	se	těší	

Pavel Krákora a Jakub Urbanec

Cyklovýlet

V	 sobotu	 2.	 5.	 se	 naše	 stálá	 skupinka	 vy-
znavačů	cyklovýletů	sešla	na	náměstí.	Upřes-
nili	 jsme	si	trasu	na	zříceninu	hradu	Roupov	
a	vyrazili	směr	Vysoká.	Přes	Hradčany,	Lišice,	
Dolní	 Lukavici	 vedla	 trasa	 krásnou	 rozkvet-
lou	 přírodou	 přes	 "osadu	 Šeříků",	 Příchovi-
ce,	 Lužany,	 Dlouhou	 Louku	 až	 na	 zmíněnou	
zříceninu.	 Po	 prohlídce	 tzv.	 černé	 kuchyně	
a	 travnatého	 nádvoří	 jsme	 si	 dopřáli	 malou	
svačinku	 a	 pak	 zpět	 do	 Dobřan.	 Na	 náměstí	
došlo	ještě	na	doplnění	tekutin	a	spočítání	ki-
lometrů.	Cesta	měřila	43	km,	a	až	na	několik	
úseků,	kde	foukal	ostrý	protivítr,	se	výlet	opět	
podařil.	Příště	jedeme	na	dva	dny	do	Konstan-
tinových	 Lázní.	 Děkujeme	 všem	 účastníkům	
a	zároveň	se	 těšíme	 i	na	další	příznivce	cyk-
lovýletů.

Josef Hájek a Josef Polívka

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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Rybáři
Konec	 dubna	 a	 květen	 pro	 mě	 již	 nebyl	

tak	 slavný	 jako	 leden	 až	 začátek	 dubna,	 kdy	
jsem	ulovil	pokaždé.	Teď	jsem	často	odcházel	
s	prázdnou.	Ale	nějakou	rybu	jsem	občas	pře-
ce	jenom	chytil.	A	to	nekrmím	a	chytám	jenom	
na	 rohlík.	 Povedl	 se	mi	 den,	 kdy	hned	první	
záběr	byl	kapr	min.	50	cm.	Chvíli	jsem	ho	vo-
dil,	a	když	jsem	si	už	myslel,	že	je	můj,	tak	ná-
hle	zajel	ke	břehu	a	tam	se	namotal	do	nějaké	
větve	a	vyhákl	se.	Ale	potom	jsem	chytil	 lína	
34	 cm,	 karasa	38	 cm,	plotici	 a	 kapra	44	 cm.	
Ten	den	prostě	braly,	kolega	vedle	chytil	kapra	
48	 cm.	 Druhý	 den	 bylo	 krásně,	 ale	 neviděli	
jsme	ani	zabrat.	Teď	 již	chodí	hodně	rybářů.	
Slyšel	 jsem,	že	byl	uloven	amur	90	cm,	který	
byl	vrácen	vodě,	a	že	rybáři	chytají	nezřídka	
kapry	okolo	50	cm,	uloven	byl	i	kapr	70	cm.
Ve	 čtvrtek	 7.	 5.	 se	 konala	 první	 oficiální	

schůze	výboru	po	zmírnění	nařízení	v	 rámci	
opatření	proti	koronaviru.	V	mezidobí	se	vše	
potřebné	 řešilo	 na	 brigádách,	 při	 výlovech	
nebo	telefonicky.	Určitě	jste	si	všimli,	že	Hor-
ní	Kotynka	je	stále	vypuštěná.	Je	to	z	důvodu	
nutnosti	opravy	hráze	poškozené	bobrem.	Již	
několikrát	byla	opravována,	ale	její	stav	vyža-
duje	 důkladnou	 opravu	 většího	 rozsahu.	 Již	
byla	vybrána	dodavatelská	 firma,	 čeká	 se	na	
stavební	povolení.
Letos	 se	 příliš	 nezdařil	 odchov	 rychlené	

štičky	ze	zakoupeného	váčkového	plůdku.	Ten	
byl	nakažen	chorobou,	a	proto	byly	větší	ztrá-
ty.	Stejně	dopadly	i	okolní	organizace.	Přesto	
se	slovilo	4	100	ks	štičky	6-7	cm.
Dostali	 jsme	 zprávu	 o	 úlovcích	 na	 revíru	

Radbuza	2	a	rybníku	Židovák	za	r.	2019.

Na	 revíru	 Radbuza	 2	 bylo	 členy	 naší	 MO	
a	členy	dalších	45	cizích	MO	uloveno:
druh	ryby	 ks	 kg	 ø	váha/1	ks
kapr	 530	 1	056,4	 1,99
lín	 8	 3,8	 0,48
cejn	 26	 34,4	 1,32
štika	 106	 170,0	 1,60
candát	 20	 39,9	 2,0
sumec	 3	 25,7	 8,57
úhoř	 30	 18,8	 0,63
bolen	 5	 9,6	 1,92
Uvedeny	jsou	jen	hlavní	druhy	ryb.	Celkem	

bylo	uloveno	971	ks	o	váze	1	385	kg.

Rybník	Židovák	navštívili	mimo	našich	čle-
nů	i	členové	28	cizích	organizací	a	ulovilo	se	
celkem:
druh	ryby	 ks	 kg	 ø	váha/1	ks
kapr	 366	 645,7	 1,76
lín	 49	 22,6	 0,46
cejn	 61	 15,9	 0,26
štika	 16	 28,5	 1,78
candát	 28	 49,6	 2,16
Celkem	 bylo	 uloveno	 672	 ks	 ryb	 o	 váze	

793,6	kg.

Hospodář	si	stěžoval,	že	při	kontrole	na	Ži-
dováku	mu	někteří	členové	říkali,	že	tam	ně-
jací	Ukrajinci	lovili	na	přívlač,	což	je	do	15.	6.	
zakázáno.	 Sami	 ale	 nic	 neučinili.	 V	 takových	
případech	 by	 mu	 měli	 členové	 neprodleně	
volat	na	tel.	č.	728	399	067	a	on	 již	provede	
nebo	zajistí	rychlou	kontrolu	a	postih	pacha-
telů	přestupku.

Vladislav Šefl

Nabídka prodeje zvěřiny

Myslivecký spolek Dobřany
nabízí	k	prodeji	zvěřinu,	celé	kusy	v	kůži:

prase divoké 35 Kč/kg

srnčí zvěř 90 Kč/kg

dančí zvěř 70 Kč/kg

mufloní zvěř 35 Kč/kg.

Zvěřina	je	vyvrhnutá,	vychlazená,	
ošetřená	a	vyšetřená	dle	veterinárních	
předpisů.

Zájemci	volejte	na	telefonní	číslo	
732 951 144.

Prevence vzniku 
odpadu na území 
mikroregionu 

Mikroregion	 Radbuza	 ve	 spolupráci	 se	
svými	členskými	obcemi	(Dnešice,	Kvíčovice,	
Lisov,	 Neuměř,	 Nová	 Ves	 a	 Střelice)	 pořídil	
v	roce	2016	v	rámci	projektu	s	názvem	„Pre-
vence	vzniku	odpadů	na	území	Mikroregionu	
Radbuza“	a	díky	finanční	podpoře	z	Operační-
ho	programu	Životní	prostředí	(OPŽP)	celkem	
540	nových	kompostérů	o	objemu	1	000	litrů.
V	 letošním	 roce	 projevily	 zájem	 o	 pokra-

čování	projektu	i	další	obce	(Dobřany,	Zbůch,	
Holýšov,	Hradec,	Merklín,	Chlumčany	a	Země-
tice).	Mikroregion	Radbuza	v	 současné	době	
připravuje	 žádost	 o	 dotaci	 do	 OPŽP.	 Žádosti	
se	přijímají	do	konce	 července,	poté	 je	bude	
komise	posuzovat.	Rozhodnutí,	zda	jsme	byli	
s	 žádostí	 úspěšní	 a	 dotaci	 obdržíme,	 se	 do-
zvíme	koncem	roku	2020.	V	případě	úspěchu	
budou	 moci	 obce	 pořídit	 kompostéry	 pro	
občany,	 kteří	 o	 ně	 projevili	 zájem,	 začátkem	
roku	2021.	Držme	si	tedy	palce,	ať	vše	dobře	
dopadne.

Zuzana Štychová, 
manažerka Mikroregionu Radbuza
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Běh pro Paměť národa, Dobřany, 23. 5. 2020

Paměť	národa	je	jednou	z	nejrozsáhlejších	
sbírek	vzpomínek	pamětníků	v	Evropě.
Sbírku	Paměť	národa	spravuje	obecně	pro-

spěšná	 společnost	 Post	 Bellum	 (latinsky	 po	
válce),	založená	v	roce	2001	novináři	a	histo-
riky,	kteří	si	uvědomili,	jak	podstatné	je	zazna-
menat	osobní	vzpomínky	na	druhou	světovou	
válku	a	komunismus.	Běh	pro	Paměť	národa	
se	běží	pro	tuto	sbírku,	abychom	nezapomněli	
na	osudy	politických	vězňů,	válečných	veterá-
nů,	obětí	holocaustu,	disidentů,	všech	bojovní-
ků	za	svobodu.	Výtěžek	běhu	umožní	natočit	a	
uchovat	stovky	jejich	příběhů.	(zdroj	www.	pa-
metnaroda.cz,	www.behpropametnaroda.cz)
V	sobotu	23.	5.	se	měl	tento	běh	konat	v	Plz-

ni,	ale	jako	spousta	jiných	akcí	se	přesunul	na	
jiný	termín.	Ne	tak	v	Dobřanech.
Pršelo	celé	odpoledne.	Neviděli	jsme	účast	

moc	hojně.	Přes	vytrvalé	kapky	se	ale	v	šest	
nakonec	u	starého	mostu	sešlo	víc	než	sedm	
statečných	a	pes.

Dobřanské	 barvy	 hájili	 běžecký	 bard	 To-
ník,	 Martin,	 tři	 ze	 čtyř	 Urbanců,	 za	 hostují-
cí	 přijeli	 ze	 Vstiše	 Aleš,	 Ondra,	 Zuzka	 a	 Ron	
a	z	Chlumčan	dorazili	Pavel	a	Pavla.
Trasa	 byla	 značená	 malými	 podpůrnými	

vzkazy	 (díky,	 Ani)	 a	 končila	 před	 kostkov-
kou.	„Opravdovým“	cílem	se	staly	chleba	a	sůl	
a	pivo	s	čajem	u	nás	doma.	Každý	se	tam	do-
stal	jinudy.	Přes	Lhotu,	betonovou	lávku,	pro-
vazovou	lávku,	bos	i	obutý.
Cestu	zdárně	podnikli	i	tři	chodci,	Bohouš,	

Marti	a	Marci.
Běželi	jsme	za	generála	Kutlvašra,	generála	

Piku,	Luboše	Hrušku,	za	 tehdy	malého	Vénu,	
dnes	 pana	 Zymáka,	 za	 to,	 abychom	 nezapo-
mněli,	za	letce	v	Anglii,	za	tři	holky	...
Všem	Vám	děkuju	za	to,	že	jste	vstali	z	ver-

pánků	 i	 kanap	 v	 tak	 vytrvalém	dešti	 a	 přišli	
se	proběhnout	s	přesahem	pomoct	dobré	věci.
V	 neděli	 ovšem	 příběh	 pokračoval	 na	 ve-

černím	běžeckém	tréninku.	Za	příspěvek	pro	

Paměť	národa	děkuju	Lence	a	Lucce,	Jardovi,	
Alešovi	s	Katkou,	Marušce	a	Verče.
Díky	patří	 také	Vlaďce,	Lubošovi,	Matějovi	

a	Pavličce,	kteří	přispěli	bez	běhu.
Na	 dobrovolném	 startovném,	 při	 tréninku	

a	 od	 dárců	 neběžců	 posíláme	 na	 účet	 Paměti	
národa	51-1707230277/0100	celkem	2	350	Kč.

Vendula Urbancová
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Hokejbalisté znovu odstartovali 

Uplynulé	 „divné“	 ob-
dobí	 spojené	 s	 dlouhou	
a	 povinnou	 karanténou	
kvůli	 celosvětové	 pan-
demii	Covid	-	19,	kdy	se	
tedy	 nejen	 sport	 jaksi	

nikde	nekonal,	je	takřka	u	konce.	Hokejbalisté	
z	Dobřan	 rychle	 reagují	na	postupná	 rozvol-
ňovací	opatření	vlády	ČR	a	začínají	v	souladu	
s	 výše	 uvedeným	 částečně	 startovat	 nuceně	
chybějící	 sportovní	 proces.	 Dá	 se	 i	 říci,	 že	
všem	 hráčům	 našich	 věkových	 klubových	
kategorií	sport	chyběl	a	hokejbal	pochopitel-
ně	obzvlášť.	Což	je	dobré	znamení,	neboť	lze	
usuzovat,	že	i	dnešní	kluci	mají	sport	potažmo	
hokejbal	rádi.	
Zápasová	 resp.	 soutěžní	 fáze	 ale	 letos	 na	

jaře	 nebude,	 jelikož	 hokejbalový	 svaz	 vzhle-
dem	k	epidemiologické	situaci	v	celém	světě	
celkem	 logicky	 všechny	 soutěže	 anuloval.	
A	tým	mužů	tak	skončil	v	extralize	coby	nová-
ček	desátý,	ale	se	ziskem	12	bodů.	Stejné	body	
urvaly	i	deváté	Sudoměřice,	na	které	jsme	sice	
měli	lepší	vzájemný	zápas,	ale	také	horší	cel-
kové	skóre.
	 Za	 sebou	 jsme	 tak	 nechali	 sedmibodový	

Most	 a	 poslední	 Kovo	 Praha	 s	 pěti	 bodíky.	
Vzhledem	tedy	k	anulování	soutěží	nikdo	z	ex-
traligy	 nesestupuje,	 ale	 také	 ani	 titul	mistra	
nebude	udělen.	
V	extralize	jsme	jako	nováčci	střídali	dobré	

výkony	se	špatnými,	přičemž	se	hodně	proje-
vilo	 to,	 že	máme	opravdu	velmi	mladý	celek	
s	minimem	zkušeností	v	této	soutěži.	Kádr	je	

ovšem	postaven	na	hráčích,	kteří	prošli	naši-
mi	mládežnickými	kategoriemi.	Spousta	těch-
to	hochů	byla	i	v	mládežnických	reprezentač-
ních	 výběrech,	 čili	 proč	 to	 nehrát	 primárně	
s	vlastními	odchovanci???
Navíc	s	touto	vizí	jsme	i	do	sezóny	vstupo-

vali	a	za	ní	 si	 i	pochopitelně	stojíme.	Nadále	
se	tak	budeme	snažit	postupně	zapracovávat	
zde	v	klubu	vychované	mladé	hráče	z	naší	ju-
niorky	mezi	mužské	„áčko".	Samozřejmě	platí,	
že	si	kluci	musí	plnit	klubová	pravidla	a	také	
se	snažit	své	kvality	patřičně	i	prodat	na	hřiš-
ti,	ale	to	je	nejspíš	automatická	věc	v	každém	
sportovním	 odvětví.	 Pravdou	 také	 je,	 že	 ně-
kteří	hráči,	a	nejen	mladí,	v	tomto	období	na	
sobě	opravdu	poctivě	„makají".	Třeba	i	ta	nu-
cená	dlouhá	pauza	spoustě	klukům	prospěla	
a	 hlavně	 -	 otevřela	 oči.	 Prostě	 chcete-li	 hrát	
nejvyšší	 republikovou	 soutěž,	 musíte	 tomu	
dát	i	něco	navíc.
Po	zmínce	o	mužích	a	juniorech	jsme	v	klu-

bu	 také	 znovu	 nastartovali	 práci	 s	 dětmi	 ze	
žákovských	kategorií.	
Ti	mají	tři	tréninkové	jednotky	v	týdnu	plus	

jednu	dobrovolnou.	Nejmladší	Šnečci	z	mini-	
a	přípravek	pak	dvě	odpolední	a	dvě	dopole-
dní	v	týdnu.	
Nový	sportovní	areál	se	tak	znovu	probral	

a	náš	klub	opět	každý	den	žije	nejen	hokejba-
lem.	
Závěrem	 lze	 říci,	 že	 v	 plánu	 jsou	 i	 nějaké	

republikové	 turnaje.	 Například	 Český	 pohár	
k	30.	výročí	založení	hokejbalového	svazu	atd.						
	O	tom	ale	bude	zmínka	zase	příště.

Za TJ Snack Dobřany Václav Šlehofer st.

Minipřípravka TJ Snack Dobřany

Ranní trénink přípravek

Žáci TJ Snack Dobřany
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Klub českých turistů Dobřany oznamuje
Počínaje červnem 2020 zahajujeme svoji činnost. Zveme všechny členu klubu KČT a ostat-
ní příznivce, aby se s námi zúčastnili našich vycházek. První vycházkou – pochodem, na 
který se vydáme 2. června 2020, je vycházka – pochod ze žel. st. Blatno do Jesenice.

Startujeme	na	 žel.	 zastávce	 „Blatno	 u	 Jeseni-
ce“,	odtud	půjdeme	po	turistických	cestách.	Prv-
ní	 zastávkou	 bude	 obec	 „Stebno“.	 Podíváme	 se	
ke	 „smírčímu	kříži“,	 budeme	pokračovat	 cestou	
vedoucí	kolem	rybníka,	projdeme	mezi	různými	
místy,	 kde	 jsou	 velmi	 zajímavé	 skály	 –	 balva-
ny.	Posléze	 se	dostaneme	do	míst,	 kde	 je	 velké	
množství	 různých	 skalních	 útvarů,	 projdeme	
„Petrohradskými	skalami“	a	po	„n.	st.	Jesenicko“	
dojdeme	do	Jesenice.	Tam	nás	čeká	občerstvení,	
prohlídka	města	a	odjezd	vlakem	domů	do	Dob-

řan.	Samotný	pochod	je	nenáročný,	s	malým	převýšením,	délka	trasy	je	přibližně	13	km,	což	zna-
mená	asi	4	hodiny	chůze.
Závěrem	zveme	všechny,	kteří	mají	rádi	přírodu	a	procházky,	na	naši	první	(pokoronavirovou)	

vycházku.
S	pozdravem	„Ať	nám	to	šlape“	 	 	 	 																		Jindřich Šmatlák           

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

e-mail: poradna@opplzen.cz

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, 
nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména 
v těchto oblastech:

 bydlení  rodina a mezilidské vztahy  systém 
sociálních dávek a pomoci  občanskoprávní 

vztahy  ochrana spotřebitele  finanční 
problematika  sociální a zdravotní pojištění  

správní řízení (jednání s úřady)  majetkoprávní 
vztahy  pracovně–právní vztahy

Kontaktní	místo	Občanské	poradny	Plzeň	
v	Dobřanech	je	financováno	městem	Dobřany

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

JEMNÁ JÓGA POD SLUNCEM 
Neděle 14. 6. 18:30 – 19:45 louka za Kotynkou  

(sraz v 18:15 před Kotynkou) 
 

Srdečně Vás zvu na 
cvičení jemné jógy pod širým nebem – podložku a pití s sebou 

 
• nabízím on-line kurzy jemné jógy (ČT 18:30 + NE 8:30) 
• pravidelné letní cvičení v Chotěšově - v zahradě pod klášterem 
• v případě zájmu se ozvěte na tel. 723 589 357  

(v případě nepříznivého počasí domluvím se zájemci jiný termín) 

 
Budu se na Vás těšit ☺ 

Gábina Nejedlá – certifikovaná instruktorka jógy  

ZAČÁTEK VE 21:30 | VSTUP ZDARMA

28. 7. – 1. 8.
4. 8. – 8. 8.

LETNÍ KINO
NA DOBŘANSKÉM NÁMĚSTÍ

2020
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Reakce ČIŽP na článek „Další náhodná 
kontrola“ uveřejněný v Dobřanských listech
Česká	 inspekce	 životního	prostředí	 (ČIŽP)	

se	důrazně	ohrazuje	proti	zcela	nepravdivým	
tvrzením	starosty	obce	Dobřany	Martina	So-
botky,	 která	 publikoval	 v	 květnovém	 vydání	
Dobřanských	 listů	 v	 článku	 Další	 náhodná	
kontrola.	Reaguje	v	něm	mj.	na	tiskovou	zprá-
vu,	kterou	ČIŽP	zveřejnila14.	1.	2020	-	Město 
Dobřany provozovalo kompostárnu v rozporu 
se zákonem. Dostalo pokutu 100 tisíc korun - 
https://bit.ly/36fXZHA
Coby	autor	textu	pan	starosta	píše:	„…Česká 

inspekce životního prostředí vydala tiskovou 
zprávu. Chlubila se pokutou za něco, co nijak 
neublížilo životnímu prostředí.“
Považujeme	 za	 nutné	 nejprve	 seznámit	

pana	 starostu	 s	 činností	ČIŽP	 -	 je	odborným	
orgánem,	 který	 je	mj.	 pověřen	 dozorem	nad	
respektováním	 právních	 předpisů	 v	 oblasti	
životního	prostředí.	Kontroly	ČIŽP	nejsou	jen	
„náhodné“.	 Jsou	 buď	 naplánované,	 nebo	 na	
základě	podnětů	veřejnosti,	které	tvoří	velmi	
významnou	skupinu	případů.

ČIŽP se v žádném případě pokutami 
nechlubí, a kdyby se všichni chovali podle 
platných zákonů (včetně města Dobřany), 
nemusela by sankce ukládat.	V	tomto	přípa-
dě	inspektoři	uložili	pokutu sto tisíc korun 
Městu	Dobřany	za velmi závažné porušová-
ní zákona o odpadech v kompostárně, kte-
rou provozovalo v areálu sběrného dvora. 
Výrazně	byla	 	 překročena	povolená	kapacita	
zařízení,	zásadně	nebyl	dodržen	proces	kom-
postování,	 neprobíhaly	 kontroly,	 nebyla	 ve-

dena	 evidence.	 Podrobně	 v	 tiskové	 zprávě,	
odkaz	výše.	
Starosta	města	 by	 neměl	 směrem	 k	 obča-

nům	zlehčovat	výsledky	kontroly	ČIŽP	v	kon-
statování,	že	se	inspekce	„chlubila pokutou za 
něco, co nijak neublížilo životnímu prostředí“.  
Nebo	psát,	že	město	dostalo	pokutu	za	„slovíč-
kaření“.	 	To	není	pravda.	Navíc	pokud	vedení	
města	s	pokutou	nesouhlasilo,	mělo	možnost	
podat	 proti	 ní	 odvolání,	 což	 umožňuje	 kont-
rolní	a	správní	řád.	To	se	ovšem	nestalo.
Autor	v	článku	také	nepravdivě	píše:	„Když 

tedy ČIŽP tentokrát nezaplatil anonymní agen-
turu, aby formou nepodepsané zprávy infor-
moval veřejnost o výsledku kontroly, padlo to 
na mě.“	Odkud	 čerpá	 starosta	města	 tyto	 in-
formace	a	znevažuje	tak	práci	inspekce?	ČIŽP	
coby	organizační	složka	státu,	přímo	podříze-
ná	MŽP,	disponuje	pozicí	„tisková	mluvčí“.	Ta	
na	základě	interních	pravidel	píše	a	publikuje	
tiskové	zprávy	zhruba	2-3	týdně	a	jejich	roze-
sílání	je	v	mailové	poště	vždy	podepsáno	au-
tomatickou	vizitkou	s	plnými	kontakty.	ČIŽP 
nikdy neobjednala a neplatila žádnou 
agenturu pro napsání anonymní zprávy 
o výsledcích kontroly města Dobřany. Ani 
žádné jiné tiskové zprávy.
Kompletní	pravomocné	„Rozhodnutí	ČIŽP“	

o	uložení	sankce	lze	veřejnosti	poskytnout	na	
základě	Zákona	o	 svobodném	přístupu	k	 in-
formacím	č.	106/	1999	Sb.

Mgr. Bc. Radka Nastoupilová, 
tisková mluvčí ČIŽP

Poděkování a rozloučení
Jak	jistě	víte,	Česká	pošta	se	v	únoru	rozhodla	pro	změnu	v	doručovacím	systému.
Tuto	změnu	jsem	zkusil,	ale	natolik	mě	vyčerpávala,	že	jsem	se	rozhodl	z	tohoto	zaměstnání	

na	vlastní	žádost	odejít.
Chtěl	bych	Vám	poděkovat	za	to,	že	jsem	mohl	být	Vaším	doručovatelem,	tato	práce	mě	mnoho	

naučila	a	nejcennější	pro	mě	bylo	osobní	setkání	s	mnohými	z	Vás.
Chtěl	bych	Vám	poděkovat	za	Vaši	čestnost.	Občas	se	mi	stalo,	že	jsem	se	přepočítal	ve	výplatě	

důchodů	a	až	na	jednu	výjimku	jsem	vždy	dostal	peníze	nazpět.
Když	se	podívám	na	těch	71	měsíců	strávených	s	Vámi,	tak	si	i	vybavím	mnoho	lidí,	co	nás	pře-

dešlo	na	věčnost,	a	na	některé	dodnes	vzpomínám.
Rád	vzpomínám	i	na	děti,	které	chodily	s	mateřskou	školou	či	ze	školy	a	zdravily	mě:	„Dobrý	

den,	pane	pošťáku.“	Toto	mi	bude	chybět.
S	mnohými	z	vás	jsem	se	rozloučil	při	doručování,	s	většinou	jsem	to	nestihl.	Proto	využívám	

Dobřanské	listy,	které	jsem	také	párkrát	roznášel,	k	tomuto	rozloučení.
Chtěně	nechtěně	jsem	v	zástupech	prošel	i	mnoho	ulic,	kde	jsem	běžně	nechodil.	I	když	v	Dob-

řanech	jsem	v	letech	2010	až	2013	bydlel,	tak	v	některých	ulicích	jsem	byl	až	s	poštou	poprvé.
	Závěrem	Vám	chci	poděkovat	za	trpělivost,	kterou	jste	se	mnou	měli,	popřát	Vám	zdraví,	štěstí	

a	pohodu	a	nějakého	lepšího	doručovatele	či	doručovatelku,	než	jsem	byl	já.
V	úctě	

Miloslav Zezula, bývalý doručovatel v Dobřanech

Novinky a benefity veřejné 
autobusové dopravy 
Plzeňského kraje!
Cestující	veřejnou	dopravou	po	Plzeňském	

kraji	 se	mohou	 od	 14.	 června	 2020	 těšit	 na	
vítané	novinky	a	na	více	než	300	nových	mod-
rých	 autobusů.	 Ty	 s	 sebou	 přinesou	 vysoký	
komfort	a	pohodlnější	cestování.	
Všechny	autobusy	v	barvách	Plzeňského	kra-

je	budou	částečně	nízkopodlažní, s plošinou 
pro vozíčkáře či pro kočárky.	 Uvnitř	 bude	
pro	 tyto	 cestující	 vyhrazené	 bezpečné	 místo.	
K	rychlejšímu	odbavení	pomůže	možnost	bez-
kontaktní	platby kartou	přes	terminál	u	řidiče.	
V	parných	letních	dnech	se	cestující	mohou	

těšit	 ve	 všech	 vozech	 na klimatizaci,	 která	
v	kombinaci	s dvojitými skly	zaručí	příjem-
nou	cestu.	Tato	skla	naopak	v	zimě	zase	po-
mohou	udržet	autobusy	příjemně	vytopené.	
Pro	větší	pohodlí	budou	mít	autobusy	pro-

dloužené sedačky a větší rozteč mezi nimi. 
Všechny	vozy	nabídnou	USB	nabíječky	na	mo-
bily	a	tablety	a	na	vybraných	linkách	bude	k	dis-
pozici	i	Wi-Fi připojení.	Pro	snadnou	orientaci	
a	přehled	při	 cestě	poslouží	ve	všech	autobu-
sech	LCD obrazovky s hlášením zastávek.
Novinkou	od	14.	června	bude	fungující	do-

pravní	dispečink,	který	díky	aktuálním	infor-
macím	o	zpoždění	na	 trasách	zajistí	garanci 
návaznosti spojů.	 Informace	 o	 zpoždění	 se	
budou	 mimo	 jiné	 zobrazovat	 cestujícím	 na	
zmiňovaných	LCD	obrazovkách	ve	vozech.
Vítanou	novinkou	bude	v	budoucnu	mobil-

ní aplikace	Virtuální	Plzeňská	karta,	ve	které	
si	bude	možné	zakoupit	 jednotlivé	přestupní	
jízdné	dopředu.	Jízdné	se	bude	v	rámci	aplika-
ce	kontrolovat	u	řidiče	přes	QR	kód	v	jízdence.	
Časem	do	aplikace	přibude	zobrazování	infor-
mací	o	volných	místech	v	autobusech	pro	jízd-
ní	kola	a	jejich	případná	rezervace.
	 Pro	 zjištění	 a	 porovnání	 cen	 předplatné-

ho	pro	zóny,	přes	které	 jezdíte,	naleznete	na	
webových	 stránkách	www.idpk.cz	 aktualizo-
vaný	online	kalkulátor.

Webové stránky www.idpk.cz	 jsou	 hlav-
ním	 komunikačním	 kanálem.	 Na	 stránkách	
naleznete	veškeré	potřebné	informace	a	kon-
takty,	aktuální	info	o	dopravě,	výlukách,	i	vy-
světlení,	co	vše	se	v	červnu	bude	měnit.	
Sledovat	 můžete	 také	 profil IDPK.cz na 

sociálních sítích	Facebook	a	Instagram.	Tam	
naleznete	nejen	aktuální	informace	o	veřejné	
dopravě,	 ale	 také	 užitečné	 tipy	 na	 výlety	 či	
nejrůznější	 soutěže.	 Sociální	 sítě	 jsou	 vhod-
ným	komunitním	místem,	kde	můžete	přispět	
do	 diskuze,	 a	 kde	 vám	 POVED	 -	 organizátor	
veřejné	dopravy	Plzeňského	kraje	-	odpoví	na	
případné	dotazy.



Společenská rubrika

Dne	20.	6.	2020	uplyne	25	roků,	
kdy	nás	navždy	opustil

pan	Miloslav Krejčí.

Vzpomíná	rodina.

Vzpomínka

Dne	15.	června	to	bude	šest	let,	
co	nás	opustila	maminka,	babička,	

tchýně	a	sestra	

Marta Tětková. 

Moc	nám	chybíš.
Dcera	Dagmar	Terelmešová.

Vzpomínka

Dne	5.	6.	2020	uplynul	rok,	co	nás	navždy	
opustil	manžel	a	tatínek,	

pan	Rudolf Rieckel.

Za	vzpomínku	děkují	manželka,	
syn	a	dcera	s	rodinami.

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

Dne	13.	června	2020	uplynou	čtyři	roky,	
co	nás	navždy	opustil	

pan	Vladislav Duba.

Vzpomínají	manželka	Věra,	syn	Vladislav	
s	manželkou,	dcera	Věra	s	přítelem	a	vnoučata.

Vzpomínka

Dne	9.	6.	2020	tomu	budou	2	roky,	
co	nás	opustil

pan	Karel Hrubý	ze	Šlovic.

Za	tichou	vzpomínku	děkuje	manželka,	
dcery	a	syn	s	rodinami.

Vzpomínka

Kdo žije v srdcích těch, kteří ho milovali, 
neumírá.

12.	6.	2020	vzpomeneme	třetí	smutný	rok,	
kdy	odešel	náš	drahý,	milovaný	syn,	

manžel,	otec	a	bratr,

pan	Milan Pytlík 
z	Dobřan,	

který	by	v	týž	den	
oslavil	své	

45.	narozeniny.

S	láskou	stále	vzpomíná	celá	rodina.
Děkujeme	všem	zaměstnancům,	kteří	mu	

nikdy	nezapomenou	položit	květinu	na	hrob.

Vzpomínka

Dne	18.	června	uplyne	1	rok,	
kdy	se	sám	vydal	na	věčný	vandr	

náš	kamarád-turista	

pan	Karel Bohmann. 

Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	na	něj	s	námi.	
Chybíš	nám.	Dobřanští	turisté.

Vzpomínka

50. výročí
Vážení	příbuzní	a	přátelé,
ve	 dnech	 světové	 pandemie,	 koronavi-

rových	zmatků	a	„nouzového	stavu“	uply-
nulo	50	let	od	úmrtí	

Františka Jana Kellera,	
pedagoga,	hudebníka,	kulturního	
pracovníka	a	dobrého	člověka,	

který	prožil	svůj	nedlouhý,	ale	velmi	ob-
tížný	a	pestrý	život	v	prvních	7	dekádách	
20.	století.
Převážnou	 část	 svého	 dospělého	 a	 ak-

tivního	 života	 působil	 v	 Dobřanech,	 kam	
se	 jako	 mladý	 učitel	 přihlásil	 pomoci	 do	
tak	zvaného	„menšinového	území“	v	roce	
1926.	 Pokud	 mu	 to	 vládnoucí	 exekutiva	
dovolila,	tedy	v	letech	1926	až	1938	a	pak	
1945	 až	 1970	 tam	 žil	 a	 pracoval,	 s	 tím	
že	 v	 letech	 1948	 až	 1962	musel	 působit	
mimo	Dobřany.
Vedle	 státního	 a	 hudebního	 školství	 se	

výrazně	podílel	na	kulturním,	ale	i	hospo-
dářském	životě	města,	okresu	i	státu.
Vzpomeňte	se	mnou.

Ing. Vítězslav Keller senior, syn



Z okolí / Inzerce
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Řádková inzerce
		ANGLIČTINA –	Individuální	i	skupinová	výuka,	též	online	

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

		ÚČETNICTVÍ:	vedení	účetnictví	–	fyzické	osoby	i	právnické	
organizace	včetně	mezd.	Tel.:	606	609	720

		Hledám	podnájem	v	Dobřanech,	2	či	3+1.	Nabízím	zděnou	
chatu	u	Rokycan.	Tel.:	604	840	608.

		Nabízím	uložení	výkopové	zeminy	na	svém	pozemku.	
	 Tel.:	602	422	119,	Vodní	Újezd.

		Truhláři,	kutilové,	zapůjčím	domácí	truhlářskou	dílnu,	 
min.	1	hod.	Tel.:	602	422	119,	Vodní	Újezd.

		Pronajmu	hezký	byt	1+1kk,	Husova	ul.,	Dobřany.	 
Částečně	zařízený,	4.	patro	s	výtahem.	Vhodný	pro	1	-	2	osoby. 
Tel.:	728	174	728.	Jen	vážný	zájemce.

		Daruji	2	koťata,	tmavě	mourovatá,	stáří	5	týdnů,	tel.	720	339	625.

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ

út	2.	6. 14	–	17 st	17.	6. 14	–	17

po	8.	6. 14	–	17 st	24.	6. 14	–	17

pá	12.	6. 14	–	17 po	29.	6. 14	–	17

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

 

PŘIJME ŘIDIČE 
 

Na popelářské vozidlo 
Požadujeme řidičský průkaz skupiny C a kartu řidiče 
Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan 
Nástup možný ihned 
Kontakt: + 420 606 726 842 

Pozvánky na akce
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.
•  2. 6. – 7. 11. – výstava Mezi povinností a svědomím	(Bezpečnostní	
složky	na	jižním	Plzeňsku	v	období	Protektorátu	Čechy	a	Morava)

•  6. a 7. 6. – Víkend otevřených zahrad	–	naučná	stezka	a	stopovačka	
v	zámeckém	parku

•  11. 6. – 17:00	–	komentovaná	prohlídka	výstavy Proměny zámku 
Hradiště;	výstava	bude	k	vidění	až	do	28.	2.	2021

• 4. 2. – 31. 12. – výstava Naše paní Božena Němcová	–	prodloužena
•  Od 5. 5.	–	online	prezentace	Osvobození jižního Plzeňska  

ve fotografii	–	na	www.muzeum-blovice.cz

KOVO–ELEKTRO
Náměstí T.G.M. 117, Dobřany

Otevírací doba:
	 pondělí–pátek	 8:00–17:00		 sobota		8:00–12:00



26 červen 2020|



27www.dobrany.cz |

Kino – divadlo – kongresový sál Káčko, Sokolovská 1011, Dobřany 
• Online prodej: www.kacko.cz 

•  Předprodej: IC Dobřany (po–pá 830–1215 a 1300–1700), pokladna kina – vždy 1 hodinu před začátkem představení

• Pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P a jejich doprovod platí 50% sleva (pouze na filmová přestavení). 

• Změna programu vyhrazena. ČZ – české znění | D – dabing | T – titulky 

ČERVEN 2020  ZA KULTUROU BEZPEČNĚ: PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ. DĚKUJEME.

TRAFIKANT
4. 6. ve 20:00      
Rakousko/Německo, drama/romantický, 108 min, 12+, režie: Nikolaus Leytner, 110 Kč

Sedmnáctiletého Franze vyšle maminka do Vídně, aby zde vypomáhal v trafice jejího známého. Jedním ze stálých zákazníků trafiky je 
i doktor Sigmund Freud. Navzdory rozdílnému věku a množství zkušeností se oba hrdinové stanou blízkými přáteli. Mladičký Franz, až po 
uši zamilovaný do kabaretní tanečnice Anežky, touží po radách, jak získat dívčino srdce. Ty mu však neumí dát ani renomovaný Freud.

T

BLOODSHOT
5. 6. ve 20:00        
USA, akční/drama/sci-fi, 110 min, 12+, režie: Dave Wilson, 100 Kč

Vin Diesel ztvárňuje vojáka Raye Garrisona, který byl zabit v boji a znovu oživen korporací RST jako superhrdina Bloodshot. Nanotechnol-
ogie v jeho žilách z něj činní nezastavitelného bojovníka obdařeného nadlidskou silou a schopností okamžitě se uzdravovat. Korporace 
RST však neovládá pouze Bloodshotovo tělo, ale i jeho mysl a vzpomínky. Ray neví, co je skutečné a co je lež, a tak se rozhodne to zjistit.

T

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
7. 6. v 15:00 I 14. 6. v 15:00        
USA, animovaný, 90 min, přístupný, režie: Richard Finn, Tim Maltby, 120 Kč

Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne, když to situace vyžaduje! A dovolená to rozhodně nebude. Po vzoru slavných 
hrdinů Indiana Jonese, Lary Croft a především Johnyho Englishe se roztržitý lední medvěd Norm vydává z pohodlí domova kolem světa 
na velké a zábavné dobrodružství.

D

BOURÁK
11. 6. ve 20:00 I 12. 6. ve 20:00 I 19. 6. ve 20:00      
ČR, komedie, 110 min, 12+, režie: Ondřej Trojan, 130 Kč

Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily 
nonstop herny, kasina a šlapky. V  jednom z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, která už má života ve 
městě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK.

ČZ

VOLEJ MÁMU!
18. 6. ve 20:00        
Švédsko, drama/komedie, 102 min, 15+, režie: Lisa Aschan, 110 Kč

Rodiče někdy čekají celý život, než jim děti poví "Děkuji". A děti zase vytrvale čekají, až uslyší "Promiň". Tato neřešitelná rovnice je 
výchozím bodem ztřeštěné švédské komedie o matkách a dcerách. Pětatřicetiletá Niki, která svým chováním dokazuje, že že dospělost 
není jen o věku, je okolnostmi donucena zrekapitulovat všechny své dosavadní vztahy a životní rozhodnutí.

T

LASSIE SE VRACÍ
21. 6. v 15:00 I 28. 6. v 15:00        
Německo, rodinný/dobrodružný, 100 min, přístupný, režie: Hanno Olderdissen, 120 Kč

Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací na plátna kin. Dvanáctiletý chlapec a jeho věrná psí kámoška Lassie jsou proti své vůli 
rozděleni a Lassie je převezena až na druhý konec země. Její věrnost ale nemá hranic, a jakmile se naskytne příležitost, uteče. Vyráží na 
neuvěřitelně odvážnou, strastiplnou a někdy i zábavnou cestu zpátky domů, tam, kde je Florián a jeho rodina.

D

3BOBULE
25. 6. ve 20:00 I 26. 6. ve 20:00        
ČR, komedie, 100 min, přístupný, režie: Martin Kopp, 130 Kč

Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však 
odcizily a momentálně žijí odděleně. Honza se po letech setkává s Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl 
se sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že syna Kubu, který cestuje s nimi, unesl, a k tomu utíká před dluhy.

ČZ



Informační přehled

Vydalo	Městské	kulturní	středisko	Dobřany,	IČ	712	09	336.	Odpovědná	redaktorka:	Lenka	Šašková.	Redakce:	Městské	kulturní	středisko	Dobřany,	
telefon:	739	643	219,	e-mail:	listy@dobrany.cz,	facebook.com/DobranskeListy.	Uzávěrka	vždy	do	20.	dne	v	měsíci.	Typografie:	Kalous	&	Skřivan.	
Vychází	1x	za	měsíc	v	nákladu	2	900	ks.	Redakce	si	vyhrazuje	právo	na	úpravu	zaslaných	textů.	Registrováno:	MK	ČR	E12353.	Periodický	tisk	
územního	samosprávného	celku.

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO  
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
Ordinační	hodiny:
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

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová
tel.: 606 370 308
VŽDY zavolat předem, i v den návštěvy lékaře. Pla-
tí i v případě horečky a po návratu ze zahraničí.
pondělí–pátek	 7:30–12:00	 dále	dle	domluvy

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
tel.: 723 079 072
Ordinační	hodiny:
	 prevence	 pro	nemocné
pondělí	 7:30	–	10:00	 13:30	–	15:00
úterý	 13:00	–	15:00	 15:00	–	18:00
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
Ordinační	hodiny:
pondělí	 7:30–17:00
úterý,	středa	 7:30–13:00
čtvrtek	 7:30–17:00
pátek	 7:30–13:00

MUDr. Petr Bureš
tel.: 724 516 852
Ordinační hodiny bez omezení, ČTVRTEK zavřeno!
pondělí	 7:30–14:30
úterý	 9:00–17:30
středa	 7:00–13:00
pátek	 6:30–12:00

Ordinace očního lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
VŽDY zavolat předem, i v den návštěvy lékaře.
pondělí	 9:00–12:00	 12:30–14:30
středa	 13:00–14:00	 14:00–17:30
čtvrtek	 9:00–12:00	 12:30–14:30
pátek	 8:00–11:00	 11:00–13:00

Interní ambulance
MUDr. Gabriela Rybářová | MUDr. Martin Straka
tel.: 775 002 155 
JE NUTNÉ se vždy předem objednat.
Ordinační	hodiny:
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	 8:00–15:00
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
Ordinační	hodiny:	
pondělí	 8:00–15:00
úterý	 6:30–17:00
středa	 6:30–14:00
čtvrtek	 8:00–13:00

Kožní ordinace
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
tel.: 775 057 007
Ordinační	hodiny:
pondělí	 8:00–14:00
Vyšetření	po	telefonickém	objednání.

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková
středa	 6:30–7:30	 náběry
	 7:30–14:30	 ordinace

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
středa	 9:00–17:00
pátek	 8:00–14:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33, tel.: 377 972 754, 732 114 040
úterý,	čtvrtek,	pátek	 	8:00–11:00

nám. Bohuslava Kašpara 450, Chlumčany 
tel.: 377 973 124, 732 114 040
pondělí,	středa	 8:00–11:00

Ordinační hodiny v NOUZOVÉM režimu, VÝHRAD-
NĚ po předchozím objednání, telefonické kon-
zultaci! Platí i v případě žádosti o vystavení OČR 
(pouze po telefonickém objednání).

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

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

Lékárna Devětsil
Sokolovská 967
tel.: 377 921 299
pondělí–pátek	 8:00–12:30	 13:00–17:00

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující 
péči – pečovatelská služba
Sokolovská 1004
tel.: 733 141 900 – Helena Vaňková
e-mail: jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
ponděl	–	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
Po dobu trvání nouzového stavu nebude vyžado-
ván doklad o zaplacení poplatků za odpad.

Městský úřad Dobřany
Náměstí T.G.M. 1, tel. ústředna: 377 195 831
Úřední	dny	a	hodiny:
pondělí	 7:15	–	11:15	 12:00	–	17:00
	 (po	předchozím	objednání	17:00	–	18:00)
středa	 7:15	–	11:15	 12:00	–	17:00

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
Otevírací	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

Informace platné k 29. 5. 2020.

Horké linky
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


