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„Ronaldo“ akordeonového světa navštívil Dobřany

Velikou čest mělo město Dobřany ve dnech 6. – 8. března 2020. Pozvání na uspořádání mistrovských akordeonových kurzů přijal prezident celosvětové akordeonové asociace CMA pan
Frédéric Deschamps z Francie. Jo to vůbec poprvé, co se mistrovské kurzy pod jeho vedením
konaly v České republice, a velká města mohou jen tiše závidět, že to, o co už se delší dobu snažili,
se povedlo malému šestitisícovému městečku na jižním Plzeňsku. O osobnosti pana Deschampse
vypovídá fakt, že byl celý tento projekt podpořen ambasádou Francie v České republice a byla mu
udělena záštita pana velvyslance JE (jeho excelence) pana Rolanda Galharagua. V průběhu mistrovských kurzů se vystřídalo v Základní umělecké škole J. S. Bacha v Dobřanech okolo šedesáti
akordeonistů z celé České republiky. Velmi prestižní byla tato akce právě pro aktivní účastníky
mistrovských kurzů, protože z původních třiceti dvou přihlášek aktivních účastníků mohlo být
přijato k mistrovskému studiu pouze 11 akordeonistů. Jednotliví kandidáti museli projít výběrem, kde nerozhodovalo pouze nadání a talent, ale také všechny soutěžní výsledky a jejich celkový přínos v propagaci akordeonu na národní i mezinárodní úrovni. Velmi mě těší, že mezi těmito vynikajícími nadějnými interprety mohli být i 2 talentovaní žáci ze Základní umělecké školy
Dobřany, Martin Chodl ze čtvrtého ročníku a David Brant, který v současné době studuje hru na
akordeon v prvním ročníku na Pražské konzervatoři.
(pokračování na straně 18)
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(red) Po vyhlášení nouzového stavu byla v průběhu týdne vydána dvě zvláštní elektronická čísla Dobřanských listů. Druhé, úterní vydání, bylo vytištěno v nákladu 300 ks a distribuováno seniorům. Mnoho sdělení velmi rychle pozbylo platnosti či došlo v poměrně krátké době k jejich doplnění. Přes to
všechno měla na nich odvedená práce velký smysl. Pokud jste jejich vydání nezaznamenali a chcete se podívat, tak navštivte www.dobrany.cz/kulturavzdelani-sport/dobranske-listy/
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Stavby jedou dál

Krizový štáb

Ačkoliv jsou stavební firmy nervózní z možných zpřísnění vládních opatření a i ze samotné
nemoci, daří se udržet tempo důležitých staveb. Zatím hladce běží cyklostezka od ZUŠ na Vstiš,
Průmyslová zóna „Na Šlovice“ i dokončení infrastruktury na Malé Straně.
Velkou předělávku potřebuje projekt na rekonstrukci „pinčesárny“, který jsme převzali z dávné
doby a není v souladu s naším odhodláním opravovat stavby kvalitně. Šlo o klasickou potěmkiádu, kdy se stavby dělaly jen „na oko“. Projekt nepočítal s izolacemi a sanací pískovcového zdiva
ani s výměnou vnitřních rozvodů. Když se to povede, bude to další budova v „novém“ stylu, kdy na
ni nebude potřeba 30 let zásadně sáhnout. Vzhledem k rychlosti vyhlášení dotace bohužel nebyl
čas projekt předělat předem.
Velké dohady jsou také se zhotovitelem připojení dvou nových vrtů, ale tam věříme, že se nakonec podaří splnit podmínky smlouvy.
Děkujeme Zdeňku Jandovi za fotografie, které umožnily řadě Dobřaňáků zajímavé virtuální
kontrolní dny staveb ze zajímavé perspektivy.
Jede i Zemmel 1, etapa 1, zatím pouze příprava území, neboť reálný začátek návozů z přeložky
I/27 se posunul pravděpodobně až na začátek prázdnin. Alespoň je více času na pečlivou přípravu smluv. Děkujeme stavební komisi za důkladné probrání aktuálního dění a za stanovisko, které
vrátilo debatu do reality. Podrobněji až po nouzovém stavu, který tuhle stavbu ovlivňuje ze všech
jmenovaných nejvíce.
Pokračuje také stavba sněžné jámy, která bude sloužit jako zařízení ke skladování lesních sazenic.
Martin Sobotka, starosta

(red) V neděli 15. 3. v podvečer byla starostou svolána Rada města Dobřany, na niž byli
přizváni zástupci dalších složek. Starosta Martin Sobotka na tomto jednání rozhodl o jmenování členů krizového štábu, a to ve složení:

Cyklostezka

Průmyslová zóna

Sokolovna a herna stolního tenisu

Vrty

Zemmel

Sněžná jáma

Bc. Martin Sobotka, starosta - předseda
Ing. Lenka Tomanová, místostarostka - místopředseda, koordinátorka dobrovolnické pomoci
a aktivit pečovatelské služby
Ing. Petr Brandl, tajemník MěÚ - tajemník komise, organizační záležitosti
členové:
Jaroslava Umnerová, radní - informování občanů
Jan Vozár, radní - koordinace činnosti škol
Ing. David Šefl, informatik MěÚ - IT zabezpečení
Michal Trdlička, radní - organizační zajištění
pro občany Šlovic a Vodního Újezdu
Mgr. Michal Balvín, velitel jednotky JSDH Šlovice - plnění úkolů z titulu profese
Bc. Michal Pokorný, vedoucí technických služeb
- organizační zajištění rozvozu obědů a nákupů
nad rámec kapacit pečovatelské služby
Ing. Milan Dvořák, DiS., velitel jednotky JSDH
Dobřany - plnění úkolů z titulu profese
npor. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, MBA, vedoucí
Obvodního oddělení Dobřany PČR - plnění úkolů
z titulu profese
Michaela Benediktyová, finanční odbor MěÚ –
organizace fin. záležitostí spojených s krizovým
opatřením

(kli) Tak a máme tady
pro tentokrát kominíka,
do třetice všeho dobrého.
Už vás napadá, proč se
v posledních třech číslech
objevují symboly štěstí?
I kominíci nám nosí štěstí.
Kominictví se stalo odbornou profesí v 16. století a první kominíci přicházeli do Čech z Itálie. Patronem všech kominíků je sv. Florián, který ochraňuje všechny
profese související s ohněm. V dnešní době už
kominíky moc nevídáme, ale my jich tu v Dobřanech přece jen pár máme. Takže když některého potkáte, chytněte se za knoflík, nebo si
na kominíka sáhněte pro štěstí. To teď opravdu hodně potřebujeme.

www.dobrany.cz
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Milí senioři, nestyďte
se volat!

Televizní „živák“ ve středu 25. 3. vyvolal
nečekanou reakci. Na naše linky volali lidé ze
vzdálených koutů republiky (více viz samostatný článek), objednávky obědů z Prahy či
Mladé Boleslavi nebyly výjimkou. Jen vy, naši,
jste zatím zbytečně plaší. Uvědomte si, že každý z vás bude někomu chybět, tak prosím
vydržte všechna opatření, abyste tu s námi
vydrželi. I když máte vyhrazené hodiny na nákup, pořád je daleko bezpečnější nechat péči
o zásobování jídlem a léky na nás. A pomáháme i s dalšími rozumnými požadavky. Dávám
svou starostenskou ruku do ohně za to, že tým
lidí spadajících pod radnici vám rád pomůže
se vším, co vám umožní zvládnout toto těžké
období. Řada z nás má i trpělivost na to, aby si
s vámi i jen tak popovídala, takže nás zahrňte,
ať se musíme otáčet.
Martin Sobotka, starosta

Kulturní akce
jsou dle nařízení vlády
až do odvolání zrušeny.

Krátce
(red) Krizový štáb města se schází nepravidelně a vždy s ohledem na situaci ve městě nebo nová vládní nařízení. Na jednom ze
svých jednání rozdělila prvních 200 kusů respirátorů k otestování.

(red) V průběhu ledna a února bylo možné
odevzdat dotazník s požadavkem na domovní
zahradní kompostér. Fyzicky a elektronicky
bylo vyplněno 264 formulářů a v současné
době se připravuje podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí.
Omlouváme se všem, kteří čekali naše odpovědi na opoziční články, protože je zajímá
i názor druhé strany. Teď není čas na politické hrátky. Navíc březnové texty opozice měly
naštěstí převážně řečnický charakter, tudíž to
snad všichni přežijeme bez další přestřelky.
Zastupitelé, Aktivní Dobřany
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Až neuvěřitelný příběh našeho letáčku

ČT 24, 25. 3. 2020, živý vstup 10:17
Pracovnice městského úřadu Michaela Benediktyová, která řeší v těchto dnech objednávky
nákupů pro seniory v rámci opatření města za koronakrize, se pár minut po odvysílání reportáže ČT24 podrobila těžké zkoušce. Volal jí pán, že je v hrozné nouzi, bydlí s bratrem v bytě,
jsou odříznuti a bez prostředků, a že skočí z okna, pokud mu nezajistí pomoc. Duchapřítomná
úřednice reagovala jako profesionál, leč dozvěděla se, že dotyčný žije v Brně. Pána umluvila, aby
počkal, a kontaktovala krizovou linku hlavního města Moravy. Ti vše zařídili a o oba muže, kteří
na tom skutečně byli špatně, se postarali a ještě zavolali zpět do Dobřan se spoustou díků. Ani ty
nestačily k tomu, aby se dotyčná pracovnice neocitla v lehkém šoku z řešení velmi nečekaného
a neobvyklého problému. A našla i "viníka", starostu, který před sebou v televizním živém vstupu
držel jako ukázku opatření města i leták s čísly, na kterých se domlouvají služby pro seniory. To,
že naše pomocná ruka zachrání člověka z druhého konce země, opravdu nikdo nečekal.
Z Moravy přišel i další telefonát, muž z Ostravy zdravil Dobřany a chválil, jak se město stará
o seniory, protože u nich na ně radnice – přeložme do slušného jazyka – vůbec nemyslí.
Jaroslava Umnerová, radní (členka krizového štábu - informování občanů)

Ještě jednou se opovaž a uvidíš!
Touto fotografií nám občané oznámili řádění jakéhosi vtipálka v sídlišti Pančava, který se nesmyslnými paragrafy rozhodl štvát lidi. Vybral si obzvlášť nevhodnou dobu, kdy máme všichni úplně
jiné starosti, než pátrat po někom, kdo chce i v této
době šířit strach a nevraživost. Za sebe říkám, že
strašení občanů různými nesmysly považuji za
hloupé i v normální době. A je dobře, že tento oblíbený zlozvyk se teď jinak skoro neprojevuje. Čin
tohoto člověka ale překročil úplně všechny limity,
pokud by se to opakovalo, podám trestní oznámení i s vědomím toho, že i za zdánlivou drobnost teď
hrozí drastické tresty. Už jenom to sdílení znaku je
za hranou, vydávání se za „stráž Dobřan“ je hrozné, lidé teď nemají náladu ani čas si věci ověřovat.
Jinak by přišli na to, že vyhláška se týká stavebního práva a Dobřany žádnou stráž nezřídili.
A dovolte poněkud werichovsky jadrnější závěr. Zatím naplňujete poslední slova jedné z jeho
písní: „To tu přece nebylo ještě, aby se lid bál jít do deště.“ Moc vám děkuji za kázeň, statečnost,
projevy solidarity, slušnost ve většině směrů. Zúžili jste i prostor i pro řádění blbců, s některými
pitomci se ale musíme vypořádat my a nakonec možná i policie.
Martin Sobotka, starosta
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Nechvátejte s placením do městské kasy
Občané, nikomu, kdo zaplatí odpady, psa, hrob a další věci do 30. června, nehrozí žádné penále
či jiná nepříjemnost. Teď je nejdůležitější, abyste se nenakazili, máme na to, abychom na vaše
platby počkali. Vůbec nejzbytečnější je teď používat hotovost, která je velkým zdrojem infekce
i v normální době.
Podnikatelé, pokud byla vaše činnost výrazně omezena v důsledku vládních opatření, odložte
klidně platby nájmů městu, i vám počkáme až do vyjasnění toho, jak moc vám pomůže stát. Pokud by to vypadalo bledě, zvážíme další odklad plateb tak, abychom vám pomohli přežít. Jenom
nám prosím napište, ať máme přehled.
Za radu Martin Sobotka, starosta

Informace pro občany k platbě místního poplatku
za komunální odpady a místního poplatku ze psa
1)	Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt
činí 500 Kč pro rok 2020.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.06. 2020  (složenky se neposílají).
Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní   
platbou  převodem na účty Města Dobřany:

u KB 19 - 1223361/0100 nebo u ČS 19 - 725295379/0800

variabilní symbol - 13371, specifický symbol - rodné číslo poplatníka
2)	Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba činí 500 Kč pro rok 2020.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.06. 2020  (složenky se neposílají).
Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní  
platbou  převodem na účty Města Dobřany:

u KB 19 - 1223361/0100 nebo u ČS 19 - 725295379/0800

variabilní symbol - 13372, specifický symbol - rodné číslo poplatníka
(majitele nemovitosti)
3)	Poplatek ze psa chovaného v rodinném domě činí 200 Kč, ze psa chovaného
v ostatních obytných domech a držitel psa, má-li trvalý pobyt na adrese
Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany 800 Kč.
	
Pro držitele psa, kterým je osoba starší 65 let a držitele psa, který je poživatel

invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek:

- ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč,

- ze psa chovaného v ostatních obytných domech a držitel psa, má-li trvalý pobyt na
adrese Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany 200 Kč.

Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.06. 2020 (složenky se neposílají).
Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní
platbou  převodem na účty Města Dobřany:

u KB 19 - 1223361/0100 nebo u ČS 19 - 725295379/0800

variabilní symbol - 1341, specifický symbol - rodné číslo poplatníka (držitele psa)
Kontakty: tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz

Vážení spoluobčané, vážení rodiče a moji malí
pacienti!
Současná situace je velmi vážná a není radno
ji podceňovat. Koronavirová infekce je infekce
virová, tak jak je zřejmé z názvu KORONAVIRUS. Její průběh je ve svých příznacích podobný
chřipce - teplota, suchý kašel, ale i bolest v krku,
má však svá specifika, a to zejména těžký zánět plicní tkáně, který může vyústit až v plicní
selhání. Je pravdou, že ve většině případů jsou
ohroženi zejména lidé nad 60 let, ale současně není vyloučeno, že ji prodělává spousta dětí
a lidí mladšího věku s lehčím průběhem, pod
obrazem běžné virózy.
Apeluji proto na Vás jako lékař, nepodceňujte nařízená opatření, protože zejména PREVENCE nám všem může pomoci danou situaci
dobře zvládnout. Buďte ohleduplní k sobě,
ale i k ostatním.
I přes úskalí, která opatření přináší - nedostatek respirátorů, ústních roušek a dezinfekčních
prostředků, je mnoho možných alternativ, jak si
pomoci jiným způsobem. Místo ústenky si mohu
zavázat na 2x přeložený šátek, jako dezinfekci
mohu použít v drogerii zakoupenou Alpu, nebo
požádat v lékárně Devětsil o přípravu dezinfekčního roztoku na ruce.
Sledujte aktuální změny všech opatření, která
se nás všech týkají!
Sledujte, co se děje za změny v našem městě
a respektujte nařízení krizového štábu města,
který pracuje na 100 %, a je třeba ho velmi
pochválit za precizně propracovaný systém informovanosti občanů našeho města a přijatých
opatření.
Jen je třeba, aby každý z nás měl ohled na sebe,
ale zejména i na ostatní, protože ztráta života
je věc nevratná.
S úctou
MUDr. Jitka Šebestová
Dětská lékařka

Vyhověli jsme žádosti
PNvD
Ačkoliv vláda uložila zřízení hlídacích koutků pouze Stodu (jako naší obci s rozšířenou
působností), vyhověli jsme poptávce po tom,
abychom otevřeli ten, který budou moci reálně využívat zaměstnanci PNvD. Udržet
v tomto významném zdravotnickém zařízení
bezpečný provoz je zásadní i pro to, jak celou tuhle šlamastyku přežije město. Za tímto
účelem jsme zabavili jednu budovu MŠ a ZŠ
dodala personál. Díky ochotě všech můžeme
pomoci například i prodejně Penny tak, aby
zůstala v provozu. Jsme připraveni v tomto
směru udělat v případě větší poptávky i více.
Martin Sobotka, starosta

www.dobrany.cz
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UZAVÍRKY a OMEZENÍ
• Z
 ákladní škola vč. tělocvičen je do odvolání uzavřena, žáci dostávají práci elektronicky, více
informací na webu školy www.zsdobrany.cz.
• Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany je uzavřena, www.zus-dobrany.cz.
• Pobočka Univerzity 3. věku Dobřany je do odvolání uzavřena
• Mateřská škola Dobřany – provoz omezen na menší kolektivy (v provozu budova Loudů)
www.msloudu.dobrany.cz
• Městská knihovna Dobřany je do odvolání uzavřena, výpůjčky jsou automaticky prodlouženy,
www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/knihovna/mestska-knihovna-1/
• Sportovní hala pod nádražím, hokejbalové hřiště, tenisová hala, všechna venkovní multifunkční hřiště, dětská hřiště i atletický ovál jsou do odvolání uzavřeny.
• Školní jídelna je v omezeném provozu – výdej a zajištění rozvozu obědů seniorům, objednávky na tel. 739 590 003.
• Budova Městského úřadu je otevřena pouze v pondělí od 8:00–11:00 a ve středu od 14:00–
17:00, vstup z náměstí T. G. M. 2, naléhavé požadavky budou vyřizovány v běžnou pracovní
dobu, ale pouze na základě telefonického objednání.
www.dobrany.cz/mestsky-urad/kontakty
• Městské kulturní středisko je v omezeném provozu – kino Káčko, galerie a informační centrum zavřeno, www.kacko.cz
• Ordinace lékařů fungují v omezeném provozu – je doporučen tel. kontakt před návštěvou.  
Přehled na zadní straně.
• Lékárny fungují v omezeném provozu.
• Bohoslužby římskokatolické farnosti Plzeň-Litice, Dobřany, Merklín jsou zrušeny.
www.koinonia.cz
• V bytových domech DPS Loudů a Harmonie platí zákaz návštěv.
• Městské kulturní středisko Dobřany
Kino Káčko – do odvolání zavřeno
Informační centrum a galerie – dle nařízení vlády zavřeno
Kulturní akce do odvolání zrušeny. Aktuální informace o provozu na www.kacko.cz.
MKS poskytuje informační služby na tel. 377 972 725, 377 972 480 a mailech ic@dobrany.cz,
peksova@dobrany.cz, kultura@dobrany.cz.
Některé služby (zejména ve vztahu ke vzdělávání) budou s omezením nadále poskytovány
po předchozí telefonické nebo mailové komunikaci.
• Městský úřad Dobřany
Budova radnice je do odvolání uzavřena, naléhavé požadavky občanů budou vyřizovány
v běžnou pracovní dobu úřadu, ale pouze na základě telefonického objednání.
- podání budou umožněna pouze v úřední dny: pondělí 8:00–11:00, středa 14:00–17:00
Vchod do radnice bude umožněn pouze přes budovu na adrese náměstí T. G. M. 2.

RUŠÍ SE

• Všechny plánované veřejné a kulturní akce do odvolání

DOPORUČUJEME

• D
 bát na prevenci a hygienu, zachovat klid, pomáhat potřebným a sledovat aktuální dění
www.vlada.cz

RADNICE NABÍZÍ

• J akoukoli další pomoc potřebným dle aktuálních požadavků (komunikace s lékaři, nákupy
přes internet, pomoc v tísni atd.) tel. 733 636 060 PO–PÁ 7:00–18:00
• Nákupy seniorům z Dobřan, Šlovic a Vodního Újezdu nad 60 let max. 2x týdně na rodinu, objednávky a informace na tel. 721 506 330

RADNICE ŽÁDÁ

• P
 rosíme všechny občany, aby sledovali své okolí a dali nám neprodleně   vědět, pokud by
kolem Vás byl někdo, kdo potřebuje naši pomoc
• Prosíme všechny občany, aby si prostudovali základní informace o šíření koronaviru
a v případě podezření na onemocnění COVID-19 postupovali dle pokynu Ministerstva zdravotnictví.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ SITUACE A DODRŽOVÁNÍ NAŘÍZENÍ I DOPORUČENÍ.
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Opožděná oslava MDŽ
Zajímavou okolností mimořádných opatření bylo, že nás zpráva zastihla ve chvíli, kdy
jsme gratulovali seniorkám k MDŽ. Shodou
okolností jsme mluvili o tom, jak se role žen
změnila, jak budoucí britská královna řídila
za války sanitku atd. Nikoho nenapadlo, že
dámské hrdinství bude zase tolik třeba. Zmobilizovala se řada šiček, některé pomáhaly po
boku města v týmu, který koordinovala Lenka
Tomanová, jiné jely po vlastní linii. Všem patří
stejný dík a obdiv. A to i bez ohledu na to, zda
reagovaly na výzvu a dodaly fotky. Za ty děkuji, ženské hrdinství má tu výhodu, že je ke všemu ještě navíc krásné (viz strana 7). Dámám
to slušelo a strhly na svou stranu i pár pánů,
včetně těch, co jim darovali jídlo, pomáhali
s přípravami a podobně.   Ovšem tahounem
toho všeho byla hezčí polovička lidstva, bravo, klobouk dolů a virtuální polibek na čelo!
Víme o nejméně 1 500 roušek, které putovaly
nezištně potřebným.
Martin Sobotka, starosta

„Udělátka“ na tkalouny neboli zakladače
šikmého proužku dodal místním i přespolním švadlenkám Antonín Oplt a Matouš Pilný,
Lenka Valenzová, firma COMTES FHT, a. s.,
(Barbora Sýkorová) a várku 10 kousků ještě
ZŠ Dobřany (Lukáš Palkoska, vedoucí kroužku
3D modelování). Všem patří velké DÍKY.
Poptávka po rouškách začíná mírně klesat,
ale pokud byste tuhle pomůcku potřebovali,
ozvěte se, pár jich ještě máme.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Od pátku 27. 3. se zakazuje
roznos reklamních letáků
Distribuci všech tiskovin s výjimkou novin a časopisů zakazuje Nařízení starosty
č. 4/2020 z důvodu stížností na to, že jsou roznášeny bez dodržování základních hygienických standardů, přičemž v papíru se případná
infekce udrží mnohem déle. Pokud firmy nejsou dost chytré na to, aby v nouzovém stavu
samy přerušily hru na slevové akce, musí zakročit město. V této krizi jsme přišli o víc, než
o nevkusné letáky s procenty slev.
Martin Sobotka, starosta

Hrdinky dnešní doby – švadlenky

www.dobrany.cz
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Dobřanští hasiči jsou připraveni
Od 16. března 2020 platí v České republice nouzový stav, který vláda ČR vyhlásila pro
území naší republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu onemocnění COVID – 19.
Policisté obvodního oddělení Dobřany
provádí namátkové kontroly dodržování
vládních nařízení a platných zákonů, ať už
např. kontroly uzavření určených prodejen
a provozoven, dodržování karantén, zákazu
shromažďování osob na veřejnosti či povinnosti nošení ochrany obličeje. Reagují i na
oznámení občanů, kteří na tísňovou linku 158
oznamují mimo jiné i různá porušení nařízení
v souvislosti s touto pandemií. Musím konstatovat, že do současné doby občané města
Dobřany, ale i okolních obcí v drtivé většině
svědomitě respektují vydaná vládní nařízení
i mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
Policisté zpočátku řešili porušení nařízení
vlády zpravidla upozorněním, snažili se občany informovat o nastalé situaci a opatřeních,
která by lidé měli dodržovat. V současné době
u občanů, kteří neberou situaci vážně a vědomě porušují uvedená nařízení, přistupují již
policisté k postihům. Proto bych chtěl občany
upozornit, že neuposlechnutí výzvy policistů, např. aby si osoba nasadila tzv. „roušku“
nebo aby člověk neseniorského věku opustil
obchod, když je tam v době, která je určena
seniorům, může policista příkazem na místě
pokutovat až do výše 10 tisíc korun. Nedodržení těchto nařízení policista poté oznamuje
příslušnému správnímu orgánu. Dále bych
upozornil, že i trestní zákoník v době vyhlášeného nouzového stavu hrozí u vyjmenovaných trestních činů tzv. obecnou přitěžující
okolností, kdy pachateli v případě odsouzení
hrozí výrazně vyšší trestní sazba. Jedná se
například o kvalifikované skutkové podstaty
krádež dle § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku,
podvod dle 209 odst. 4 písm. c) tr. zákoníku,
ale i šíření poplašné zprávy dle § 357 odst. 4
písm. a) tr. zákoníku.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří dodržují vládní nařízení, za jejich
svědomitý přístup v této nelehké době.
npor. Mgr. Zdeněk Kratochvíl MBA
vedoucí obvodního oddělení Dobřany
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Dobřanská hasičská jednotka jako základní složka Integrovaného záchranného systému ČR
je stále připravena plnit úkoly požární ochrany. Vyhlášením nouzového stavu se dle platné legislativy pouze omezila některá činnost spojená například s praktickým výcvikem jednotky.
Rovněž byla přijata potřebná opatření ohledně provozního režimu budovy hasičárny a zásahová technika byla dovybavena větším počtem osobních ochranných pomůcek potřebných při
zásazích s přítomností více osob. Viditelným rozdílem při zásazích oproti standardnímu stavu
je používání ochranných respirátorů a případně dalších ochranných pomůcek dle situace na
místě události.
Pokud potřebujete pomoc hasičů nebo oznamujete událost na tísňové linky a je vám známa
skutečnost, která by mohla zásadně ovlivnit průběh zásahu (například přítomnost nebo podezření na přítomnost infikované osoby nebo osoby v karanténě), sdělte prosím tuto skutečnost
operátorovi tísňové linky.
Jednotka v současné době pomáhá zejména s distribucí desinfekčních prostředků.
S přáním pevného zdraví
Ing. Milan Dvořák, DiS, velitel

Děkujeme firmě LOMA SYSTEMS s.r.o. za spolupráci a pomoc s dopravou desinfekce.
Lenka Tomanová, místostarostka

Informace pro žadatele o přidělení
(výměnu) bytu ve městě Dobřany
Dle směrnice Rady města Dobřany č. 1/2019 má žadatel o přidělení (výměnu) bytu města
Dobřany povinnost každoročně potvrdit, že na své žádosti trvá. Tato povinnost musí být splněna nejpozději do 30. 4. příslušného roku, a to písemně prostřednictvím správně vyplněného
formuláře „Obnovení žádosti o byt města Dobřany“. Příslušný formulář je k dispozici na internetových stránkách města Dobřany www.dobrany.cz nebo v kanceláři pokladny MěÚ Dobřany.
Doporučujeme, aby byla žádost doložena osobně, a mohly tak být překontrolovány údaje uvedené v původní žádosti.
V případě, že tak žadatel neučiní, bude RM podán návrh na vyřazení jeho žádosti ze seznamu
žadatelů o byt města Dobřany.
Více informací sdělí referentka odboru vnitřních a sociálních věcí MěÚ Dobřany,
kancelář č. 102, paní Milena Jánská, janska@dobrany.cz, tel.: 377 195 860.

Zprávy z radnice
(red) Vstišská firma Venap Systems Libora Oplta se specializuje na plastové podklady sportovišť
a prototypové díly do automobilového průmyslu, v druhé polovině března však zahájila výrobu zcela jiného výrobku...

Dobřanští se srdcem
na dlani…

Převzato z Českého rozhlasu Plzeň, 25. 3. 2020
Kvalitní respirátor s vyměnitelným filtrem za pár korun vyvinula firma ze Vstiše u Dobřan na
jižním Plzeňsku a v těchto dnech ho testuje. S vloženou nanotextilií by dokonce mohl nahradit
drahé respirátory s nejvyšší ochranou. Jenže právě na tyto speciální nanomateriály uvalil stát
embargo. I přesto má ústenka ze Vstiše řadu výhod.
Jedná se o plastovou ústenku, která má vpředu odklápěcí sítko, do kterého je možné vložit nějakou textilii. „Snažili jsme se to udělat komfortní pro uživatele. Nikdo nebude doma muset prát
roušky. Mezi dvě sítka se vloží kus hadříku, který se může potom zahodit. Ústenka se pak vydezinfikuje a může se znovu použít. K hlavě je připevněna gumičkou,“ popsal Libor Oplt, který se svými kolegy pracoval na nápadu necelý týden. Dělali ve dne v noci, pak přišel na svět první výlisek.
Firma plánovala použít i nanomateriál, má na to technologii z technické univerzity v Liberci.
Stát však uvalil na nanotextilie embargo, proto firma teď žádnou neobdrží. Ústenka ze Vstiše
bude tedy fungovat jen jako ručně šitá látková rouška. „Zatím ten náš respirátor nejsme schopni
povýšit na respirátor, který by zachycoval koronavirus,“ dodal Oplt.

(red) Po odvysílání reportáže dostal pan Oplt několik nabídek na dodávky materiálu a další spolupráci, takže mohl začít pracovat na zdokonalování svého výrobku.

Bez spojení nebudeme
Město mění rozhlas za úplně nový systém v ne zcela vhodnou dobu, ale vzhledem
k dotačním podmínkám by bylo riskantní
rekonstrukci odkládat. Naštěstí se při předání stavby podařilo domluvit postup prací tak, že nejprve budou vyměněny hlásiče
tam, kde nejsou nové na stejném sloupu
jako staré. Do té doby bude fungovat stávající hlášení. Jakmile se začne pracovat s nahrazováním hlásičů tam, kde zůstanou na
stejném místě, přijde na řadu zvláštní režim.
Nejprve se hlášení odvysílá ve starém systému, poté bude následovat totéž z nových
amplionů. Tento přechodový stav by měl trvat maximálně tři dny, každopádně nebudeme ani den bez možnosti varovat obyvatele
v rámci nouzového stavu. I když to snad nebude třeba, lépe je být připraven než zaskočen.
Martin Sobotka, starosta

Vážení a milí občané města Dobřany,
velice ráda bych Vám v tomto nelehkém
období věnovala prostřednictvím DL pár hřejivých slov a povyprávěla krátce svůj příběh.
Ocitli jsme se v situaci, kterou nikdo z nás
nikdy nezažil a nad jejímž dalším vývojem visí
spoustu otazníků. Všichni si určitě pokládáme otázku, co bude dál… Já vše vnímám navíc
z pohledu živnostníka, jenž byl na neznámou
dobu zcela odstaven od všech příjmů, ale i tak
jsem se neuchýlila k tomu, abych nadávala na
nepřízeň osudu, a okamžitě jsem začala přemýšlet, jak nejlépe bych mohla být na své nucené dovolené užitečná.
S příslibem pomoci kdekoliv jsem zároveň posílila řady dobrovolníků působících
v našem městě a začala šít bavlněné roušky.
Vzhledem k tomu, že jsem u šicího stroje neseděla přibližně 20 let a ani předtím jsem v této
aktivitě nebyla příliš zručná, byly mé začátky
švadlenky opravdu pestré. Nejenže se má díla
postupně zdokonalují, ale s nadšením přes
sociální sítě sleduji i ostatní, kteří se do šití
s ohromným elánem pustili, či pomáhají jinak.
Musím říci, že takovou vlnu solidarity a koordinace tolika lidí jsem nečekala. Jsem nesmírně vděčná za všechny, kterým není osud
ostatních lhostejný a kteří se snaží jakkoliv
pomoci. A také jsem opravdu pyšná na to, že
zrovna naše město by mohlo jít v tomto směru všem ostatním příkladem. Pevně věřím, že
s takovým přístupem vše zvládneme snadněji,
a ze srdce Vám za něj děkuji.      
Bohumila Nekolová

www.dobrany.cz
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Skupina na FB – Dobřany bez
trudnomyslnosti

Město Dobřany zřizuje horké linky

telefonní číslo
Objednávky rozvozu obědů pro strávníky
školní jídelny ve věku 60 let + jsou přijímány
PO - PÁ v čase 8:00 - 12:00.

telefonní číslo
Objednávky a rozvoz nákupů pro stávající
klienty DPS a osoby starší 60 let z Dobřan,
Šlovic a Vodního Újezdu. Objednávky jsou
přijímány PO - PÁ v čase 8:00 - 12:00, max. 2x
týdně. Rozvoz probíhá následující prac. den.

i

telefonní číslo
Informační linka města Dobřany.
V provozu PO - PÁ v čase 6:00 - 18:00.

COVID-19 a správa bytových domů při mimořádné situaci
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR v důsledku rozšíření nákazy koronavirem vyvstává
spousta dosud nevyslovených otázek. S ohledem na dosud nepoznanou situaci nelze očekávat předem
nastavené postupy a metodiky od státních složek kromě vydaných opatření vlády ČR v režimu zákazů a
omezení. Pokusím se shrnout do několika bodů některá řešení problematických situací, vznikajících
v důsledku mimořádných opatření:
1. Dezinfekce společných prostor – zatím nebyla bytovým družstvům (BD) nebo společenstvím vlastníků
(SVJ) uložena plošná povinnost dezinfekce společných částí bytových domů, a to ani jako doporučení
formou metodického pokynu. Je to tedy zcela na uvážení jednotlivých domů. S ohledem na nemožnost
monitorovat pohyb každé osoby bez ochranných pomůcek, po dotyku klik, zábradlí, ovladačů nebo
poštovních schránek a zvláště pak při absolutním nedostatku dezinfekčních prostředků není v silách BD a
SVJ zajistit absolutní ochranu před nákazou, proto je nutné se zaměřit na osobní ochranu každého občana a
na dodržování hygieny (minimum doteků rizikových míst, mytí a desinfekce rukou, používání ochranných
pomůcek atd.).
2. Provádění údržby ve společných prostorách – není současnými opatřeními nijak dotčeno. Jedná se o
povolený výkon zaměstnání (podnikání) a „provádění staveb“ je výslovně vyňato ze zákazu
maloobchodního prodeje zboží a služeb. Pro pracovníky firem přitom platí povinnost od 19. 3. 2020 mít při
provádění prací zakrytá ústa a nos ochranným prostředkem vyjma takové práce, kdy by nošení ochr.
prostředků bylo nebezpečné. Pokud není provedení opravy nezbytně nutné, doporučuje se práce odložit na
pozdější dobu.
3. Provádění revizí v domech, havarijní stavy – pokud není možné provést revizi z důvodu nouzového stavu
(zákaz vycházení, karanténa), jde o zásah „vyšší moci“ a z tohoto důvodu lze revizi odložit a provést
neprodleně po skončení mimořádných opatření. Pokud však existuje podezření na závadu, která by mohla
způsobit požár, výbuch apod., je nutno posoudit jako havarijní stav. V tomto případě by měli uživatelé bytů
i při mimořádných opatřeních byty zpřístupnit, přitom je nutné zabránit riziku nákazy použitím ochranných
pomůcek (jak ze strany pracovníka, tak i na straně uživatele bytu), hygienických opatření (předchozí a
následná dezinfekce) a za dodržení minimálního odstupu. Pokud nebude za havarijního stavu možné
zajistit dostatečná bezpečnostní opatření a byt zpřístupnit, bude nutno v krajním případě přistoupit
k odpojení daného rozvodu nebo zařízení. Uživatel bytu v karanténě může přijímat návštěvy jen
v nezbytných případech, což havarijní situace rozvodů plynu, vody, kanalizace a elektřiny je.
4. Informace o nakažených osobách, osobách v karanténě – správce domu, bytové družstvo ani společenství
vlastníků nemá nárok na to, aby mu bylo sdělováno, zda se v bytovém domě vyskytují osoby v karanténě
nebo s nákazou. Nárok na tyto informace nemají ani starostové jednotlivých obcí. Státní orgány poskytují
data veřejně pouze o celkových počtech v rámci krajů, event. okresů.
5. Konání schůzí a shromáždění – s účinností od 16. 3. 2020, kdy byl zaveden zákaz volného pohybu osob,
nelze konat členské schůze, shromáždění vlastníků ani schůze samospráv, a to bez ohledu na počet osob
zúčastněných na takovém shromáždění. V neodkladných případech lze hlasovat tzv. korespondenčně (per
rollam), pokud to stanovy připouští. Po skončení zákazu volného pohybu bude rozhodující, jaká další
opatření vláda ČR vyhlásí.
V souvislosti s vyhlášenými opatřeními vlády ČR byl omezen provoz činnosti správce v sídle společnosti
Hlávkova 23, 334 01 Přeštice, a to i v úředních dnech. Osobní návštěvy jsou možné jen v nezbytně nutných
případech a po předchozí dohodě s příslušným pracovníkem.

ZŠ Dobřany přijme od 1. 9. 2020 učitelku/učitele 1. stupně ZŠ
(celý úvazek) a asistentku/asistenta pedagoga (půl úvazku).
Informace: J. Šedivý, tel. 602 658 066, e-mail: jpfs@email.cz
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Vyhotoveno za použití podkladů SČMBD ze dne 23. 3. 2020, které jsou ke stažení na www.sbdplzenjih.cz.
Zde také můžete sledovat postupné doplňování návodů a odpovědí.
Jaroslav Majer,
předseda představenstva SBD Plzeň-jih

Rozhovory

Lenka Tomanová, rozhovor z 24. 3. 2020
Přestože náš večerní videorozhovor trval jen deset minut, tak místostarostka musela vyřizovat důležité hovory a podepisovala dokumenty.
Vždy je možné pomoct. Jak by mohli
lidé pomoct městu? Co chybí?
Možná by stačilo, kdyby lidi byli veselejší
a pozitivní. Pomůžou tím šířit lepší náladu,
což mnozí potřebují.
Ještě bych ráda apelovala na ohleduplnost,
prostě musíme mít roušky a udržovat rozumnou vzdálenost.  
Z pracovních a logistických důvodů pracuješ z domova. Co je na tom nejtěžší?
Trochu mě tíží izolace - ale není to extra
složité, je to jen jiné. A to nemusí být nutně
špatně.  

Co dobrého vidíš na dnešní situaci?
Dnešní situace je prostě jiná - lidé se více
semkli, hlásí se sami s pomocí. Stranou tak
zůstávají půtky a jedeme v tom spolu.
Víc si pomáháme a lidi nejsou najednou
tolik zahledění sami do sebe. Pomoc je často

nezištná - nečeká se, že za ni něco dostanu.

DL osmým dnem vysílají sportovní cvičení pro Dobřaňáky. Zapojila ses?
Zapojila jsem se jen pasivně - překvapil mě
trenér karate, určitě zkusím jógu, ta byla super. Tabata vypadala hodně energicky.  

Co bude první, co uděláš, až tohle skončí? Na co se nejvíc těšíš?
Až se budeme potkávat normálně, až obejmu přátele a širší rodinu, prostě až se znovu
obejmeme.
A těším se, až se na sebe budeme moci
smát - bez roušky.

Martin Sobotka, rozhovor z 25. 3. 2020

Současný stav nahrává pesimistům. Jak
s tím bojuješ?
Například s pomocí redakce Dobřanských
listů, kde na stránkách děláme snad to pozitivní. Máme skupinu na facebooku "Dobřany
proti trudomyslnosti", která se po rozhlasové reportáži citelně rozrostla. Super je, že se
do těchto aktivit zapojili i senioři, jsem za to
vážně moc rád.

Zdravotnický personál, IZS, prodavačky, dobrovolníci - všem už se děkovalo
a jednoznačně si to zaslouží. Komu bys
rád touto cestou poděkoval, nezapomnělo
se na někoho?
Určitě. Jsou to pečovatelky - mají dnes
oslabený kádr a je na ně velký psychologický
tlak.  
Dále je to škola, která se maximálně snaží
a pomohla uskutečnit dětský koutek, mateřská škola, školní jídelna, městská knihovna a městské kulturní středisko. Technické
služby hodně pomáhají při práci se seniory
a nemohu zapomenout na zaměstnance úřadu, kteří ve ztížené situaci řeší standardní

i nestandardní úkoly, na městě běží spousta
projektů, žádostí o dotace.
Chtěl bych poděkovat Liborovi Opltovi za
jeho projekt výroby respirátorů.
Je moc těžké na někoho nezapomenout.
Ale abychom se k tomu v lepších časech
vrátili, tak vyzývám lidi, aby nám dávali vědět a posílali informace o lidech, na které se
nemá zapomenout.
Poznamenávejte si, kdo vám pomohl, kdo
vám udělal radost - rádi bychom takové lidi
pak odměnili.  

Co je dnes tvé nejdůležitější vybavení?
Nějaká aplikace?
Nic extra nemám - telefon, notebook s videokamerou.  
Mám ale hodně schůzek a používám hodně
sociální sítě - příspěvky tam čte až 3 000 lidí
v šestitisícových Dobřanech.

Vždy je možné pomoct. Jak by mohli
lidé pomoc městu? Co chybí?
Pomoc má dvě roviny: faktickou a symbolickou. Vezměte si například rozvoz jídel
- lidé rozvoz tolik nepotřebují, ale chválí tu
možnost samotnou. V případě, že by byla
skutečná krize, tak vědí, že se mohou spolehnout.
Z mého pohledu je dnes skutečně hodně
ochotných lidí. Při plánování i běžných činností potřebujeme mít možnost zálohy a organizace dobrovolníků se tak ukazuje jako
poměrně složitá operace. Budeme například

potřebovat dobrovolníky na rozvoz knih
z knihovny pro seniory.

DL osmým dnem vysílají sportovní cvičení pro Dobřaňáky. Zapojil ses do cvičení? Jestli ne, tak dnes, dnes bys určitě měl.
Zapojili jsme se s dcerou při karate a dcera
si ze mě dělala legraci. Jsem rád, že se projekt
organizuje sám - mimo město. Líbí se mi to
celé - tohle by se mělo dělat. Pokusím se připojit i dnes. (rozhovor probíhal 25. 3. 2020)

Co dobrého vidíš na dnešní situaci?
V krizích - a je to až klišé - lidi ukážou lepší tvář a spolupracují. Mají ochotu pomáhat
a skutečně pomáhají. Co je nové, je můj postřeh například na sociálních sítích: Lidé se
umí samoregulovat - objeví se zlý komentář
a lidi ho vlastně umravní sami. Tohle je skutečně nové a snad se to bude hodit - myslet
samostatně, mimo stádovitost.

Co bude první, co uděláš, až tohle skončí? Na co se nejvíc těšíš?
Nejvíc jsem byl dojatý projektem Libora
Oplta a pozval jsem ho v šest večer po válce na pivo. On a jeho kolektiv si to skutečně
zaslouží.
Ale až "to" skutečně skončí, tak bych rád
provedl reflexi - připomněl si nedostatky, které se v krizi projevily. Technické, organizační
i jiné je vhodné začít řešit - jeden z mnoha
může být například sklad civilní ochrany, například ve spolupráci s PN Dobřany.

Děkuji za rozhovory. Jakub Urbanec

www.dobrany.cz
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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
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30–12:00
úterý
7:30–11:00
středa
7:30–12:00
pátek
7:30–11:00
Oddělení pro děti
pondělí
úterý
středa
9:00–11:00
čtvrtek
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13:00–17:00
13:00–15:00
13:00–18:00
12:00–17:00
12:00–15:00
12:00–18:00
12:00–15:00

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

KNIHY PRO DĚTI

ČEŠKA Stanislav:
Případ podezřelého arcibiskupa
Roku 880 se z Říma vrací poselstvo, v jehož
čele stojí arcibiskup Metoděj a kníže Slavomír.
Moravané v Římě dosáhli téměř všech svých
cílů. Jediným problémem bylo, že papež vysvětil jako biskupa nitranského Wichinga,
hlavního Metodějova konkurenta.

KLIMEK Hynek: Čumidlo a Fujtajblíci
Strašidýlko Čumidlo vypadá jako malý dráček s velkýma očima. Objevuje se, když někdo
dělá něco, co nemá. To se na něj pak neustále
upřeně dívá, prostě čumí. Čumidlo se usídlilo
v jednom šumavském penzionu, kam právě
dorazili zlobiví páťáci z Prahy…

CAPLIN Julie: Cukrárna v Paříži
V Paříži se skrývá jedna malá cukrárna, která
má už ale své slavné dny za sebou. Má se z ní
stát moderní bistro. Najde v sobě Nina Hadleyová sílu a získá konečně to, po čem touží?
Vstupte a ochutnejte některý z dezertů. Možná zjistíte, že minulost stačí jen oprášit, aby
získala zpět svůj lesk.
Hity světové kuchyně
Recepty, které rozehrají vaši chuť. Vyrazte na
světové turné pestrých chutí.

MORRELL David: Na hraně temnoty
Vražda celé rodiny na londýnském předměstí
se nápadně podobá neobjasněným vraždám
z roku 1811. Vrah jako by kopíroval knihu nazvanou Vražda jako umění.

LANDSMAN Dominik: Kapitán Adorabl
a bambitka černokněžníka Vorána
Pokračování Čeňkových dobrodružství. V druhém dílu by mělo být víc soubojů, výbuchů,
příšer, více humoru, piškotů, no prostě víc všeho. Také přibyla jedna dívka - Matylda, malá
čarodějnice, ale má poruchu soustředění.

Grajkowski Wojciech: Stromy
Objevte tajemný svět stromů. Seznamte se
s těmi nejvyššími, nejstaršími a nejmohutnějšími z nich. Poznejte se s enty, Adamem a Evou
či Buddhou. Poznejte strom života, posvátný
fíkovník, lidožravý strom.
Čtu si s mámou pohádky
Příběhy byly převzaty z tradičních pohádek,
lehce upraveny pro současné čtenáře a doplněny originálními ilustracemi.

Kultura

Dělání, dělání, všechny smutky zahání aneb Ukliďme si doma
(ekologicky), uklidíme si i v duši
Tradiční jarní úklid, velké předvánoční
gruntování, každodenní úklid domácnosti.
Týden co týden si při něm bereme na pomoc
nejrůznější čističe, spreje, odstraňovače či
gely. Často přitom ani netušíme, že bychom
s nimi mohli nějak škodit sobě či přírodě.
O mnohých látkách běžně obsažených v čisticích prostředcích ani nevíme, k čemu vlastně
slouží. Navíc mohou být tyto látky často jedovaté, či dokonce karcinogenní a představují
obrovskou zátěž pro přírodu.    
Jenže zdraví a příroda jsou tím nejcennějším, co máme. Zkusme tedy letošní velké jarní
gruntování s pomocníky našich babiček: jedlou sodou, octem, kyselinou citronovou a pár
dalšími. Jedlá soda si poradí s olejem a mastnotou, ocet perfektně nahradí chemický čistič WC, odstraňuje vodní kámen a usazeniny
a úspěšně nahradí aviváž při praní v pračce,
kyselina citronová odstraňuje vodní kámen
(např. ve varné konvici), citronová šťáva výborně dezinfikuje, poslouží jako přírodní
bělidlo, brání růstu plísní, odstraňuje zápach
a skvrny, zrnka kuchyňské soli fungují jako
“písek“ a mají dezinfekční účinek. Na praní
prádla můžete použít mýdlové vločky, tedy
nastrouhané mýdlo na praní nebo čisté mýdlo
(např. kokosové apod.). Pro příjemnější vůně
domácích čističů přidejte pár kapek kvalitního esenciálního oleje – citrusy, levandule, bergamot a další.
Jak na samotné čištění např. kuchyňských
spotřebičů? Jednu lžičku kys. citronové ve
varné konvici zalijte vodou, převařte a vodní
kámen a usazeniny jsou pryč. Obdobně můžete nalít cca 250 ml octa do záchodové mísy,
zalít horkou vodou a nechat působit, případně
vydrbat štětkou. Pokud přidáte do WC s octem
i jedlou sodu (cca ½ hrnku) a zalijete horkou

vodou, „čištění“ více bublá a kypí. Nechte působit 15 až 30 minut. Pro odstranění kamene
z pračky nalijte do výlevky jeden plný šálek
octa a zapněte ji naprázdno na 60 stupňů.
A ještě pár receptů na domácí úklidové prostředky.

Univerzální čistič povrchů
Smíchejte 500 ml octa, 250 ml vody
a 20 kapek esenciálního oleje. Nalijte do rozprašovače a vyčistíte i vydezinfikujete vše
od koupelny po kuchyň. Tento univerzální
úklidový prostředek je nejen výborným prostředkem na odmaštění a likvidaci vápenatých usazenin v kuchyni a v koupelně, působí
také dezinfekčně a zanechává plochy lesklé
a bez šmouh.

Peroxidové dezinfekční čistidlo
Smíchejte 100 ml 3% roztoku peroxidu
vodíku s 50 ml vody a přidejte deset kapek
esenciálního oleje pro lepší vůni. Naplňte
do nádobky s rozprašovačem, nastříkejte
na ošetřovaný povrch, nechte chvíli působit
a poté setřete papírovým ubrouskem nebo
suchým hadříkem. Nepoužívejte na barevně
nestálé a citlivé povrchy, jako jsou textilie, koberce apod. Uchovávejte mimo dosah dětí.  

Citronový univerzální čistič do domácnosti
Účinky octu, lihu a citronu jsou ve společném působení naprosto nepřekonatelné. Tímto čisticím prostředkem s dezinfekčními a antibakteriálními účinky odstraníte vodní kámen
i mastnotu. A ještě alespoň 2 týdny. Do zavírací
sklenice nalijte 750 ml octa a vložte do něj
slupky ze dvou vymačkaných citronů. Zavřete
na temném místě, nechte macerovat alespoň
dva týdny, obsah je vhodné každých pár dní
protřepat. Po 14 dnech slijte ocet přes plátýnko do čisté sklenice, intenzivní aroma octa je
tatam a vůně citronu zvítězila. Slupky vyhoďte.
Přilijte 50 ml 60% lihu (k dostání v lékárně),
15 kapek éterického oleje a směs přelijte do
lahve s rozprašovačem. Můžete ho používat
v kuchyni na mastný dřez i v koupelně na zašlé
baterie.  Láhev vydrží přibližně půl roku.

Čisticí pasta
Smíchejte citronovou šťávu s takovým
množstvím jedlé sody, aby vznikla hustší pasta. Namočte do směsi houbičku a začněte drhnout. Zašlé umyvadlo, vana či sporák budou
čisté a díky citronu i vydezinfikované.
Jak na šetrné praní a péči o prádlo si můžeme říct třeba v příštím čísle Dobřanských listů.
Přejeme hodně zdaru a čistou a provoněnou domácnost. Vězte, že vám udělá dobře
i na těle a na duši. A s vědomím, že myslíte na
sebe, rodinu i na přírodu, dvojnásob.
Zuzana Peksová, MKS Dobřany
 w
ww.econea.cz/blog/7-univerzalnich-eko-cisticu-vsech-babicek-jak-je-vyrobit-doma/
 w
ww.sonnentor.com/cs-cz/recepty-a-tipy/
rady-a-tipy/diy-domaci-dezinfekce-na-ruce
 w
ww.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/dezinfekce-uklid-domacnost-20200311.html

S láskou a vírou to zvládneme
Období současné pandemie je těžká rána;
nikdo nečekal, že dosáhne takových rozměrů.
Během pár dnů nás všechny, nikoho nevyjímaje, začala zachvacovat panika a strach
o život. Celá zeměkoule je spojena pandemií
a bojem proti ní.
Co nám zbývá? Kromě strachu zůstává
něco, nač jsme možná zapomněli: že jsme si
všichni rovni. Všichni totiž víc než kdy jindy potřebujeme cítit, že nás má někdo rád
a chrání nás. Nyní, jako nikdy dřív, potřebujeme pocítit pohlazení, vidět přátelský úsměv,

zaslechnout slovo útěchy. Jedině tak se můžeme cítit silnější než koronavirus.
V každém z nás se vzmáhá tato nová síla
a energie, která nás upevňuje a posiluje – je to
síla upřímné lásky, lásky překonávající rozdíly
a konflikty.
Věřím, že vzniká nový svět. Na nás je využít této příležitosti, aby v něm mohly žít naše
děti. Není to však zadarmo; cena je vysoká.
Nastal čas, abychom se rozhlédli do dálky
a viděli, že v budoucnosti nás čeká něco lepšího, vždyť zjišťujeme, že sami mnoho nezmůžeme.

Když se odvážíme takto pozvednout zrak,
uvědomíme si, že potřebujeme pomoc shůry.
A nebesa dají odpověď vždycky, když se lidé
k sobě navzájem chovají jako bratři.
Už teď se nemohu dočkat, až budu moci
podat ruku všem, kdo jsou mi nablízku, a tak
prozřít, že nikdo není můj nepřítel.
Je to těžké období, ale přinese něco nového,
překonáme-li strach naší vzájemnou láskou.
A každá opravdová láska nás přivádí výš, tam,
kde přebývá ten, jenž je pravá Láska. Ať nám
všem žehná a chrání nás Bůh, který je Láska!
Martin Váňa, farář

www.dobrany.cz
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Za jezevcem
na Martiňák

Chystali jsme …
Na 75. výročí osvobození Dobřan a ukončení II. světové války jsme se připravovali již od podzimu loňského roku. Stává se tradicí bojová ukázka (jediná široko daleko:-)) a ani letos tomu nemělo být jinak. Jen jsme ukázku chtěli ještě udělat o něco výjimečnější, to se nám povedlo a mělo
to být velké překvapení. Tím překvapením měl být americký tank Sherman, který by se ukázky
účastnil, a po ukázce samotné bylo v plánu tank nafotit na místech, kde byl právě před 75 lety.
Shánění a domlouvání tanku samotného dalo dost práce, a to byl jen tank. Nic takového bychom nemohli plánovat a shánět bez finanční podpory města a sponzorů. Tím Vám všem děkuji
za vstřícnost, jakou jsem u vás našel.
Bohužel oslavy osvobození se konat nebudou, a jestli, tak určitě ne v takovém měřítku. Přiznám se, malinko mě to mrzí, ale uvidíme, třeba příští rok.
Co je však důležitější. Důležité je srovnat se s tím, co se děje, a aby každý z nás pochopil vážnost
situace a dle toho se choval. Nechci zde psát ani o nynějších problémech, ani o tom, co má každý
dělat, ale buďme zodpovědní k sobě a ostatním a zvládneme to. Hlavně s úsměvem.
Dovolí-li okolnosti, na podzim máme také něco v plánu. Nechte se překvapit:-).
Za KVH Posádkového velitelství v Dobřanech
Miloslav Faifr

To je název hledačky neboli „questingu”, na
který se můžete vypravit do lesoparku Martinská stěna. Letáčky k hledačce jsou k dispozici v informačním centru anebo ke stažení na
stránkách města Dobřany v sekci příroda. Hledačka vznikla spoluprací kolektivu ZŠ Dobřany a Městského kulturního střediska Dobřany.
A co na Vás čeká? Kromě jezevce v srdci parku je ke každému ze 14 zastavení připravena
veršovaná tajenka týkající se různých témat.
Za vyluštění hlavní tajenky lze získat u nás
v „íčku“ drobnou odměnu. Obtížnost hledačky je středně těžká, pro menší děti je vhodná pomoc dospělých. Při plnění úkolů ujdete
po upravených cestách lesoparku asi 5 km.
Doporučeným vybavením na cestu je kromě
vytištěného letáčku i měkká tužka. Přejeme
krásný zážitek z procházky v probouzející se
jarní přírodě.
Eva Špísová, MKS Dobřany

NO

ZRUŠE

Klub seniorů Dobřany v roce 2020
Pravidelná setkání členů klubu se konají
v pečovatelském domě Loudů každý čtvrtek
ve 13 hodin. Aby tato setkání nebyla jen o přátelském popovídání u kafíčka, náš výbor pod
vedením Jarmily Štěpařové se stará o náplň
schůzek pořádáním programu, většinou kulturního zaměření.
19. února nás navštívili žáci ZUŠ J. S. Bacha
a potěšili nás předvedením hry na různé hudební nástroje. Bylo to krásné, moc děkujeme.
27. února přišly děti ze školní družiny
a přednesly pásmo zimních říkanek - šikulkové, děkujeme. Po tomto vystoupení následovala přednáška p. ing. Karla Stenbauerana na
téma "Bylinky". Výklad byl zajímavý a dotazů
na nejrůznější užití známých i méně známých
rostlin byla celá řada. Dověděli jsme se, jak nej-
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lépe pečovat o své zdraví pomocí přírodních
produktů. Rády tyto rady využijeme, hlavně
v dnešní složité zdravotní situaci kolem nás.
29. února po pečlivé přípravě - hlavně shromáždění příspěvků do tomboly, organizátorky
zaslouží hluboký obdiv - nastal den "D". Připravovaný "Babský bál" mohl začít. Perfektní hudební Plzeňské duo hrálo tak, že naše "staré?"
nožky zapomněly na potíže a tanec nás všechny rychle uzdravil. Vystoupení Dobřanských
bábinek s novým pásmem "Jak šel čas" mělo
opět tradiční roztomilou náplň - Boučkovým se
povedlo předvést tanečky od školky do stovky.
No, ani nebudu říkat o tom, jak bylo veselo, to
vědí všichni účastníci - prostě zadařilo se. Je
třeba poděkovat za dopravu starších účastníků
bálu p. Pokorným na ples i z plesu. Děkujeme!

4. března nás autobus odvezl do plzeňského
divadla "Pluto", kde jsme zhlédli představení
Každý má svého Leona. Paní Kamila Kikinčuková byla perfektní!
12. března jsme oslavily Mezinárodní den
žen v klubu s pohoštěním a poveselením
s hudbou skupiny City Band, samozřejmě se
zpívalo i tančilo.
24. dubna máme pozvání na koncert do
Měšťanské besedy v Plzni na orchestr Roman
Audes City Band, který zahraje Vzpomínky
na melodie. Akci pořádá Rada seniorů České
republiky. Věříme, že akci bude možno uskutečnit a že bude uklidněna situace kolem virového onemocnění všude kolem nás.
Končím proto přáním HODNĚ ZDRAVÍ!!!
Zdena Blažková

Školství, spolky a neziskové organizace

Koronaprázdniny pro a proti

(očima redaktorů školního časopisu Podlavičník)
Mezi výhody tohoto stavu podle mě patří to, že si můžeme práci rozvrhnout podle sebe a nikdo
nám neříká, co máme kdy udělat. Dále se mi velice líbí, že můžeme vstávat, kdy chceme, a nemusíme se trmácet do školy. Nevýhodné rozhodně je to, že chybí kontakt s učitelem, takže nám nemůže nic vysvětlit, např.: novou látku z matematiky. Další nevýhodou je, že se nemůžeme stýkat se
svými spolužáky a přáteli. Dále je špatné to, že probranou látku z nějakých předmětů bude třeba
otestovat až ve škole a pak se na nás navalí spousta testů a zkoušení. Nikomu rozhodně nedoporučuji nechat si práci na poslední chvíli, protože by to nemusel stihnout včas. Tento způsob práce
je určitě zajímavější než pracovat ve škole. Myslím si, že se takhle stihne probrat více učiva než ve
škole, protože učitel se nemusí stále opakovat atd. Já to dělám tak, že si v daný den udělám učivo
z předmětů, které mám podle rozvrhu mít.
Adam Bardoun, 8. C
Myslím si, že domácí vzdělávání má své výhody i nevýhody. Možná že se neučíme nic nového,
ale děláme toho mnohem víc než za ten týden ve škole. Jako kladnou věc beru, že si můžu přispat
a práci si rozvrhnout, jak chci. Máme různé listy nebo práci v pracovních sešitech a to mě osobně
moc nebaví. Možná to někomu takhle vyhovuje a je rád, že nemusí chodit do školy, ale já bych
tam byla radši už kvůli svým kamarádům. Nejhorší mi přijde to, že si o daném učivu nemůžeme
promluvit a pořádně si ho vysvětlit. Děti můžou zavolat nebo napsat učiteli / učitelce, ale pořád
mi přijde, že by bylo lepší, abychom se normálně učili ve škole.
Anička Umnerová, 7. B

Vzhledem k výluce školního vyučování se musí žáci učit doma a vypracovávat úkoly zadané
přes internet v elektronické podobě. Asi hlavní výhodou je, že nemusíme vstávat brzy do školy
a dodržovat nějaký režim – můžeme si práci rozložit do celého dne. Další výhodou by potom ještě
mohl být klid, kdy si k učení můžeme v klidu sami sednout. Na druhou stranu někomu nemusí
vyhovovat, že není v kolektivu lidí, a to je podle mě první nevýhodou. Můžeme se však k učení
scházet se svými přáteli, což je podle mého nejlepší způsob. Mně je přesto učení touto formou
spíše nepříjemné, jelikož si vše musíme přečíst a pochopit sami a nemáme k tomu výklad učitele.
Proto jsem rád, že někteří učitelé na sebe poskytli kontakt, kde se jich můžeme na cokoli zeptat.
Nevýhodou je podle mě také to, že nejsme vlastně k učení „donuceni“ formou toho, že do školy
musíme přijít, a tak plno žáků možná na své povinnosti nebude tolik dbát. Z tohoto důvodu je
pro mě také pozitivní, že řada učitelů chce práce posílat zpět a bude je známkovat. Buďme za to
asi spíše rádi. Máme štěstí, že nám technologie umožňují, co umožňují, a nevypadneme úplně ze
školní docházky.
Dan Noska, 9. B

Krátká zpráva
z bojiště distančního
vzdělávání
Naše škola se najednou vylidnila, a splnil
se tak dětský sen skoro
všech školáků. Jenže
ono to není vůbec tak
pohodové, jak si to děti zpočátku představovaly. Už i naši žáci zjistili, že výuka jim chybí.
Ti mladší postrádají v karanténě hlavně kontakt se spolužáky a jejich učiteli. Ať už chcete
nebo ne, jsme na sebe zvyklí a vidíme se moc
rádi.
Úkolem učitelského sboru a vedení školy
bylo tedy vymyslet a nastartovat výuku na
dálku (distanční výuku). Okamžitá aktualizace profilů tříd na webových stránkách
školy byla prvním krokem, který nastal. Zde
všichni žáci najdou profil své třídy a v něm
seznam předmětů a popis zadaných úkolů
a činností na konkrétní týden. Jsou zde také
kontakty na vyučující. Každý týden se profily
aktualizují a přibývají nové úkoly a nová povzbuzení pro práci.
Většina učitelů se ale nespokojila s pouhým zadáváním úkolů. Někteří založili pro
své žáky komunikační skupiny například na
WhatsApp, kde společně sdílejí svoje problémy, řeší úkoly a kvízy a samozřejmě se také
baví, protože je důležité podporovat i třídní
kolektiv a dobrou náladu. V některých třídách se rozběhla interaktivní prostředí pro
kvízy a „testy“, kde si žáci procvičují učivo.
Věřte, že se za tím skrývá spousta práce
a snahy. Paní učitelky třetího ročníku rozjíždějí komunikaci s žáky pomocí videokonferencí (ZOOM), protože psaní na klávesnici
ještě třeťáčkům moc nejde, a tak se spoléhají
na video, kde se žáčci užijí celkově. Vysvětlíme si problémovou látku, ukážeme obrázky,
zazpíváme si a hlavně motivujeme se navzájem pro plnění zadaných studijních úkolů.
Žáci se všichni vidí i slyší, a to je někdy jako
ve včelím úle. Zatím je tahle aktivita v začátku, ale i tak se již rodičům podařilo připojit
své děti do videoskupin a myslím, že jsou
všichni nadšeni.
Vidíte, že naši učitelé se opravdu velmi
snaží tuto situaci zvládnout, a tak děkuji za
nás za všechny všem rodičům, že jsou nám
nápomocni. Držte nám tedy palce, ať se
všechny aktivity rozběhnou ke spokojenosti
žáků, rodičů i učitelů. I my Vám držíme palce, abyste vše zvládli, a přejeme všem hodně
zdraví a pohody i v tomhle nezvyklém období.
Hana Kučerová, třídní učitelka 3. C

www.dobrany.cz
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Základní škola Dobřany, příspěvková organizace

Oznámení
1. Na základě Informace MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní
docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 a v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s onemocněním COVID-19 ruším oznámení k zápisu žáků do 1. ročníku
základní školy pro školní rok 2020/21 vydané 21. 2. 2020.
2. Na základě zákona č.561/2004 Sb. § 36 odst. 4 a § 46 odst. 1 stanovuji nově
zápis žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/21 takto:
a) zápis se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
b) zápis se bude konat v termínu 1. 4. – 30. 4. 2020, a to bez osobní
přítomnosti dětí ve škole
c) zápis bude realizován formou podání písemné přihlášky do 30. 4. 2020
na adresu školy (ZŠ Dobřany, tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany), formulář přihlášky
je umístěn na webových stránkách školy (www.zsdobrany.cz) a v Mateřské škole
Dobřany
d) ověření dat provede škola ve spolupráci s příslušným městským /
obecním úřadem, evidencí obyvatelstva, příp. si vyžádá další informace
na žadateli (např. potvrzení o režimu pobytu u cizinců)
e) termín vyšetření dětí, jejichž rodiče budou žádat o odklad, a podání
žádosti o odklad (obvykle do 31. 5. daného roku) bude vzhledem k mimořádným
opatřením zřejmě posunut, zatím škola nemá bližší informace, v této věci
provedou příslušná opatření školská poradenská pracoviště; formulář žádosti o
odklad je rovněž k dispozici na www.zsdobrany.cz, příp. po ukončení
mimořádných opatření ve škole
f) součástí zápisu nebude letos tzv. motivační část, tato bude nahrazena
informativní schůzkou pro budoucí žáky 1. ročníku a jejich rodiče (Kavárna
po škole – Začínáme na 1. stupni) plánovanou na středu 10. 6. 2020 od 16.00
hod. v budově 1. stupně ZŠ, Školní 48, Dobřany
g) pokud dítě nastupuje 1. září 2020 do 1. ročníku ZŠ Dobřany, neboť již bylo
u zápisu dříve a bylo přijato, ale dítěti byl následně udělen (dodatečný) odklad
školní docházky ředitelem ZŠ Dobřany, nevztahuje se na toto dítě tento zápis

V Dobřanech 20. 3. 2020

Školní jídelna vaří i pro občany, kteří nejsou doposud
registrovaní strávníci
Platba probíhá jednou týdně na účet školy nebo na základě domluvy s vedoucí školní
jídelny Renatou Černou na tel. čísle 377 972 448, popř. 727 816 049.
Jídlo balíme do jednorázových menu boxů (vlastní nádoby vzhledem k situaci nejsou nyní
vhodné). Dále je možno objednat oběd i v zachlazeném stavu - takto zabalený vydrží
v ledničce 4 dny. Nabídka platí i pro naše dětské strávníky.
Město nabízí pro seniory 60+ zdarma dovoz domů, ostatní strávníci si jídlo vyzvedávají
osobně v okénku jídelny v době 11:00 - 12:00 hod. Cena oběda činí 63 Kč a jídelníček je
dostupný na www.zsdobrany.cz/jídelna

Objednávka rozvozu je nutná na tel. čísle 739 590 003.

V Dobřanech 23. března 2020
Mgr. Jaroslav Šedivý
ředitel školy

Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany
vyhlašují soutěž

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2020

LOUKA

Uzávěrka soutěže:
pátek 15. 5. 2020

Věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ)
B – školáci 1. stupně ZŠ
C – školáci 2. stupně ZŠ
D – starší a dospělí

Výdejní okénko školní jídelny

Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce.

horká linka

Soutěžní práce je možno osobně předat v kanceláři Základní školy Dobřany, příp.
zaslat poštou (Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany – zásilku
prosím označte výrazem Dobřanské pohledy). Další informace: 377 972 480
(MKS Dobřany), či 377 972 515 (ZŠ Dobřany).
Vyhodnocení soutěže a výstava:
Vernisáž výstavy děl se bude konat v úterý 2. 6. 2020 v 16:00 hodin v kostele
sv. Víta. Všichni účastníci soutěží jsou na vernisáž srdečně zváni (pozvánky
nebudou rozesílány). Výstava potrvá do neděle 21. 6. 2020.
Otevírací doba: po–pá 8:30–12:15 a 13:00–17:00, so–ne 13:00–17:00

školní psycholožky

606 960 818

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.
garantky soutěže:
1. Výtvarná soutěž
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.

2. Literární soutěž

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

3. Fotografická soutěž

garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi
Soutěž je možno obeslat maximálně 3 barevnými nebo černobílými fotografiemi
o rozměrech minimálně 9x13 cm (lépe však 13x18 cm nebo větší). Fotografie
je nutno ze zadní strany označit jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií
a názvem soutěžní práce.
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Vážení rodiče,
uvědomujeme si, že domácí výuka nese mnohá úskalí, na která nikdo
nebyl předem připraven. Mnohdy to bývá psychicky náročné nejen pro
rodiče, ale i pro děti, které se musí adaptovat na jiný režim. V případě,
že by někdo z rodičů potřeboval konzultovat postup při práci s dětmi
či jiné obtíže související s touto náročnou situací, můžete telefonicky
kontaktovat školní psycholožku Dr. Andreu Štětkovou. Napište
SMS na telefonní číslo 606 960 818 a zanechte krátký vzkaz. Paní
psycholožka se s vámi spojí ihned, jak to bude možné. Domluví si
s vámi čas telefonické konzultace, ve které si budete moci v klidu vše
prokomunikovat.
(sdělení ZŠ Dobřany)

Školství, spolky a neziskové organizace

Česká škola ve Šlovicích - 1. část

Budova školy v roce 1947
Základní kámen nové české školy ve Šlovicích byl položen 28. 11. 1937 a otevřena byla
těsně před 2. světovou válkou 18. 9. 1938. Její
historii nám přibližuje Školní kronika Obecní
školy ve Šlovicích z let 1946-1969 a kronika
školy z let 1972-1976.
Po 2. světové válce byla škola otevřena
1. 6. 1945, v září do ní bylo zapsáno 15 dětí,
v březnu 1946 to bylo již 44 dětí. Ze začátku
byla škola jednotřídní pro děti 1. - 5. ročníku, od
roku 1946 dvoutřídní. Počet tříd se v průběhu
let měnil podle počtu vyučujících, stávalo se
však, že v době jednotřídky bylo ve třídě i kolem 40 žáků. Prvním správcem školy byl Pavel
Ottis, po něm od 1. 3. 1946 Ctirad Kubíček, který
byl jejím správcem, ředitelem i učitelem. Tuto
funkci vykonával až do svého odvolání v lednu
1953. Novým ředitelem se stal Josef Bek, který
školu řídil do roku 1970. Na místě druhého vyučujícího v letech 1946-1969 působilo 12 učitelů
a učitelek, většinou se střídali každý školní rok.
Od prosince 1960 dostala škola nový název - Základní devítiletá škola 1. - 5. ročník. V 60. letech
začal počet žáků školy ubývat, ve školním roce
1966/1967 v ní bylo pouze 13 žáků.
Z kroniky školy vybíráme několik zajímavých údajů o výuce i aktivitách:
• V 50. a 60. letech sbírali žáci plechovky,
kosti, textil, šípky, trnky, pecky, papír (např.
v roce 1953 proběhla akce „Děda Mráz našim

papírnám“), barevné kovy a železo. V roce
1968 získala škola 1. místo v Západočeském
kraji ve sběru železa.
• Děti vypomáhaly také místnímu JZD při
zemědělských pracích, např. vytrháváním
heřmánku nebo sběrem mandelinky bramborové, kdy děti měly tzv. hledací mandelinkovou službu, a počet nalezených brouků se
evidoval. Během prázdnin pomáhali žáci při
žních. Jako dar ke sjezdu KSČ se zavázali vysadit 35 ovocných stromů. V roce 1959 začaly
děti pracovat na úpravě školní zahrady, každý
žák měl políčko o výměře 1,5 m².
• Škola pořádala pro děti zájezdy, např. do
Prahy, do Lán, Lidic, na Křivoklát, Hlubokou,
Švihov a další.
• V roce 1948 byl zakoupen "radiový přijímač od firmy Tesla", v roce 1950 "zvukový
projekční aparát" a promítací plátno.

• V roce 1950 byly zavedeny dopolední
přesnídávky, které tvořily káva, mléko, čaj
a rohlík.
• Škola se podílela na všech významných
akcích v obci, žáci předváděli scénky, recitační
pásma, tance, předávali květiny jubilantům,
návštěvám, vítali například účastníky Závodu
míru, který v roce 1952 projížděl obcí.
• U školy byl v roce 1950 založen oddíl Pionýra, v roce 1954 mičurinský kroužek, pro který
byl vyčleněn pozemek 30 arů, v roce 1955 založena Školní tělovýchovná jednota. Děti nacvičovaly také sestavu na celostátní spartakiádu.
V letech 1969 - 1972 nebyla školní kronika
psána. Dalšímu dění ve šlovické škole, které je
zaznamenáno v kronice z let 1972-1976   se
budeme věnovat v příštím čísle Dobřanských
listů.
Jana Hájková

Žáci a učitelé ve školním roce 1959/1960

www.dobrany.cz
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(pokračování ze strany 1)
Každý den od pátku až do neděle bylo osm
až devět samostatných lekcí denně. Každá
jednotlivá hodina měla 45 minut. Někteří
mladí akordeonisté byli dost překvapeni,
když předvedli panu Deschampsovi téměř
hotovou skladbu, se kterou už vyhráli spoustu soutěží, a jejich první hodina stačila pouze na první 4 takty této skladby. Potvrdilo se
tak to, že vše je o maličkostech, o malinkých
detailech, které když se vhodně poskládají, tak do sebe vše zapadne jako skládačka
a teprve potom to může fungovat. Nebo že

nelze dělat hudbu, když není interpret absolutně uvolněný a myšlenkově svobodný. Velké
množství pedagogů, kteří přijeli do Dobřan
pouze na jeden den byli tak nadšení, že si zde
pobyt prodloužili, aby mohli získávat nové
informace ještě další dny. Součástí mistrovských kurzů byly i 3 doprovodné koncerty.
Zahajovací koncert se uskutečnil v prostorách COMTES FHT, a. s., a vystoupili na něm:
Edita Adlerová – mezzosoprán a Petr Vacek
– akordeon. Mimo společné skladby od vynikajícího amerického skladatele a interpreta
George Gerschwina zazněly také originální

skladby pro sólový akordeon od Astora Piazzolly a Alexandra Novikova. V sobotu byly
na programu 2 koncerty. První byl autorský
a vystoupil na něm Ing. Mgr. Jan Kotrč, který
prezentoval svoje instruktivní skladbičky pro
děti. Druhý koncert už se zaměřil na aktivní
účastníky mistrovských akordeonových kurzů, kteří na začátku zahráli společně skladbu
Četník ze Saint Tropez ve vynikající aranži
skvělého českého akordeonisty Jana Meissela. Následovala jednotlivá sólová vystoupení
a slavnostní předávání certifikátů.
Pan Deschamps byl velmi potěšen a překvapen tím, jaké množství talentů zde měl
k dispozici a na jak dobré akordeonové úrovni
jsme. Myslím, že se naše přátelství ještě prohloubilo a mám velikou radost, že výběrová
přehrávka na celosvětovou akordeonovou
soutěž CMA se bude od letošního roku konat
v Dobřanech.
I více než tři týdny od akce chodí kladné
a velmi emotivní emaily a zprávy od kolegů
pedagogů, ale i od aktivních účastníků kurzů.
Jsem velmi šťastný, že se povedlo i za podpory
všech partnerů a sponzorů zrealizovat něco,
co by mohlo být pro vycházející muzikantskou generaci velkým motorem a motivací
a pro český akordeon velkým příslibem vzájemné spolupráce do budoucna.
Petr Vacek,
předseda akordeonové sekce Plzeňského kraje
a oficiální delegát CMA za Českou republiku
Zastupitel města Dobřany

Junák – český skaut, středisko Zelený šíp Dobřany, z. s.
Milí skautíci,
nemůžeme se teď v této době osobně scházet, ale to neznamená, že skaut zaniká. Skautovat můžeme i doma nebo při krátké procházce venku. Můžete plnit úkoly ze stzky, a až
se uvidíme, vše probereme a doladíme. Venku
se chystá jaro, tak při procházce se dobře rozhlížejte, co už kvete a roste. Hlavně dodržujte
všechna preventivní opatření a nic se vám nestane!!! Žádný strach, jen velký respekt.
• Můžete doma vyrábět improvizované roušky (dají se šít i v ruce). Roušky pak
rozdejte příbuzným.
• Najděte si kamaráda, který bydlí poblíž
vás. Můžete si s ním blikat morseovkou z okna
do okna postupně - písmenko po písmenku,
procvičování není nikdy dost.
• Pro starší z vás nebude problém zřídit si
(za pomoci rodičů) emailovou adresu a psát
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si s kamarády. Můžete poslat i nám na mail
skautdobrany@seznam.cz nějakou fotku
nebo dopis s tím, co děláte, jak se máte, co
jste vyrobili, co jste zažili. Vaše zážitky potom

nalepíme do kroniky nebo s nimi vyzdobíme
klubovnu.
• Cokoliv dalšího vás napadne, co skautského se dá teď dělat, podělte se s námi nebo
s kamarády.
NEZAPOMEŇTE HLAVNĚ NA ŠKOLNÍ PŘÍPRAVU!!! TOHLE JEŠTĚ NEJSOU PRÁZDNINY. 
Zůstat doma je také pomoc! Omezení kontaktu na naprosté minimum je nezbytné k zamezení šíření Covid-19 (koronaviru). Cokoliv můžete dělat po telefonu nebo přes internet, tak
dělejte. Nepoužívejte MHD, pokud nemusíte.
Zavřít se doma může být v těchto týdnech největší pomoc společnosti, nezapomínejte na to.
Zrušené akce: skautské závody pro světlušky a vlčata, 4. 4. Ukliďme Česko
Myslíme na vás a těšíme se na vaše zprávy.
Je třeba zůstat v klidu a v kontaktu. 
Vaše Šíša a Šůta

Školství, spolky a neziskové organizace

Kulinářské okénko ze školní jídelny
Posílení imunity

Kopřivy
Právě teď se začínají nejen na zahrádkách
objevovat první mladé kopřivy, ty obsahují
také vitamíny potřebné pro naše tělo. Kopřivy
můžete natrhat a udělat si z nich kopřivový
čaj, nebo je omýt, nakrájet a přidat do polévky
místo pažitky a petrželky.

Co je vlastně imunita? Je to schopnost lidského těla bránit se vnějším, ale i vnitřním vlivům, jako jsou bakterie, škodlivé látky a také
viry (mezi viry se řadí i COVID-19, tedy koronavirus).
Jaké látky mají vliv na posílení imunity?
Jsou to vitamín C a B-komplex, z minerálů potom zinek a další látky, jako enzymy nebo probatika. Pokud chceme imunitu posílit, je třeba
se zaměřit na následující potraviny.
Vitamín C
Velké množství vitamínu C obsahuje šípek
a rakytník, kdo má z podzimu v zásobách domácí pečené čaje právě se šípkem nebo rakytníkem, je nejvyšší čas si je uvařit. Vitamín C
je také v citrusových plodech, kiwi, rajčatech,
paprikách, brokolici, kysaném zelí, květáku
a v dalších potravinách.

Vitamíny skupiny B
Vitamínů z této skupiny je celkem osm, patří mezi ně například vitamín B1- thiamin, B2
– riboflavin, B5 – kyselina pantothenová a další. Tyto vitamíny mají vliv na činnost nervové
soustavy, pomáhají obnově sliznic a pokožky,
také napomáhají metabolismu. Potraviny bohaté na tyto vitamíny jsou: ořechy, luštěniny,
kvasnice, sýry a mléko, maso a vnitřnosti, dále
listová zelenina, vejce a další.

Zinek
Zinek významně posiluje obranyschopnost
organismu. Napomáhá hojení ran, pomáhá při
únavě a urychluje proces uzdravování. Je obsažen v hlívě ústřičné, játrech, tmavém mase,
ve vaječných žloutcích, mléce, ořeších, semínkách (slunečnicová, dýňová).

Další potraviny, které jsou dobré pro posílení imunity
Goja – kustovnice čínská
Lze konzumovat samotné sušené plody
nebo se z goji dá připravit čaj (stačí dát pár
sušených kousků do hrnečku a zalít horkou
vodou, můžeme osladit medem).

Petrželka, pažitka, jarní cibulka
I tyto bylinky už se objevují na našich zahrádkách, proto na ně nezapomínejte a hojně
je využívejte. Výborná je pažitková pomazánka (tvaroh, pažitka, sůl). Bylinky se dají použít
i do polévek a nádivek nebo je můžete přidat
do knedlíků.

Řeřicha
Další   bylinka, která má mnoho prospěšných látek, výborné je posypat si s ní třeba
chléb s máslem nebo ji přimíchat do pomazánek. Kdo má doma semínka, stačí zasít a během pár dní vám vyroste mnoho vitamínů.
Kdo tu možnost nemá, může si ji koupit v obchodu již vypěstovanou.

V DNEŠNÍ SITUACI VÁM NEJVÍCE TĚLU
PROSPĚŠNÝCH LÁTEK DODÁ PESTRÁ, VYVÁŽENÁ STRAVA, DOSTATEK ČERSTVÉHO
OVOCE A ZELENINY.
NEZAPOMÍNEJTE NA DOSTATEČNÝ PITNÝ REŽIM!!!

Jak moc by nás těšilo (asi
stejně jako všechny ostatní
organizátory akcí), kdyby
na tomto místě mohla být
dle plánu pozvánka na
Velikonoční jarmark či burzu oblečení, které
jsme si společně s Vámi plánovali užít v měsíci dubnu. V tuto chvíli je situace úplně jiná,
proto Vám přejeme především pevné zdraví
a pozitivní mysl a těšíme se na čas, kdy si plánované akce budeme moci užít v náhradních
termínech v příznivějším období.
Váš Budulínek

Klub turistů - odbor
Dobřany oznamuje

Ve Vodním Újezdu oslavily ženy MDŽ, popovídaly si, ochutnaly něco dobrého ke kávičce a domů si
odnesly kytičku. Chci poděkovat panu Tremlovi, pí Tremlové a Vendulce Hojdové za pomoc při přípravě a pí Králové, že nás vždy potěší svým kuchařským umem.

Vzhledem k současné situaci,
kdy se snažíme zabránit šíření
koronaviru, rušíme až do odvolání vycházky, pochody, konání
schůzí a ostatní aktivity.
Děkujeme za pochopení.
Výbor KČT Dobřany

www.dobrany.cz

|

19

Školství, spolky a neziskové organizace

Projekt vasekino.cz
Vaše kino v pohodlí domova

O co se jedná?
Jde o dočasné virtuální kino v obýváku našich diváků. Z České republiky vytvoříme jedno
velké virtuální jednosálové kino se stejným programem v pravidelných hracích časech.
Budeme se maximálně snažit přiblížit filmovému zážitku z vašeho kina. Prodej lístků bude
probíhat online pomocí prodejního systému kina.
Jak na to?
•
•
•
•
•
•

program najdete na www.kacko.cz
prostřednictvím online předprodeje zakupte vstupenku, jednotná cena je 70 Kč
prodej končí vždy hodinu před projekcí (při promítání od 20:00 tedy v 19:00)
na e-mail obdržíte vstupenku s přístupovým kódem
filmy budou promítány na webové stránce www.vasekino.cz
kód „odemkne“ váš přístup k filmu, spuštěno vždy 30 minut před projekcí

Co je ještě dobré vědět?
•
•
•
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film začíná přesně a nelze ho pozastavit ani posouvat
film promítáme bez pauz a bez reklam
testovací tlačítko vám pomůže vše vyzkoušet i mimo promítání (zvuk, obraz)

Školství, spolky a neziskové organizace

Ze života včel
Květy rostlin produkují také nektar, sladkou
voňavou šťávu (zdroj energie), odměnu, kterou dostává hmyz za opylení. Rostliny zachytávají sluneční energii a jako vedlejší produkt
fotosyntézy produkují cukr. V podobě nektaru
jej sbírají včely a přeměňují na med. Skladují
si tak v plástech chemicky vázanou sluneční
energii v podobě medu. Když včela nasaje nektar, uloží ho do medného váčku, velkého jako
špendlíková hlavička. Už za letu v medném
váčku přidává včela do nektaru invertázu, enzym štěpící sacharózu na fruktózu a glukózu.
Po návratu do úlu včela létavka předá přes
sosák obsah medného vláčku včele mladušce,
ta jej dále obohatí o enzymatické látky svých
žláz a škodlivé látky filtruje a ukládá do jedu
v žihadle. Nektar uložený do buňky v plástu
se zhruba 3 dny zahušťuje odpařováním vody,
když je obsah vody menší než 18 % a med nemůže začít kvasit, včely buňku zavíčkují - med
v buňce uzavřou tenkou vrstvou vosku. Takto
uložený med slouží při nepřízni počasí jako
zdroj energie. Aby včely létavky neplýtvaly
časem a energií, informace o nových zdrojích
nektaru získávají a následně v úle předávají
včely pátračky. Když pátračka najde zdroj do
100 m od úlu, ostatním včelám to sdělí kruhovým tanečkem spojeným s ochutnávkou nektaru. Včela stačí 1x ochutnat a na 90 % zdroj
vypátrá, tanec prozradí intenzitu zdroje, směr
však neudává, orientace probíhá podle čichových vjemů. Je-li vzdálenost větší než 100 m,

předvádí osmičkový taneček. Tento taneček
udává vzdálenost, intenzitu a polohu zdroje
vůči slunci. Přihlížející včely dostanou také
ochutnat nektar, aby věděly, jakou vůni mají
hledat. S těmito informacemi, pomocí svého
vnitřního kompasu, zrakových a čichových
vjemů se vydávají včely za nektarem. Schopnost učit se rozeznávat vůně a optické podněty
jsou u včel výrazně vyvinuty. Barevné vidění je
jiné než u lidí, včely mají jiné barevné spektrum, vidí ultrafialové světlo. Jestliže včela letí
rychlostí 30 km/h, má barevné vidění vypnuté, teprve když vypne motor a pomalu krouží
nad květy, objevují se barvy. Korunní lístky
mnoha květů se vyvinuly tak, že jejich plocha
dokáže odrážet ultrafialové světlo. Takové
značky slouží létavkám jako přistávací plochy.
Když včela vysaje z květu nektar, označí květ
chemickou značkou „již vypito“, aby ostatní
včely nehledaly v prázdném květu. Když květ
nektar doplní, chemická značka zmizí a další
včely mohou přenášet pyl a sát nektar. Včely
se rychle učí propojovat různá místa a různé
časy s určitými rozhodnutími. Květy produkují
na různých místech a v různou dobu rozdílné
množství nektaru. Mohou si předem naplánovat pracovní program, aby byl jejich výlet co
nejefektivnější. Existují různé druhy rostlin,
jejichž produkce nektaru je omezena jen na
určitou denní dobu. Je možné založit záhon
květin, který postupně rozkvétá jako ciferník
hodin. Navštěvuje-li létavka za dobrého počasí

stále stejný zdroj a najednou zdroj zmizí z důvodu odkvetení, velmi rychle na tento zdroj
zapomene, vymaže z paměti a už nikdy nehledá. Za špatného počasí si mohou pamatovat
polohu naposledy navštěvovaného zdroje až
1 týden. Na rozdíl od ostatního společného
hmyzu je včela medonosná schopna přežít
období nedostatku, protože potravu, kterou
si opatří a ihned nespotřebuje, si umí ukládat.
Včely si ukládají v plástech nektar a pyl, zdroj
energie a bílkovin. S takto uloženými zásobami dokáží překonat zimní období, kdy není
snůška žádná, ba dokonce dokáží plodovat.
Jakmile okolnosti dovolí, naučnou stezku
na Martinském vrchu obohatí prosklený včelí úl. Za přispění města Dobřany a členů ČSV
Dobřany slouží nejen veřejnosti, ale i žákům
ZŠ Dobřany. V rámci výuky a poznávání přírody projdou děti za doprovodu a komentáře
znalce přírody a myslivosti pana Pavla Krákory naučnou stezku a zakončí ji u proskleného
úlu, kde je včelaři seznámí s životem včel,
ukáží včelařské pracovní nástroje a nechají
nahlédnout za sklo do úlu, kde včely nerušeně
žijí. Prosklený úl doplňují informační tabule
popisující život a produkty včel. Úl je umístěn
mimo hlavní cestu a na ochranu v bezprostřední blízkosti jsou k dispozici včelařské
kukly. Včely z tohoto úlu opylují rostliny na
Martiňáku, přilehlých zahradách a snad také
obohatí nejednu procházku lesoparkem.
Jan Plášil, člen ČSV Dobřany

Senioři nemusí pro důchody na poštu
(red) Od pondělí 23. března až do odvolání doručuje Česká pošta důchody přímo do bydliště seniora, a to ve výplatní den důchodu. Pokud
se stane, že senior nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod
uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu
a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů.

PO–PÁ 8:00–12:00, 13:00–16:00 | Tel. +420 954 233 441

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

pracovníky/ce na údržbu městské zeleně
Forma pracovního poměru:
 Dohoda o provedení práce
 Dohoda o pracovní činnosti
 Pracovní smlouva

Termín nástupu:
 ihned nebo dle dohody
 nejlépe od 1. 4. 2020
 odměna dle platových tarifů ve VS

Bližší informace podá vedoucí technických služeb Michal Pokorný,
mob.: 724 004 389.

www.dobrany.cz
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Rybáři
Celý únor jsem pak na rybách nebyl. Stále
foukal silný vítr, nebo i pršelo. Následně se
zvedla voda a zakalila se.   Začátkem března
přijela dcera z práce a ptala se, jestli nechci
dovézt k řece, že jsem již dlouho nebyl na
rybách. Chvíli jsem váhal, bylo již dost pozdě a hlavně jsem nevěděl, jestli ještě není
zvednutá voda. Nakonec jsem zvolil průzkum
bojem a jeli jsme. Kus pod mostem již seděl
David ml. a hned mi sděloval, že berou, že již
chytil asi 5 kaprů. Chytal na feeder s krmítkem a opravdu mu ryby braly. Viděl jsem, jak
chytil několik dalších kaprů a pěkného cejna.
Všechny ryby ale pouštěl. To já jsem tak slavný nebyl. Hned po náhozu jsem měl dva krásné záběry, ale oba jsem minul. Potom jsem
chytil malého kapra a u břehu vyhákl nějakou
menší rybu a propásl další tři záběry. Nic moc,
ale úkol dne byl splněn: chytil jsem rybu, zjistil stav vody, a že ryby berou.
Znovu jsem se dostal k vodě 16. 3. v pondělí. Řeka byla stále ještě trochu zvednutá a voda
rychleji proudila. Tentokrát jsem si vzal jeden
prut s krmítkem. Nahodil jsem, zavěsil čihátko
mezi očka, ale proud ho ve chvíli vytáhl k pru-
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tu. Tak jsem jen trochu dotáhl vlasec a uložil
prut do vidliček. Splávky zase proud snášel ke
břehu. Sbalil jsem proto lehký proutek, těžší
dlouhý prut jsem postavil do vidličky a bez
splávku na něj chytal jako na feeder. Najednou
se prut s krmítkem prudce ohnul. Rychle jsem
ho popadl a přisekl. Kapr 42 cm se tak víceméně chytil sám. Na dlouhý prut občas něco
zatahalo, ale většinou jsem reagoval pozdě.
Chytil jsem ještě dva menší kapry, když prut
s krmítkem opět poskočil ve vidličce a špička
se ohýbala. Byl to další kapr 42 cm.
Ve středu bylo krásně. Sluníčko zářilo, modrá obloha. Ale ryby, potvory, nebraly. Byli jsme
tam tři, ale nikdo nic. Rybář na druhé straně
to již nevydržel a odešel. Za chvíli přišel David, sedl si na jeho místo a já se těšil, že konečně uvidíme nějakou rybu. Ale ani on neuspěl.
Zkrátka nebraly. Ve čtyři jsem toho měl dost
i já a zavolal si odvoz.
Ve čtvrtek bylo stejně krásně, a tak jsem
odmítl jít. Zato v pátek předpověděli oblačno,
později i možné srážky. Tak jsem si domluvil
odvoz již na dopoledne. Voda trochu opadla, a tak jsem šel níž na hloubku a chytal na

splávky. Hned po náhozu záběr a plotice, vzápětí perlín. Pohodil jsem umačkaný rohlík,
ale hodinu se nic nedělo. Potom jsem měl na
každý prut pěkný záběr, ale oba jsem minul.
Pak zase po delší odmlce se splávek na delším
prutu rozjel a zmizel pod vodou. Zásek seděl
a vytáhl jsem kapra 42 cm. Bylo půl dvanácté, když se splávek opět pohnul. Mírně se přizvedl a houpavě se začal pokládat. Nečekal
jsem a zasekl. Odpor byl trochu větší, tenhle
měl 46 cm. Kvůli vysokému břehu jsem musel
doskákat se židlí až na kraj a pořádně se nahnout, než se mi ho povedlo navést do podběráku. Zase úspěch. Zavolal jsem si „taxi“ a jel
na oběd.
Z důvodu opatření proti koronaviru se odložilo konání výroční členské schůze, zrušil
výdej povolenek 21. 3. a rybářské závody. Výlov Kotynky se uskuteční, protože zakomorovaná ryba se musí slovit a rozsadit do rybníků
slovených na podzim, které jsou napuštěny,
a zatím bez ryb. Na schůzi výboru se dohodne,
jakým způsobem a kdy bude prováděn výdej
povolenek.
Vladislav Šefl

Sport

Běh Martinskou stěnou v Dobřanech napsal své čtvrté pokračování
V dobřanském lesoparku se opět konal tradiční terénní závod Běh Martinskou stěnou. Sešla se zde šedesátka běžců, jež si změřila síly na
trati dlouhé 7,2 kilometru.

V neděli 8. března v 11:00 odstartoval krosový závod v lesoparku na okraji Dobřan. Počasí
už od rána slibovalo, že se na pár hodin umoudří, a ranní slunce podpořilo dobrou náladu
sportovců, kteří natěšeně očekávali čas startu.
Bylo něco po desáté dopolední a prostor nahoře u pergoly se začal zaplňovat pokořiteli tratě.
Dorazila i dvacítka dětí. Ty v půl jedenácté
odstartovaly ve dvou skupinkách, mladší na
trať o délce 300 metrů a starší děti, které potrápila vzdálenost 640 metrů. Při proběhnutí
cílovou metou děti obdržely čokoládovou medaili a diplomy. Třem nejrychlejším v kategorii byly předány věcné ceny.
Nejrychlejší z mladších dětí byla Julie Macánová s časem 1:20, následoval bojovný Jonáš
Šauer, který doslova dýchal Julii na záda. Jeho
čas na stopkách ukazoval 1:22 a s mírným odstupem si pro třetí místo doběhl Jakub Ruský.
Jemu časomíra nadělila čas 1:36.
Po chvilce už jsme mohli na rovince pod
startem spatřit starší děti. První příčka patřila Janu Tobrmanovi. Stopky cvakly 3:10, po
sedmi vteřinách i druhou příčku pro Aničku
Říhovou a pár sekund po ní i Emě Šauerové.
Její čas 3:22 uzavřel stupně vítězů.
Děti tedy měly splněno, ale dospělým zbývalo do startu deset minut. To byl čas na rychlé společné foto. Dostat zhruba osmdesátku
běžců do objektivu se ukázalo jako výzva pro
fotografy.
Zazněl povel k přípravě na start. Už jen
rychlé protažení a bylo tu známé 3, 2, 1, start!
Houf se dal do pohybu jak v hypermarketu při
slevách. Na čele závodu se hned od začátku

uhnízdila čtveřice favoritů, kteří si až do cíle
poměřovali své síly. Těch bylo třeba. Martinská stěna nedává nic zadarmo. Profil nahoru a dolů, zas a znovu a znovu a potom ještě
jednou, v druhém kole dal zabrat jak těm nejrychlejším, tak i ostatním. Ti se opravdu modlili ve strmém kopci ke kapličce, poněvadž to
bylo napsané i na zemi: „Modli se!”
Neuběhla ani půlhodina od startu a do finiše přibíhali ti nejrychlejší v pořadí domácí
Jarda Šmíd v čase 28:51, Zdeněk Šulc cvaknul
ve 29:24. Třetí příčku si vydřel Pavel Hubáček. Ten doběhl pár vteřin před půl dvanáctou
v čase 29:52.
První ženou v cíli byla Lucie Palíková. Jí časomíra nadělila 35:29, po dvou minutách si
pro druhé místo doběhla i Miloslava Valachovičová. Její čas byl 37:38. Trojici žen uzavřela
mladičká, ale rychlá slečna z Dobřan Natálie
Andrýsová. Ta prosvištěla cílem v čase 38:38.
Na trati mezi zbytkem pole stále bojoval další legendární Dobřaňák. Jeho jméno je Antonín
Hornák. Na svém kontě má desítky půlmaratonů a maratonů. Jemu se na této vyčerpávající
trati zastavil čas na hodnotě 57:07. A pozor,
letos oslaví své sedmdesáté šesté narozeniny!
Takže až budete pánové tlačit kočárek do
kopců na Martiňáku, vzpomeňte si na tohoto
borce, který ve svém věku zdolává tento náklon a mizí za horizontem. Jak řekl Jan Tříska
v jednom filmu: „Kamaráde, ten tady bude ještě pěkně dlouho.“
    Petr Spálenka
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Sport

První úspěchy letošního roku

Přátelské závody Blovice
Jméno a Příjmení

Umístění

Alena Vydrová

1. místo

Šimon Voller

1. místo

Barbora Šmůlová
Jiří Vydra

Štěpán Sýkora

Karolína Fojtíková
Petra Fejtová
Lukáš Janík

Martin Šťuka

Nela Tvrdíková

Dominika Šťuková
Václav Kule

1. místo
2. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
4. místo
4. místo

Memoriál Ing. Beneše Plzeň
Po zimní pauze se dobřanští judisté opět naplno vrhli do trénování a bojů na závodech. Jako
první na naše menší judisty čekal přátelský turnaj v Blovicich, ze kterého jsme neodjeli s prázdnou. Pro závodníky z kategorie žáků byl prvním turnajem memoriál Ing. Beneše v Plzni, kde byla
účast z celé ČR. Po závodech následoval tréninkový sraz pod vedením profesionálních trenérů.
V ten samý den bojoval Šimon Voller na turnaji v Benešově, na němž vybojoval zlatou medaili.
Koncem února se vydal do Ostravy na Český pohár s mezinárodní účastí tým judistů ve složení
Filip Hančík, Tomáš Hančík, Ondřej Kops a Lenka Oravcová. Turnaje se zúčastnilo více jak 1600
závodníků od 11 do 23 let ze 14 států a 216 klubů. Po víkendovém turnaji následoval dvoudenní
tréninkový kemp za účasti nejen českých, ale i zahraničních trenérů.
          RuKa JUDO

Termíny letních tenisových kempů jsou:
1)

13. – 17. 7. 2020

3)

3. – 7. 8. 2020

2)

20. – 24. 7. 2020

4)

10. – 14. 8. 2020

5)

24. – 28. 8. 2020

Popis:
Tenisový kemp je týden plný sportu a her zaměřených na tenis. Děti budou mít možnost sportovat, zdokonalit se v tenise a fyzických
aktivitách metodicky zaměřených na tenis, a to pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Mimo jiné budou mít děti možnost se naučit
základům anglického jazyka, případně i konverzovat. Děti se zúčastní také několika výletů za sportovními aktivitami – kuželky, jízda na
koních, plážové sporty atd. Začátek kempu je každý den v 8:30 a konec v 16:00. Pro děti bude zajištěn oběd, dopolední i odpolední
svačina, pití bude k dispozici v průběhu celého dne. Tenisový kemp bude zakončen tenisovými soutěžemi.

Každý den bude rozdělen na dva bloky:
1. Dopolední blok bude zaměřen na tenis a s ním spojené metodicky zaměřené aktivity a hry, a to v časovém rozmezí od 9:00 do 12:45.
Poté bude pauza na oběd.
2. V odpoledním bloku se budou konat společné soutěže, tenisové zápasy, aktivity fyzického i nefyzického charakteru, jízda na koních,
turnaj v kuželkách, minigolf nebo plážové sporty na biotopu, a to v rozmezí od 13:45 do 16:00.
Co mít s sebou: tenisová raketa (můžeme i zapůjčit), sportovní oblečení i na převléknutí, tenisová obuv, pokrývka hlavy, láhev na
nápoj/s nápojem, papírové kapesníky, poznámkový sešit na angličtinu, pastelky a psací potřeby.
Cena kempu je 2 800 Kč.
Přihlášky na letní kemp nahlaste Mgr. Pavlíně Naslerové do 30. června/července 2020 telefonicky na čísle 702 063 002 nebo emailem na
pavlinasmatova@seznam.cz .
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Jméno a Příjmení

Umístění

Pavel Škrlant

3. místo

Tomáš Hančík

Nepostupové místo
ze skupiny

Daniel Šimon

Filip Hančík
Matěj Khás
David Chmelík
Vojtěch Vydra
Jan Eichler

Postup do semifinále

Ze zdravotních
důvodů vyřazen
z boje o medaile

Nepostupové místo
ze skupiny
Nepostupové místo
ze skupiny
Nepostupové místo
ze skupiny
Nepostupové místo
ze skupiny

Závody Benešov
Jméno a Příjmení

Umístění

Šimon Voller

1.místo

Napsali jste nám / Společenská rubrika

Havlíčku, Havle.
Odpovídám panu Skřivanovi, bude asi jeden z oponentů střelnice a význam "osočování" používá na kritiku formou dotazů. Já jsem ve svém vyjádření v minulém článku reagoval na kritiku
a osočování pana starosty. Připomíná mi to akci "antibabiš a Milión chvilek". Argumenty odpůrců
střelnice jsou neadekvátní, zveličené.
Jak pozoruji, celoročně jsou užívány dle osvětlení asi maximálně 3 chaty. Jezdím každý den po
přivaděči a v místě střelnice cca 2 km vídám myslivce a jedince v autech.
Odpověď na srpen 1968: „Pane Skřivane, v tomto roce jsem nebyl přítomen v Dobřanech.
Schválení vstupu provedli politici v čele s p. Dubčekem v Moskvě.“
K dalšímu politickému dialogu o pravici a levici Vám dám příklad. Když jsem volil soc. demokraty, tak mi známý napadl, že jsem levičák. Při dalších volbách, když jsem volil ODS, funkci
předsedy vlády ovládala jeho přítelkyně. Mám názor ten, že neexistuje špatný a dobrý politik, ale
špatný a dobrý člověk.
Závěrem Vám chci říct, že jsem možná významnější občan města Dobřany než Vy. Zachránil
jsem v r. 1981 před pádem ze 7. patra 1,5 roku staré dítě, akce trvala maximálně 15 minut. Další
podrobnosti nesděluji s ohledem na přímé aktéry události.
K dalšímu vyjádření ohledně střelnice - nechci už nic rozvádět, vidím v tom průzkum opozice.
Dalším důvodem je mimořádná současná situace ohledně šíření koronaviru.
S pozdravem
     Josef Havlíček

Státní vlajka oslavila 100 let
Je trochu škoda, že ve stínu jiného dění tak trochu zaniká jedna
důležitá událost.
V březnu totiž oslavila své kulatiny dáma v nejlepších letech.
Dokonce i v zahraničí se má za to, že je krásná. Samozřejmě i její
zrod provázelo hodně vášní. Odmítla různé zkrášlovací procedury,
jako třeba kalich, hvězdy atd. Vyšla vítězně i po okukování zodpovědných, jak vypadá za šera, či za svítání. Posléze provázela jako „druhá dáma“ všechny naše
prezidenty v jejich úřadě.
Ano, je řeč o naší státní vlajce. Symbolu, který je s námi rovných sto let.
Z výše popsaného vyplývá, že bychom se k ní měli i s úctou chovat. Pravidla jak vyvěšovat státní vlajku asi zná každý. Ale jak se k ní chovat, když doslouží? Víte, že se nesmí ocitnout v popelnici,
jedině rozstříhaná, aby nebylo zřejmé, že se jedná o vlajku? A že se nesmí vyvěšovat špinavá, že
při vyvěšování se nesmí dotknout země?
A jak se tedy důstojně likviduje? Zakopáním v  pouzdře do země.
Závěrem se sluší popřát. Ať naše státní symboly ustojí pokusy o různé modernizace a jsou tu
s námi minimálně dalších sto let.
Pavel Kops

Poděkování
Děkuji Technickým službám města Dobřany za skvělou údržbu a úklid dobřanského hřbitova.
Rodák Josef Suchomel

Vzpomínka
Dne 4. 4. 2020 uplynul rok,
co nás navždy opustil

pan Josef Solfronk.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Rodina Solfronkova

Vzpomínka
Roky tiše plynou, jak klidné řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
Dne 17. dubna 2020 uplyne
7 smutných let od úmrtí

pana Karla Bittnera z Dobřan.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jana s rodinou.

Poděkování
Poděkování všem, kdo se zúčastnili
posledního rozloučení s mojí maminkou,

Poděkování městu Dobřany za zajištění dezinfekce a látkových roušek. Poděkování dámám
z lékárny Devětsil za dlouhodobou péči o naše pacienty a zprostředkování dezinfekce v nouzi
nejvyšší. Poděkování našim pacientům za trpělivost při řešení současné komplikované epidemiologické situace.
             Kateřina Košťáková

Chtěla bych poděkovat městu Dobřany za zajištění dezinfekčních prostředků a jejich distribuci
pro lékaře zdarma. Myslím, že nám všem to hodně pomohlo. Zásoby přece jen nebyly tak velké.
Ještě jednou díky.
     Mudr. Radana Salvétová

Páteční dodávka dezinfekce na středisko nás opravdu potěšila. A to nejen proto, že ji fakt potřebujeme, ale i proto, že člověka zahřeje pocit, že se ještě někdo stará. Takže DÍKY!
Martina Supová

paní Elfridou Bittnerovou z Dobřan.
Za projevenou soustrast děkuje
dcera Jana s rodinou.

www.dobrany.cz
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Inzerce

KVĚT INY FLORA
Vančurova 322, Dobřany

Vzhledem k současným okolnostem se mění provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00–13.00
8.00–12.00
12.00–16.00
8.00–12.00
11.00–16.00
zavřeno

I nadále pro vás budeme připravovat velikonoční dekorace,
řezané květiny, na prodej budou již osázené misky.
V druhé polovině dubna začneme navážet
balkonové květiny (muškáty, surﬁnie,...).
I v této složité době věříme, že nás navštívíte
a uděláte si radost kytičkou.
Moc děkuji, Hana Rybínová.
Objednávky přijímám na tel. čísle

724 008 803.

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy
nejste sami

S ohledem na nařízení vlády poskytujeme pouze
telefonické a e-mailové konzultace.

tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz
e-mail: poradna@opplzen.cz

Kožní ordinace
Vážení pacienti,
v návaznosti na vládní opatření je až do odvolání PŘERUŠEN provoz
naší kožní ordinace.
Jsou možné telefonické konzultace: pondělí–pátek: 9:00–11:00 hod.
na tel. 775 057 007 event. mailem: brodskap@fnplzen.cz
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

Řádková inzerce

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

 Ú
ČETNICTVÍ: vedení účetnictví – fyzické osoby i právnické
organizace včetně mezd. Tel.: 606 609 720
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

Prodej 22. 5. 2020 / 16:00 / Dobřany (na náměstí)

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex
(hnědá vejce, vysoká užitkovost), Vlaška a kuřice Modrá, kohoutci,
Kačeny pekingské (bílé brojlerové), Moularden (kříženec pižmové
a pekingské kachny), Husy bílé, Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové),
Holokrčky, Kalimera (selské brojlerové kuře), Brojlerová kuřata, Perličky

Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 (NE SMS!)
volejte po–pá 7–15h!, email: info@prodej-drubeze.cz,
www.prodej-drubeze.cz

Nabízíme rozvoz potravin:

Stromořadí 783/784, Dobřany
Objednávky a ceny možné
na tel.: 731 469 885
nebo 603 142 341
pondělí–pátek 8:00–12:00
Minimální objednávka je 200 Kč.

 denně čerstvé
a rozpečené pečivo
(rohlíky, kaiserky, bagety,
sladké pečivo)
 balené uzeniny a sýry,
mléčné výrobky
 čerstvé ovoce a zelenina
 koloniál
 nealko a alko nápoje
 drogerie

www.dobrany.cz
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Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny pouze v dopoledních hodinách,
čekárna zavřená, pacienti čekají na chodbě. Raději jen akutní stavy, VŽDY zavolat předem, i v den
návštěvy lékaře. Platí i v případě horečky a po návratu ze zahraničí.
pondělí
6:00–12:00
úterý
6:00–13:00
středa
6:00–12:00 13:00 liché týdny
čtvrtek
pátek

6:00–12:00
6:00–12:00

             Vstiš

13:00 Harmonie

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová

tel.: 606 370 308
Ordinační hodiny pouze v dopoledních hodinách,
čekárna zavřená, pacienti čekají na chodbě. Raději jen akutní stavy, VŽDY zavolat předem, i v den
návštěvy lékaře. Platí i v případě horečky a po návratu ze zahraničí.
pondělí–pátek 7:30–11:30

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
tel.: 723 079 072
V hodinách 7:30–10:00 se ordinuje pro zdravé
děti (očkování, preventívní prohlídky). V hodinách
od 10:30 do konce pracovní doby budou ošetřeny akutně nemocné děti. V úterý během odpolední ambulance 13:00–15:00 budou prováděny
preventivní prohlídky a očkování zdravých dětí.
15:30–17:00 budou ošetřeny nemocené děti. Telefonické konzultace předem před návštěvou lékaře.
pondělí
7:30–10:00 13:30–14:00
úterý
13:00–17:00
středa
7:30–13:00
čtvrtek
7:30–12:00
pátek
7:30–12:00
Dnešice
pondělí
10:30–13:00
čtvrtek
13:30–14:00

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny ZATÍM bez omezení, více info
na webu http://www.ocni-nepomuk-dobrany.cz/.
VŽDY zavolat předem, i v den návštěvy lékaře.
pondělí
8:30–12:00 12:30–14:30
středa
13:00–14:00 14:00–17:30
čtvrtek
8:30–12:00 12:30–14:30
pátek
8:00–11:00 11:00–13:00

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová
tel.: 604 129 239
Zatím neordinuje.

MUDr. Petr Bureš

Praktický lékař pro děti a dorost

Diabetologická ambulance

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

tel.: 606 220 177
středa
7:30–12:00

Ambulance klinické logopedie

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

MUDr. Jana Prošková

Gynekologie

MUDr. Petr Krčál

tel.: 603 225 252
Ordinační hodiny dle rozpisu, POUZE AKUTNÍ případy, prevence přesunuty. Předem zavolat.
úterý (sudé)
7:00–13:00 pro objednané
čtvrtek
7:00–13:00

MUDr. Regina Janů

MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33, tel.: 377 972 754, 732 114 040
úterý, čtvrtek, pátek
8:00–11:00

Ordinační hodiny v NOUZOVÉM režimu, VÝHRADNĚ po předchozím objednání, telefonické konzultaci! Platí i v případě žádosti o vystavení OČR
(pouze po telefonickém objednání).

Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
Logopedická ambulance uzavřena z důvodu nařízení vlády o karanténě. Pouze distanční formou –
telefonicky, skype.
Bližší informace: www.logopedieplzenjih.cz

tel.: 775 519 042, www.gynekolog.cz/janu/
e-mail: janu.gynekologie@gmail.com
Ordinační hodiny ZATÍM bez omezení, vždy volat
nebo psát na mail předem, i v den návštěvy lékaře.
pondělí
8:00–15:00
úterý
6:30–17:00
středa
6:30–14:00
čtvrtek
8:00–13:00

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

MUDr. Gabriela Rybářová | MUDr. Martin Straka
tel.: 775 002 155
Před návštěvou vždy volat.
úterý, pátek
7:30–14:00

Veterinární ordinace

Interní ambulance

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
Do odvolání platí zákaz návštěv.

Kožní ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová
Vančurova 1289, tel.: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
Ordinační hodiny v NOUZOVÉM režimu, POUZE po
telefonické konzultaci.

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
tel.: 775 057 007
e-mail: brodskap@fnplzen.cz
Konzultace po telefonu nebo mailem.
pondělí–pátek 9:00–11:00

Kardiologická ordinace

MUDr. Tomáš Kolouch
tel.: 730 778 658
Ordinační hodiny ZATÍM bez omezení.
pondělí
8:00–15:00
úterý
8:00–18:00
středa, čtvrtek 8:00–15:00
pátek
7:00–11:00

Odběry krve

EUC Laboratoře s.r.o., ODBĚRY KRVE
tel.: 720 061 001
Ordinační hodiny ZATÍM bez omezení.
pondělí–pátek
6:00–12:00

Oční optika

Dagmar Strejcová
Do 9. 4. zavřeno, od 15. 4. omezený provoz.
středa
13:00–16:00
Před návštěvou provozovny a v neodkladných záležitostech volejte na tel. 776 260 822.

MVDr. Drahomíra Jeroušková
tel.: 602 474 583
Ordinační hodiny v NOUZOVÉM režimu, POUZE po
telefonické konzultaci.

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 vyžadován doklad o zaplacení poplatků za odpad.
Informace platné k 27. 3. 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
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