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Ptačí život v okolí Dobřan
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V těžké době pomůžeme podnikatelům 
s propagací
Město	 jako	veřejný	zadavatel	nemá	dle	zákona	o	zadávání	veřejných	zakázek	mnoho	mož-

ností	cíleně	podpořit	místní	podnikatele.	Zkušenosti	ale	ukazují,	že	řada	z	nich	dostává	šanci	
jako	subdodavatel	toho,	kdo	ve	výběrovém	řízení	uspěl.	Často	se	však	ukazuje,	že	se	přespolní	
firmy	neorientují	v	nabídce	místních	služeb.	V	době	před	koronavirem	to	až	tak	moc	nevadi-
lo,	všichni	měli	práce	až	nad	hlavu.	Propad	hospodářství	to	může	změnit,	proto	s	předstihem	
pracujeme	na	 katalogu	místních	dodavatelů,	 který	 v	 tištěné	podobě	dostane	 každý,	 kdo	pro	
město	bude	dělat	stavební	zakázku.	Najde	v	něm	nejen	seznam	místních	živnostníků	a	techniky,	
kterou	vlastní,	ale	například	i	to,	kde	se	jeho	zaměstnanci	mohou	najíst	či	ubytovat.	Účast	pro	
místní	firmy	a	živnostníky	v	tomto	projektu	je	bezplatná,	budeme	je	aktivně	oslovovat,	ale	po-
kud	by	měl	někdo	zájem	sám	od	sebe,	nechť	napíše	na	e-mail	kucerkova@dobrany.cz.	Víme,	že	
zakázková	náplň	jede	jistou	setrvačností,	ale	bude	lepší	být	připravený	na	situaci,	kdy	by	tomu	
mohlo	být	i	jinak.

Martin Sobotka, starosta

Ptačí život v okolí Dobřan můžete nejlépe pozorovat na jaře než se olistí stromy. V horní řadě sýkora koňadra, červenka obecná a konipas horský. Ve 
spodní řadě strnad obecný a vrabec domácí se špačkem obecným. Posledním je ledňáček říční. Foto: Zdenek Kintr, Jakub Urbanec, Vladimír Rathouský. 
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Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
stejně jako na začátku této virové šla-

mastyky se na Vás obracím s prosbou o ma-
ximální ohleduplnost a kázeň.

Naprosto chápu všechny, které odrazuje 
od opatrnosti mírný průběh infekce, a též 
to, že zaznívají i z nejvyšších pater vcelku 
logicky znějící hlasy o nutnosti promoření.

Přesto má smysl, abychom úplně neztra-
tili ohledy. Jsou mezi námi lidé, kteří jsou 
více ohroženi. Mají oprávněný strach, že 
právě pro ně by tahle nemoc mohla zname-
nat obrovské nebezpečí. Rouška na ústech 
mladého a neohroženého jedince nechrání 
jeho. Je vzkazem pro okolí, můžete mě bez-
pečně minout, nic na vás nevykašlu. A v tom 
anonymním okolí může být člověk se zdra-
votními problémy, které by účinek viru zná-
sobily. Může to být zdravotník, který bude 
chybět, až bude třeba někoho ošetřit.

V současnosti už je povoleno leccos, bez 
čehož se nám špatně žilo. Važme si toho, co 
smíme. Nemusíme přitom strašit lidi, které 
náhodně potkáme.

Ve veřejném prostoru jsou rozestupy 
a roušky stále nutné, i kdyby byly jen signá-
lem, že kolem vás lze beze strachu projít.

Proto byl přece kdysi vynalezen i pozdrav, 
aby si lidé dali najevo, že na sebe nezaútočí. 
Rouška má dnes podobný význam.

Prosím, vydržme to ještě chvíli, v opač-
ném případě dojde k nevraživosti mezi 
námi, obyčejnými lidmi. Odvážná část si 
s ohroženými už občas navzájem vyměňuje 
nadávky, přičemž ani jedna skupina toho 
není hodna.

Už teď někteří lidé nervozitu a nudu ne-
dokážou kulturně zpracovat a ničí zařízení 
na Martinské stěně i jinde. Opravdu chceme 
z celé té věci vyjít jako rozhádaná smečka 
vlků?

Za mě říkám ne, měli bychom vyjít morál-
ně posíleni, protože bude třeba zase repub-
liku postavit na nohy a nabrat síly před tím, 
než se podobná patálie zase vyvrbí.

Buďme vesele ukáznění, prosím.
Martin Sobotka, starosta

Ještěže jsme si udělali polštář

Město	se	již	od	roku	2018	systematicky	připravovalo	na	příchod	krize	obdobné	té	z	roku	2008.	
Nenapadlo	nás,	 že	 spouštěčem	bude	zákeřná	nemoc,	ale	 to	na	věci	nic	nemění.	Na	nejbližším	
zastupitelstvu	(až	se	bude	smět	důstojně	konat)	snížíme	příjmy	o	25	milionů	Kč.	Jednak	víme,	že	
z	daní	kvůli	propadu	ekonomiky	dostaneme	od	státu	výrazně	méně,	za	druhé	hrozí	pokles	cen	
nemovitostí,	které	rozhodně	nechceme	prodávat	zbytečně	lacino.	Na	druhou	stranu	nemusíme	
sahat	do	schválených	výdajů,	neboť	výpadek	příjmů	pokryjeme	z	úspor.	Pokud	se	hospodářství	
zotaví	rychle,	neměl	by	být	už	v	roce	2021	žádný	problém.	Kdyby	ne,	máme	rezervu	i	na	příští	
rok.	 Původně	 jsme	 chtěli	 část	 rezerv	použít	 na	 zrychlení	 tempa	 rekonstrukcí	 komunikací,	 ale	
to	se	v	této	nejistotě	nejeví	jako	moudré.	Hornická	a	Vančurova	si	tak	počkají	nejméně	do	roku	
2021,	což	mě	osobně	velice	rmoutí.	Útěchou	je,	že	se	lidé	v	Hornickém	sídlišti	dočkali	alespoň	
nových	chodníků.

Martin Sobotka, starosta

Krátce
(red)	Ve	středu	29.	4.	bylo	předáno	stave-

niště	 dálničního	přivaděče	od	Plzně	 v	 úseku	
mezi	Vysokou	a	Přešticemi	zpracovateli.	Před-
pokládané	zahájení	prací	je	z	důvodu	jeho	pří-
prav	naplánováno	na	červen	2020	a	komplet-
ní	 stavba	má	 dle	 informací	 Ředitelství	 silnic	
a	dálnic	ČR	trvat	51	měsíců.

Protipovodňová opatření pro město Dobřany
Koncem	dubna	byla	ukončena	realizace	projektu	„Proti-

povodňová opatření pro město Dobřany“.	Předmětem	pro-
jektu	bylo	zavedení	varovného	informačního	systému	ve	

městě	Dobřany	včetně	jeho	místních	částí	Šlovice	a	Vodní	Újezd,	který	významnou	měrou	přispěje	
ke	zvýšení	a	zlepšení	celkového	systému	povodňové	služby	a	preventivní	protipovodňové	ochrany	
a	zvýší	bezpečnost	obyvatel	i	ochranu	jejich	majetku.	V	rámci	projektu	byl	vytvořen	Digitální	po-
vodňový	plán	města	Dobřany,	instalováno	81	bezdrátových	hlásičů	s	253	tlakovými	reproduktory 
a	bylo	vytvořeno	nové	digitální	vysílací	pracoviště	umístěné	v	budově	městského	úřadu.	Projekt	
je	spolufinancován	z	prostředků	Evropské	unie	v	rámci	Operačního	programu	životního	prostře-
dí.	 Město	 získalo	 na	 projekt	 dota- ci	
ve	výši	70	%,	která	činí	2,87	mil.	Kč.	

Zkouška funkčnosti varovného 
informačního systému proběhne  
13. 5. 2020 v časových interva-
lech 10:00, 10:30, 15:00, 15:30, 
17:00, 17:30. Pokud by někdo 
z občanů zaznamenal nefunkč-
nost systému, prosím o nahlášení 
na e-mail: sefl@dobrany.cz.

David Šefl, informatik
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Samovýroby v době 
COVID-19 ještě 
výhodněji

Jedním	z	opatření,	jak	pomoci	lidem	vyrov-
nat	se	s	ekonomickými	dopady	současné	situ-
ace,	 je	dočasné	zlevnění	samovýrob.	Nově	se	
za	prostorový	metr	platí	jen	50	Kč.	Nabízí	se	
i	varianta,	kdy	město	zajistí	pokácení	stromu	
a	samovýrobce	ho	pouze	zpracuje,	pak	je	cena	
100	 Kč	 za	 prostorový	 metr.	 Zároveň	 se	 do	
odvolání	 ruší	 časová	 omezení,	může	 se	 tedy	
pracovat	i	v	neděli	a	o	svátcích.	Nově	se	též	sa-
movýroby	nevážou	na	trvalé	bydliště.	Zájemci	
se	mohou	hlásit	na	e-mailu	hajného	cabrada@
dobrany.cz.

Lenka Tomanová, místostarostka

Vývoj projektu „Zemmel“

Na	konci	března	došlo	k	odzelenění	části	pozemku	u	skládky	Vysoká,	na	kterém	může	vyrůst	
první	zemní	melior	v	Dobřanech.	Projekt	známý	pod	zkratkou	„Zemmel“	má	několik	zásadních	
významů.	Tím	úplně	prvotním,	který	byl	na	začátku,	je	ověření	toho,	jak	mohou	dobře	navržené	
valy	pomoci	se	zadržováním	vody	a	bráněním	i	větrné	erozi,	což	jsou	pro	Dobřany	citlivá	témata.	
Vyrůst	by	zde	měl	biotop,	který	zajistí	větší	diverzitu	druhů	a	ekologickou	stabilitu	území.	Důle-
žité	je	i	optické	odclonění	strmé	hory,	kterou	tvoří	těleso	skládky.	Zároveň	má	zajistit	městu	větší	
finanční	nezávislost	na	státním	rozpočtu.	Samotné	meliory	nejsou	žádným	předmětem	sváru,	ač-
koliv	na	fotografii	vidíte,	že	příprava	projektu	vypadá	zatím	jako	zkáza.	Doba,	než	vznikne	hezčí	
kus	přírody,	je	vzdálená,	ale	tak	to	je	na	začátku	každého	projektu.	Vášně	budí	fantazie	o	tom,	co	
bude	mezi	valy.	Názory	různých	zájmových	skupin	se	rozcházejí	tak,	že	už	to	snad	ani	víc	nejde.	
Jak	 již	 jsem	uvedl	na	zastupitelstvu	před	dvěma	roky,	rozhodne	to,	zda	projekt	nebude	škodit	
lidem	z	Dobřan	a	dalších	obcí	v	okolí.	Jestli	to	bude	střelnice,	nebo	ne,	ukážou	až	projekční	prá-
ce	(zejména	akustická	studie),	k	jejichž	zahájení	je	také	velmi	daleko.	Další	metou	je	teď	pouze	
dokončení	projektu	„Zemmel“	bez	ohledu	na	to,	jestli	bude	mezi	valy	zoo,	minigolf	nebo	stadion.	
I	pro	samotné	valy	bude	potřeba	řada	ekologických	průzkumů,	studií	a	povolování.	Není	to	vůbec	
snadný	projekt,	ale	právě	teď	v	době	koronaviru	se	ukazuje,	jak	důležité	je	mít	dostatečnou	fi-
nanční	sílu,	abychom	nemuseli	zastavovat	žádné	rozběhnuté	stavby.	Důležitou	změnou	je	změna	
dohod	mezi	městem	a	ŘSD.	Ukázalo	se,	že	uložení	zemin	musí	podléhat	veřejné	soutěži,	takže	
není	jisté,	že	zemina	z	I/27	skončí	na	Vysoké.	Naopak	jisté	je	to,	že	pokud	tam	bude	umístěna,	
bude	to	za	ještě	výhodnějších	podmínek,	než	které	byly	ve	hře	dosud.	A	pokud	ji	odvezou	jinam?	
Dojde	sice	k	zahlcení	silnic	v	širokém	okolí	a	zbytečným	exhalacím,	ale	oněch	450	tisíc	tun	není	
žádný	významný	výpadek	pro	projekt	„Zemmel“.

Martin Sobotka, starosta

Další městská bytovka v novém

(red)	Na	přelomu	března	a	dubna	započaly	práce	na	zateplení	domu	v	Sokolovské	ulici,	takzva-
ného	velkého	štábu.	Nájemníci	si	oprávněně	stěžovali	na	stav	budovy	i	situaci	s	vlhkostí	v	bytech,	
město	se	proto	rozhodlo	k	postupné	komplexní	opravě	tak,	aby	úroveň	bydlení	odpovídala	sou-
dobým	standardům.

Zákaz tranzitu už je 
konečně přísnější

Nové	značky	u	kruhového	objezdu	v	Lipové	
ulici	ucpaly	„díru“,	kterou	zneužívaly	kamiony.	
Dlouho	trvalo	povolení	a	pak	se	jejich	umístě-
ní	zaseklo	na	tom,	že	SÚS	PK	má	v	době	nou-
zového	stavu	jiné	úkoly.	Děkuji	našim	technic-
kým	 službám	 za	 to,	 že	 po	 jejich	 domluvě	 se	
silničáři	jsou	značky	konečně	na	svém	místě.

Lenka Tomanová, místostarostka 
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Krátce
(sob)	 Nenápadnou	 stavbu	 za	 řekou	 sice	

zpozdily	únorové	deště,	ale	současné	příhod-
né	 počasí	 pomohlo	 skluz	 dohnat.	 Stihne	 se	
tak	dotační	termín	a	brzy	do	našich	kohoutků	
přiteče	mnohem	měkčí	voda	než	dosud.	Při-
pojení	dvojice	nových,	dostatečně	kapacitních	
vrtů	bude	po	dobudování	ještě	vyžadovat	svůj	
čas,	ale	nic	nebrání	tomu,	abychom	se	na	pod-
zim	dočkali.

(tom)	 Součástí	 prvního	úseku	 cyklostezky	
na	 Vstiš,	 který	 se	 aktuálně	 dokončuje	 s	 při-
spěním	 dotace	 Plzeňského	 kraje,	 je	 i	 nové	
odpočinkové	místo	pro	cyklisty.		Dominantou	
je	přístřešek	 (na	 snímku),	 který	doplní	 ještě	
výsadba	zeleně,	na	niž	město	získalo	pro	změ-
nu	dotaci	ze	SFŽP	prostřednictvím	národního	
programu	životního	prostředí.

(sob)	Boční	hráz	rybníku	Horní	Kotynka	sil-
ně	poškodila	činnost	bobra.	Úřady	v	této	sou-
vislosti	sice	povolily	i	odlov	tohoto	zvířete,	to	
se	zatím	ale	nikomu	nepodařilo,	takže	rybník	
přestává	 být	 bezpečný	 a	musel	 být	 upuštěn.	
Město	narychlo	začalo	projektovat	a	v	polovi-
ně	dubna	podalo	i	žádost	o	dotaci	na	odstra-
nění	havarijního	stavu.

Další náhodná kontrola

Ještě	před	pandemií	 jsme	zažili	nezvyklou	
epidemii	 kontrol,	 o	 jedné	 z	 nich	 se	 hodně	
mluvilo,	protože	o	ní	Česká	inspekce	životní-
ho	 prostředí	 (ČIŽP)	 vydala	 tiskovou	 zprávu.	
Chlubila	se	pokutou	za	něco,	co	nijak	neublí-
žilo	 životnímu	 prostředí.	 Mimochodem	 byla	
ve	 stejné	 výši,	 jako	 dostala	 jistá	 benzinová	
pumpa	za	to,	že	místo	přes	čistírnu	vypouště-
la	všechen	odpad	do	potoka,	kde	na	desítkách	
metrů	 zlikvidovala	 veškerý	 život.	 Nepřijde	
vám	absurdní,	že	podnik	dostane	za	poškoze-
ní	přírody	stejně	jako	město	za	slovíčkaření?
Další	 lednové	 a	 únorové	 kontroly	 dopadly	

na	výbornou.
A	pak	se	objevila	zase	ČIŽP	a	zase	zcela	ná-

hodně,	 přestože	 správci	 mnohem	 větších	 les-
ních	majetků	 obcí	 kolem	nás	 ji	 za	 posledních	
deset	 let	 nepamatují.	 Týkala	 se	 tématu	 lesů,	
které	 bylo	 jeden	 čas	 v	 Dobřanech	 extrémně	
zpolitizované,	nakonec	jsme	na	sebe	objednali	
audit,	který	prokázal,	 že	nový	systém	po	roce	
2014	dosahuje	daleko	lepší	úroveň	hospodaře-
ní	s	tímto	složitým	druhem	bohatství.	Tentokrát	
se	to	obešlo	bez	závěrečné	tiskové	zprávy.	Čeka-
li	jsme	dlouho,	ale	žádná	tentokrát	nevyšla...
Proč?	Protože	kontrola	dopadla	pro	město	

velmi	dobře.	Inspektoři	prošli	veškeré	papíry	
a	pak	 se	pohybovali	 po	 celém	našem	 lesním	
komplexu,	ke	každému	revíru	napsali	důklad-
né	 postřehy.	 Celkový	 závěr	 zněl:	 „Souhrnně	
tak	 byla	 na	 LHC	 od	 počátku	 platnosti	 plánu	
(01.	01.	2015)	do	dne	provedení	kontroly	(26.	
02.	2020)	provedena	spousta	dobře	vykonané	
práce,	a	to	jak	ze	strany	vlastníka	LHC	(města	
Dobřany),	OLH	(odborného	lesního	hospodá-
ře),	lesního,	tak	všech,	kdo	se	o	to	přičinili.“
Jediný	osten	se	týkal	problému,	který	město	

dlouhodobě	řeší	s	ostatními	vlastníky	lesů	na	
Vysoké.	 „Na	 vzorku	 zkontrolovaných	 kultur	

bylo	zjištěno,	že		v	této	části	LHC	mohou	zvěři	
odrůst	pouze	kultury	oplocené,	což	není	a	ne-
může	být	 z	dlouhodobého	hlediska	 akcepto-
vatelné.	 Zde	 se	 značně	 rozcházejí	 představy,	
co	od	lesa	očekává	vlastník	lesa	a	co	uživatel	
honitby.	Dle	názoru	ČIŽP	je	nutné	v	této	věci	
podporovat	 vlastníka	 lesa.	 Vlastníkovi	 LHC	
se	doporučuje	důsledněji	se	domáhat	snížení	
stavu	 spárkaté	 zvěře	 na	 uživatelích	 honiteb,	
tzn.	aktivně	jednat	s	uživateli	honiteb	a	s	pří-
slušnou	 státní	 správou	myslivosti.	 Obzvláště	
alarmující	je	situace	v	lesním	komplexu	Vyso-
ká,	kde	se	vyskytuje	také	mufloní	zvěř.“
V	tomhle	je	třeba	se	našich	myslivců	zastat,	

nenesou	 zásadní	 díl	 viny.	 Při	 koordinované	
posedové	 naháňce,	 která	 mohla	 situaci	 zlep-
šit,	 jako	 jedni	 z	mála	 splnili,	 co	 slíbili.	Nejvíce	
selhali	lovci	na	majetku	ČR,	který	je	na	Vysoké	
největší.	Naštěstí	lesní	správa	má	odhodlání	své	
nájemce	přinutit	k	lepšímu	výkonu.	Co	se	týče	
státní	správy,	komplikuje	situaci	to,	že	část	po-
lesí	spadá	pod	úřad	v	Přešticích	a	část	ve	Stodě.
Když	 tedy	 ČIŽP	 tentokrát	 nezaplatil	 ano-

nymní	 agenturu,	 aby	 formou	 nepodepsané	
zprávy	 informoval	 veřejnost	 o	 výsledku	kon-
troly,	padlo	to	na	mě.	Využiji	proto	této	příle-
žitosti,	abych	poděkoval	 lesnímu	týmu	v	čele	
s	místostarostkou	 Lenkou	 Tomanovou,	 která	
od	konce	roku	2014	zavádí	v	 lesích	pořádek.	
Jedním	z	důležitých	kroků	byla	 i	výměna	od-
borného	 lesního	 hospodáře,	 kterým	 je	 dnes	
Milan	Sekáč.	Jeho	zásluhou	jsme	daleko	úspěš-
nější	i	při	získávání	dotací.	Spolu	s	ním	nastou-
pil	 i	 třetí	do	party,	hajný	Petr	Čabrada.	Všem	
patří	 velký	 díky	 za	 to,	 že	 kvalitu	 péče	 o	 lesy	
nakonec	potvrdil	nezvykle	výslovně	i	ČIŽP.
Kompletní	 kontrolní	 zprávu	 najdete	 na	

webu	města	v	sekci	Lesy.
Martin Sobotka, starosta
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Ožijí vnitrobloky i v Dobřanech?

Většina	lidí	se	asi	shodne,	že	z	plochy	ná-
městí	 vypadá	 střed	 našeho	 města	 opravdu	
malebně.	 Fasády	 domů	 jsou	 z	 velké	 části	
opravené	a	budí	zdání,	 že	domy	 jsou	ve	vý-
borném	 stavu.	 To	 vše	 je	 ale	 jen	 půl	 pravdy.	
V	 roce	 2015	 jsme	 v	 doprovodu	 bytového	
technika	 Jana	 Švába	 absolvovali	 důkladné	
prohlídky	 toho,	 co	 se	 skrývá	 uvnitř	 měst-
ských	 budov	 kolem	 rynku.	 Od	 té	 doby	 sbí-
ráme	 síly	 a	 energii	 na	 to,	 aby	 přestalo	 jít	
o	pouhou	Potěmkinovu	vesnici.	Zatím	je	více	
potřebnějších	 investic	 do	 samotných	 domů,	
bytů	a	prodejen	v	nich.	Přesto	je	potřeba	mít	
jasnou	vizi	a	začít	pozvolna	měnit	atmosféru.	
Vzorem	může	být	 funkční	vnitroblok	hotelu	
Modrá	hvězda,	který	díky	vizionářství,	 vku-
su	a	píli	Josefa	Kozlera	jako	jediný	poskytuje	
tu	 správnou	 atmosféru,	 jakou	 mají	 dvorky	
v	 jiných	historických	centrech	měst.	Věříme	
i	 v	 to,	 že	 oživení	 těchto	 pustnoucích	 míst	
podpoří	 i	 rozvoj	 podnikání,	 proto	 je	 první	
detailněji	 zpracovaným	 prostorem	 zázemí	
domů	114	 (stávající	 cukrárna	–	na	 snímku)	
až	 117	 (kovomat)	 včetně	 propojení	 ke	 klu-
bovně	stolního	tenisu.	
K	 tomu	 si	 dovolujeme	 odcitovat	 část	 tex-

tu	autora	studie	prvního	vnitrobloku,	archi-
tekta	Marka	Maroviče:	 „Podvědomě	 lidé	cítí	
harmonický	 vztah	 historické	 architektury	
s	lidským	měřítkem	i	měřítkem	okolní	kraji-
ny.	Z	toho	vyplývá	vyhledávaná	„malebnost”	
zástavby	a	příjemný	pocit	z	uličních	prostor,	
náměstí,	 plácků,	 úzkých	 uliček,	 průchodů	
apod.	Lidé	jsou	v	tomto	prostředí	doma,	kde	
slovo	 domov	 znamená	 širší	 pojem	 „krajiny	
domova”	a	vztahování	se	generací	lidí	k	mís-
tům,	kde	žili,	na	která	vzpomínají.	Prostředí	
historického	města	 s	 veškerými	 stavebními	
anomáliemi,	 členěním	 prostorů,	 jejich	 vrs-
tvením	 vytváří	 emoční	 náboj	 –	 duch	místa,	
který	 nevznikl	 ad-hoc,	 ale	 složitým	 neopa-

kovatelným	vývojem.	 Snahy	 o	 asanaci	 staré	
zástavby	 s	 sebou	 přinášejí	 setření	 mnoha	
znaků	 a	 souvislostí,	 které	 již	 nikdy	 nebude	
možné	nahradit,	proto	 jsme	přesvědčeni,	že	
ochrana	 historické	 urbanistické	 struktury	
má	 smysl	 a	 je	 více	 než	 nutným	 předpokla-
dem	pro	zachování	kulturních	kořenů.	Z	výše	
uvedených	premis	vyplývá,	že	prostory	dvor-
ků	 jsou	neméně	důležitou	 součástí	městské	
krajiny	jako	hlavní	zástavba	domů	při	ulicích	
a	je	třeba	jim	věnovat	pozornost.“
Spolu	 s	 kolegy	Milenou	 Vladykovou	 a	 Ja-

nem	 Švábem	 víme,	 že	 prosazení	 této	 vize	
zahrnuje	 dlouhé	 diskuze	 s	 nájemníky	 bytů	
a	 podnikateli	 v	 prodejnách.	 Bez	 toho,	 že	 se	
podaří	 skloubit	 zájmy	 všech,	 to	 nemůže	 ni-
kdy	fungovat.	Záměr	je	udržitelný	jen	tehdy,	
když	 bude	 ctít	 všechny	 oprávněné	 zájmy	
v	 sousedství.	Nesmí	 zhoršit	kvalitu	bydlení,	
zanést	 nebezpečí	 a	 vandalismus,	 provozy	
zde	mají	být	ze	své	podstaty	klidné.	Při	troše	
dobré	vůle	ale	můžeme	dojít	k	tomu,	že	měst-
ské	 domy	 budou	 krásné	 na	 všechny	 strany,	
centrum	příjemně	ožije	a	lidé	se	budou	moci	
potkávat	v	nových,	příjemně	útulných	zákou-
tích.	Víme	též,	že	jako	každá	nová	věc	vyvolá	
i	tato	snaha	vlnu	oprávněných	i	lichých	obav,	
přesto	považujeme	za	nutné	pokusit	se	pro-
sadit,	 aby	městské	 dvorky	 přestaly	 být	 pro	
ostudu	 a	 staly	 se	 naopak	 chloubou	 našeho	
města.	Potenciál	mají,	až	skončí	koronaviro-
vá	omezení,	můžete	 se	o	 tom	na	vlastní	 oči	
přesvědčit	v	rámci	sousedské	vycházky.

Martin Sobotka, starosta
Lenka Tomanová, místostarostka

Pojďme si říct, jak 
se nám v Dobřanech 
žije! 
Blíží se konec školního roku. „Vysvědčení“ 
za svou práci kromě žáků letos dostane 
naše radnice. Změnilo se město v posled-
ních letech? Co se zlepšilo a kde by naopak 
mělo vedení města přidat? Obdobné otáz-
ky bude obsahovat dotazník, který obyva-
telé města budou moci vyplnit v květnu 
a červnu tohoto roku.

Pomalu	 se	 již	 stalo	 tradicí,	 že	 se	obyva-
telé	města	mohou	vyjádřit	ke	kvalitě	života	
v	Dobřanech	a	přispět	svými	nápady	k	dal-
šímu	rozvoji.	Nad	rámec	běžných	možností	
ovlivnit	veřejný	život	ve	městě,	jako	jsou	vol-
by,	účast	v	různých	komisích	a	iniciativách,	
se	 v	 Dobřanech	 již	 pravidelně	 koná	 velké	
dotazníkové	 šetření	 s	 cílem	 získat	 pohled	
obyvatel	na	život	ve	městě.	První	dotazník	
dorazil	 do	 poštovních	 schránek	 obyvatel	
již	v	 roce	2006	a	poté	znovu	v	roce	2014,	
v	obou	případech	 jako	součást	přípravy	či	
aktualizace	programu	rozvoje	města.	
Říká	 se,	 že	 tradice	 zavazuje.	 Je	 to	 ur-

čitě	 pravda,	 a	 letos	 tak	 opět	 dostanete	
možnost	 dotazník	 vyplnit.	 Od	 18.	 května	
bude	 k	 dispozici	 na	 webových	 stránkách	
města	 (www.dotaznik.dobrany.cz)	 a	 ná-
sledně	 bude	 otištěn	 v	 červnovém	 vydání	
Dobřanských	 listů.	Vedle	 toho	se	budeme	
cíleně	 telefonicky	 dotazovat	 vybraného	
vzorku	 obyvatel	 města	 a	 také	 starších	
žáků	 ZŠ.	 Pokud	 byste	 chtěli	 být	 telefo-
nicky	 dotazováni,	 projevte	 svůj	 zájem	 na	
tel.	č.	377	972	725	(po	–	pá	8:30	–	16:00).	
Všichni	obyvatelé	Dobřan,	Šlovic	a	Vodní-
ho	Újezdu	tak	dostanou	možnost	zapojit	se	
do	názorového	průzkumu.	Každý	může	říci	
svůj	názor	právě	jednou,	tedy	pokud	vypl-
níte	dotazník	online,	 již	nemůžete	vyplnit	
tištěnou	verzi	atd.	
Dotazník	 bude	 záměrně	 klást	 podobné	

otázky	jako	v	předchozích	letech.	Vznikne	
tak	unikátní	časová	řada,	která	ukáže,	 jak	
jste	ve	městě	spokojeni,	co	se	podařilo	a	co	
se	naopak	musí	zlepšit.	S	koncem	školního	
roku	 tak	 sami	 vystavíte	 radnici	 „vysvěd-
čení“.	 Každý,	 kdo	 této	 možnosti	 využije	
a	 zanechá	 na	 sebe	 kontaktní	 údaje,	 bude	
navíc	 zařazen	 do	 slosování	 o	 věcné	 ceny.	
Výsledky	dotazníku	zveřejníme	po	letních	
prázdninách	na	webu	města	a	ve	zkrácené	
podobě	i	v	Dobřanských	listech.	

Jaroslava Umnerová, radní
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Jaro vtrhlo do města
Jaro je doslova vidět a slyšet na každém kroku. Příroda nezahálí, vše raší, kvete a roste doslova před očima. Městská zeleň se též hlásí ke 
slovu a dožaduje se své péče, a proto nezahalíme a staráme se, jak se jen dá.

Jarní	období	je	pro	zahradníky	doslova	zá-
vod	s	časem.	Připravit,	uklidit,	vyhrabat,	zrýt,	
vysít,	 zasadit,	všichni	 to	dobře	známe.	Měst-
ské	jaro	začalo	výsadbou	50	ks	alejových	stro-
mů	 v	 první	 polovině	 dubna.	 Nejvíce	 sazenic	
bylo	umístěno	v	Dobřanech,	nové	stromy	však	
můžete	vidět	též	na	návsi	ve	Šlovicích	a	Vod-
ním	Újezdě.	Každý	strom	byl	krom	standard-
ního	 kotvení	 na	 tři	 kůly	 opatřen	 ochranným	
latexovým	 nátěrem	 a	 zavlažovacím	 vakem,	

který	pojme	60	l	vody.	Tato	skoro	již	povinná	
výbava	 pomůže	 stromům	 překonat	 šok	 po	
přesazení	a	 lépe	se	vyrovnat	 s	obdobím	pří-
sušku.	 Nezapomínáme	 však	 ani	 na	 vzrostlé	
stromy.	Proto	proběhlo	arboristické	ošetření	
jednoho	 z	nejmajestátnějších	 stromů	v	Dob-
řanech.	 Dub	 letní,	 rostoucí	 v	 parku	 pod	 ná-
dražím,	se	dočkal	zdravotního	řezu,	kontroly	
všech	vazeb	a	návrhu	nového	managementu	
péče.
Aby	bylo	město	ještě	barevnější,	pro	obyva-

tele	a	hmyz	lákavější,	proběhla	příprava	záho-
nů	pro	letničky	z	přímých	výsevů	i	sadby.	K	již	
tradičním	místům	patří	plochy	na	tř.	1.	máje,	
kde	město	spolupracuje	s	psychiatrickou	ne-
mocnicí	a	letos	i	se	základní	školou.	Ta	městu	
věnovala	semena	pro	výsev.	Odměnou	jí	bude	
nová	 letničková	 louka,	která	opticky	 zakončí	
Palackého	ulici	 a	 bude	 krásně	 vidět	 ze	 škol-
ních	oken.	Ruku	k	dílu	zde	přidají	i	dobřanští	
dobrovolníci,	a	tak	se	pod	jejich	rukama	ten-
to	travnatý	drn	změní	k	nepoznání.	Proměnu	
zaznamenal	i	„půlměsíc“	na	křižovatce	Vysoká	
-	Osoblaho.	Z	vlastní	produkce	zde	byly	vysa-
zeny	 rozchodníky	 několika	 druhů,	 které	 po	
zapojení	vytvoří	kompaktní	koberec.	
A	co	milovníky	městské	zeleně	čeká	v	květ-

nu?	Těšit	se	můžete	na	proměnu	okružní	kři-
žovatky	 v	 Dobřánkách,	 o	 které	 vás	 budeme	

krok	po	kroku	informovat,	na	nové	keřové	vý-
sadby	a	především	na	letničkové	závěsy	a	py-
ramidy.	Ty	pravidelně	zdobí	naše	náměstí,	le-
tos	opět	trochu	jinak	a	netradičně.	My	se	zase	
těšíme	 na	 všechna	 rozkvetlá	 okénka	 a	 bal-
kony,	které	 se	 letos	přihlásí	do	naší	 soutěže.	
Teď	 je	přeci	 ten	čas,	kdy	 si	můžete	zakoupit	
ty	nejkrásnější	sazenice,	a	svojí	péčí	pak	okna	
vymazlit	k	dokonalosti.	

Milena Vladyková, městská zahradnice

(vla) Výsadby stromů na biotopu Kotynka 
dlouhodobě neprospívají a návštěvníkům chybí 
stín. Proto bude volný prostor postupně dopl-
ňován rychle rostoucími odolnými domácími 
dřevinami. Na jaře byly zasazeny 4 břízy. Dále 
přibudou ještě vrby a topoly, aby byl podpořen 
přírodní vzhled biotopu.
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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

INFORMACE Z WEBU MĚSTA
NA JEDNOM MÍSTĚ

Aplikace "V OBRAZE" vám přináší přehled aktualit
z webu měst a obcí, upozorní vás na nově vložené

zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete
si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené

na úřední desce vybrané obce.

Praktický a přehledný pomocník pro obyvatele 
 i návštěvníky města.

 
www.dobrany.cz



Základní škola v době koronaviru
1. stupeň
Děkujeme,	i	když	ještě	není	konec.	Desátý	

březen	-	druhý	školní	den	po	jarních	prázdni-
nách	 -	výuka	 se	pozvolna	dostává	do	běžné-
ho	rytmu.	Po	velké	přestávce	přichází	zpráva	
o	 celorepublikovém	 uzavření	 škol	 z	 důvodu	
koronavirové	epidemie	od	následujícího	dne	
do	odvolání.	Ve	velmi	krátké	době	je	nutné	vy-
řešit	spoustu	věcí	a	zodpovědět	ještě	více	otá-
zek,	na	které	ale	mnohdy	odpověď	neznáme.	
Následující	tři	dny	se	snažíme	v	nastalé	situaci	
trochu	zorientovat	a	dát	všemu	alespoň	něja-
ký	řád	v	tomhle	neřádu.	Vyučující	každý	týden	
vkládají	učivo	na	stránky	školy	do	profilu	své	
třídy,	komunikují	se	svými	žáky	a	jejich	rodi-
či	mailem,	telefonem,	přes	různé	aplikace.	To	

však	nestačí	 paním	učitelkám	ze	 třetích	 tříd	
–	 velmi	 záhy	 začínají	 své	 děti	 pravidelně	 on	
line	vyučovat	v	aplikaci	Google	Zoom	a	záro-
veň	při	společných	„videoporadách“	předávají	
zkušenosti	ostatním	zájemcům	z	řad	pedago-
gického	sboru.	Další	vyučující	tvoří	různé	zá-
bavné	úkoly,	křížovky	a	kvízy	k	probíranému	
učivu,	např.	v	aplikaci	Google	Disk,	kde	se	dě-
tem	po	vyřešení	okamžitě	objeví	jejich	úspěš-
nost.	A	všichni	hledají	a	vzájemně	sdílejí	další	
možnosti	pro	distanční	vzdělávání.
Asistentky	 pedagogů,	 vychovatelky	 školní	

družiny	a	dětského	klubu	se	střídají	v	dohledu	
nad	 dětmi	 předškolního	 a	mladšího	 školního	
věku	v	mateřské	škole	v	ulici	Stromořadí.	 Jde	
o	děti	lékařů,	zdravotních	sester	a	pracovníků	

na	vedoucích	pozicích,	aby	jejich	rodiče	mohli	
v	klidu	plnit	svoje	nelehké	pracovní	povinnosti.
A	 nesmím	 zapomenout	 na	 provozní	 za-

městnance.	Mají	nyní	více	práce	než	v	běžném	
školním	 režimu.	Malování	 tříd,	 přeinstalová-
ní	 interaktivní	 tabule,	 nové	 dataprojektory,	
oprava	klimatizace	ve	druhém	patře,	 síta	do	
oken,	 příprava	 míst	 pro	 tři	 nové	 dotykové	
displeje,	revize	a	kontroly	a	drobné	dílčí	opra-
vy	 všeho	 možného	 a	 především	 dezinfekce	
a	úklid	a	úklid	a	dezinfekce….
Všem	 zaměstnancům	 prvního	 stupně	 dě-

kuji,	že	nelehkou	situaci	zvládají	s	příkladnou	
zodpovědností	a	zodpovědným	nadhledem.

Ivana Nazarovová, 
zástupkyně ředitele ZŠ Dobřany
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Speciální třídy při Psychiatrické nemocnici
Vše je jinak.	9.	3.2020	začal	pro	pedagogy	

a	žáky	další	běžný	školní	týden.	Bylo	těsně	po	
jarních	prázdninách.	Většina	žáků	ze	speciál-
ních	 tříd	při	PN	 trávila	 tyto	dny	na	dětském	
oddělení.	Zde	pro	ně	byl	připraven	prázdnino-
vý	program,	ale	i	další	aktivity	spojené	s	jejich	
léčebným	režimem.	Nikdo	však	netušil,	že	po-
dobný	stav	nastane	již	velmi	brzy.
11.	 3.	 2020	byly	 na	 základě	mimořádného	

opatření	Ministerstva	zdravotnictví	České	re-
publiky	speciální	třídy	při	PN	v	Dobřanech	do	
odvolání	 uzavřeny	 z	 důvodu	 prevence	 šíření	
koronaviru.	 Z	 těchto	 důvodů	 byla	 uzavřena	
také	 nemocnice	 pro	 návštěvy,	 ale	 i	 pro	 nás,	
pedagogické	pracovníky.	 Pro	 všechny	nastala	
taková	 zvláštní	 situace.	 Žáci,	 kteří	 ještě	 před	
chvílí	 seděli	 v	 lavici,	 byli	 bez	 své	paní	 učitel-
ky,	bez	svého	pana	učitele.	Vše	zde	najednou	
zůstalo	 opuštěné,	 bez	 možnosti	 brzkého	 ná-
vratu.	Pedagogy	tak	nahradily	paní	terapeutky	

a	ostatní	pracovníci	dětského	oddělení	A,	B	a	C.
Pedagogická	činnost	všech	učitelů	a	vycho-

vatelek	 pokračuje	 z	 domova.	 Vytváříme	pes-
trou	náplň	učiva	a	různá	témata	pro	výchov-
ně-vzdělávací	 činnost.	 Jsou	 to	 pracovní	 listy	
z	 naukových	 i	 výchovných	 předmětů,	 různé	
projekty,	 přípravy,	 kvízy,	 tajenky,	 herbáře,	
karty	s	živočichy,	didaktické	pomůcky	na	vy-
učování.	 Připravujeme	 spousty	 zajímavých	
aktivit	 pro	 „své	 děti“,	 se	 kterými	 teď	 nemů-
žeme	být	v	kontaktu.	Protože	nemáme	mož-
nost	on-line	výuky,	každý	vyučující	přeposílá	
úkoly	svému	ročníku	přes	sociální	pracovnici	
dětského	oddělení,	která	je	vytiskne	a	přidělí	
jednotlivým	 žákům.	 Ti	 se	 denně	 věnují	 pod	
dohledem	terapeutek	školní	přípravě.	Mohou	
si	tak	opakovat	a	procvičovat	učební	látku.
Naše	 vychovatelky	 školního	 klubu	 ve	 stří-

davém	 režimu	 vykonávají	 dohled	 nad	 dětmi	
v	MŠ	 Stromořadí,	 kde	 se	 snaží	 vytvářet	 pří-

jemnou	atmosféru	dětem,	 jejichž	rodiče	pra-
cují	v	první	linii	v	boji	proti	koronaviru	a	ne-
mohou	s	nimi	zůstat	doma.
Někteří	pedagogové	se	zapojili	do	šití	rou-

šek,	aby	tak	ochránili	sebe,	ale	i	ostatní.
Chtěla	 bych	 celému	 týmu	 pedagogů	 PN	

poděkovat	za	 jejich	pracovní	nasazení,	velmi	
dobrou	 spolupráci	 a	 zvládání	 této	 nelehké	
situace,	 pak	 celému	 týmu	 zdravotnického	
personálu	dětského	oddělení	A,	B	a	C	za	ak-
tivní	spolupráci	a	obětavý	výkon	v	této	těžké	
době	 a	 také	 paním	 uklízečkám	 ve	 škole	 na	
1.	a	2.	stupni	v	PN	(oddělení	B	a	C),	které	po	
dobu	naší	nepřítomnosti	pečují	 o	květiny	ve	
třídách,	sborovnách	i	chodbách	a	pečlivě	dez-
infikují	naše	pracoviště.
Věřím,	 že	 toto	nelehké	období	překonáme	

a	setkáme	se	zase	brzy	ve	škole.	Společně	to	
zvládneme!

Naděžda Turková
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Školní jídelna je od 10. března 2020 po-
divně tichá.	 Chybí	 postrkování,	 hlasitý	 hovor,	
zbytky	na	talíři	a	věčně	upatlané	vstupní	dveře.	
S	uzavřením	škol	se		ruku	v	ruce	nese	i	uzavření	
jídelny	pro	školní	stravování.	Několik	dní	po	tom-
to	 opatření	 následovalo	 uzavření	 jídelny	 i	 pro	
ostatní	strávníky.	Lze	vydávat	jídlo	jen	z	okénka	
a	do	jednorázových	hygienických	obalů.	Naštěstí	
je	naše	jídelna	vybavena	vším,	co	k	tomu	patří.	
Provoz	pro	ostatní	strávníky	tak	může	být	zajiš-
těn.	Vedení	města	se	aktivně	zapojuje	do	pomoci	
seniorům	a	všem,	kteří	jsou	v	karanténě,	a	je	pro	
ně	složité	si	obstarat	stravu.	Personál	jídelny	je	
rozdělen	na	dvě	skupiny,	aby	v	případě	nákazy	
nebyl	ohrožen	chod	tohoto	pracoviště.
Všechno	funguje	hladce,	možná	 i	proto,	že	

standarty	 školní	 jídelny	 jsou	 nastaveny	 bez	
ohledu	na	virovou	pandemii	na	vysokou	čis-
totu	a	profesionalitu	všech	pracovnic.
Práce	je	sice	méně,	ale	je	náročnější,	hlavně	

s	ohledem	na	balení	obědů	a	 logistiku	 jejich	

rozvozů.	Přesto	 zbývá	 čas	na	práce,	 které	 se	
za	normálních	okolností	dělají	až	během	let-
ních	prázdnin.	Kuchařky	si	i	samy	vymalovaly	
vnitřní	zázemí.
Děkuji	všem	děvčatům	za	vysoké	nasazení	

a	hlavně	za	chuť	pracovat	a	pomáhat	-	i	když	

jen	 přípravou	 kvalitního	 a	 chutného	 jídla	 -	
lidem,	kteří	 se	v	 této	době	dostali	do	 složité	
životní	situace.	 Jsem	ráda,	že	při	 tom	panuje	
dobrá	nálada,	je	to	ta	třešnička	na	dortu.	Jsem	
pyšná	na	svůj	tým.	

Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany

2. stupeň
Zvládáme to společně	 -	myslím	tím	chod	

školy	bez	toho,	co	dělá	školu	školou.	A	to	bez	
žáků	v	lavicích	a	učitelů	za	katedrou.	Pod	stře-
chou	budovy	nyní	panuje	zvláštní	ticho	a	klid,	
ale	zároveň	 tam	pulzuje	život,	který	nemůže	
vyhasnout.	
Sekretářka	 a	 hospodářka	 zabezpečují	 ne-

zbytné	administrativní	úkony	spojené	s	ome-
zeným	 provozem	 školy	 včetně	 vystavování	
dokladů	 o	 ošetřovném	 pro	 rodiče	 našich	
žáků.	 Školník	 provádí	 běžnou	 údržbu,	 dává	
nové	 nátěry	 chodbám	 a	 zároveň	 tím	 vytváří	
práci	pro	ostatní	provozní	personál.	Mnohem	
důkladněji	 se	 nyní	 opečovávají	 prostory,	 na	
které	v	průběhu	běžného	režimu	nezbývá	po-
třebné	 množství	 času.	 Asistentky	 pedagoga	
s	některými	učitelkami	zajišťovaly	dostatečné	
množství	 ochranných	 prostředků	 pro	 perso-
nál	 i	 pro	 obyvatele	 Dobřan.	 Nově	 organizují	
inventář	cvičné	kuchyně,	podílejí	se	na	dohle-
du	nad	dětmi	hlídacího	místa	v	MŠ	Stromořa-
dí,	 pomáhají	 učitelům	 s	 přípravou	 distanční	
výuky.	Učitelé,	kteří	vedou	kroužek	3D	tisku,	
se	zapojili	do	výroby	ochranných	štítů.	Probí-
hají	práce	na	školním	pozemku,	kde	mužská	
část	 pedagogického	 sboru	 rozšířila	 učebnu	
v	 přírodě	 o	 terasovitě	 uspořádané	 posezení.	
Budou	se	doplňovat	písty	k	pisoárům	na	chla-
peckých	toaletách	a	v	nejbližších	dnech	bude	
zrevidováno	a	opraveno	nouzové	osvětlení.	
V	pozadí	karanténních	opatření	běží	práce	

i	na	akcích,	jako	jsou	Dobřanské	pohledy,	s	vě-
domím,	že	v	létě	či	v	září	bude	možno	výtvar-
ná	díla	prezentovat.
Vypadá	 to,	 že	 učitelé	 jsou	 již	 na	 prázdni-

nách.	Ale	zdání	klame.	V	souvislosti	s	distanč-

ní	výukou	jsou	zapojeni	mnohem	více	než	při	
běžném	 provozu.	 Ukládají	 učivo	 na	 webové	
stránky	 školy,	navazují	 kontakty	 s	 žáky,	 s	 ro-
diči,	vyhledávají	nové	zdroje	jak	nejlépe	a	nej-
srozumitelněji	dostat	učivo	k	žákům.	Opravují	
materiály	zaslané	od	dětí,	ukládají	si	je	a	zasí-
lají	dětem	správná	řešení,	vytvářejí	z	prací	dětí	
portfolia.	 Za	 pomoci	 moderních	 technologií	
podle	 předem	 připraveného	 rozvrhu	 vyučují	
žáky,	kteří	mají	zájem,	v	některých	případech	
se	 dokonce	 daří	 zapojit	 většinu	 třídního	 ko-
lektivu.	Učitelé	si	tak	mohou	přímo	ověřit,	zda	
děti	 učivu	porozuměly,	mohou	 spolu	 s	dětmi	

vyplňovat	úkoly	v	pracovních	sešitech,	děti	se	
mohou	přímo	vyučujícího	zeptat	na	nejasnosti	
a	důležité	je	i	to,	že	se	navzájem	slyší,	případně	
vidí,	mohou	 informace	společně	sdílet	a	vzá-
jemně	 se	 podporovat.	 Není	 to	 jednoduchá	
doba,	a	ač	jsme	schováni	v	povinných	ulitách,	
přináší	nám	všem	spoustu	nového	poznání.	Už	
jen	to,	jak	nám	ti	druzí	chybí.	Jako	důkaz	bych	
použil	vyjádření	žáka	devátého	ročníku,	který	
mi	 při	 zaslání	 práce	 napsal:	 „Nevěřím	 tomu,	
ale	stýská	se	mi	po	škole.“	Já	věřím.	Věřím,	že	
to	zvládáme	společně,	a	za	to	všem	děkuji.	
Vladislav Kouřil, zástupce ředitele ZŠ Dobřany

Terénní úpravy před venkovní učebnou na 2.stupni
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Jak to vidí třída 5.A?
Moje karanténa
11.	března	byl	den,	kdy	se	nejen	všem	dětem	

změnil	 život.	Běžné	 ráno	brzy	vstávám	a	 spě-
chám	do	školy.	Ale	tento	den	to	bylo	jinak.	Ráno	
jsme	vstali	a	vůbec	jsme	nevěděli,	co	nás	čeká	
a	hlavně,	že	to	bude	trvat	tak	dlouho.	Prvních	
pár	dní	bylo	prima,	odpočinout	si,	být	doma…,	
ale	pak	přišla	realita.	Dnes	mi	asi	nejvíce	chybí	
kontakt	s	kamarády,	kroužky,	a	dokonce	i	škola.	
Chodím	 do	 páté	 třídy	 a	 většinu	 zadaných	

úkolů	 zvládám	 sama,	 a	 když	 ne,	 pomůže	mi	
maminka.	 Pozitivum	 je,	 že	 nepíšeme	 žádné	
písemky,	a	tudíž	nedostáváme	špatné	známky.	
Již	více	jak	týden	probíhají	videokonferen-

ce.	Je	bomba	vidět	svoje	kamarády	a	paní	uči-
telku	Marcelku,	i	když	jen	přes	kameru.
Nejhorší	 asi	 je,	 že	 nemohu	 jen	 tak	 běhat	

venku	 s	 kamarády	 a	 hrát	 si.	 Je	 pravda,	 že	
máme	moderní	technologie	a	můžeme	si	volat	
a	psát,	ale	to	není	ono.
Chápu,	že	tato	doba	není	jednoduchá,	a	dou-

fám,	že	se	brzy	vrátíme	k	původnímu	životu	 
se	vším	všudy.	Všem	lidem	-	mé	rodině,	všem	
Dobřaňákům,	lidem	z	celé	České	republiky,	ale	
i	z	celého	světa	přeji	pevné	zdraví	a	abychom	
se	mohli	všichni	opět	zase	normálně	potkávat.

Iveta Korotvičková

Těším se, až bude vše zpět
Škola	 přes	 internet	 není	 taková,	 jaká	 doo-

pravdy	 je.	Neříkám,	 že	 je	 to	 strašné,	 ale	moc	

mě	to	nebaví.	Ale	je	fajn,	že	nemusíme	vstávat	
tak	brzy	ráno.	Pospím	si	o	necelé	dvě	hodiny	
déle.	Kontakt	se	třídou	a	paní	učitelkou	udržu-
ji	docela	dobře,	protože	si	často	píšeme,	cha-
tujeme	a	mluvíme	přes		videohovor.	Na	online	
výukách	 jsem	 ráda,	 že	 vidím	 obličeje	 svých	
hodných	kamarádů	a	naší	paní	učitelky.	Hodně	
mě	baví	vyplňování	testů	a	úkolů	přes	počítač.	
Mrzí	mě,	 že	 tohle	 období	 vyšlo	 zrovna	 na	

pátou	třídu.	V	září	se	totiž	budeme	rozdělovat,	
už	nebudeme	spolu.	
Doma	úkoly	 zvládám	 s	maminkou	 a	 ségra	

občas	 pomůže.	 Fajn	 je	 na	 tom,	 že	mám	 více	
času	pro	sebe	(po	obědě)	a	můžu	různě	pře-
mýšlet.	 A	 co	mi	 chybí?	 Naše	 třída,	 paní	 uči-
telka,	chození	ven	bez	roušky,	koníčky	a	naše	
báječná	jídelna	a	kamarádi	u	stolu!

Štěpánka Vozárová

Stýská se mi
Od	doby,	kdy	jsme	v	karanténě,	se	mi	stýská	

po	kamarádech	a	celkově	po	společnosti	více	
lidí.	 Teď	 se	 s	 ostatními	 vídám	 jen	přes	 soci-
ální	sítě,	přes	které	probíhají	i	online	hodiny.	
S	učením	doma	nemám	problém,	ale	když	se	
učím	novou	látku	z	předmětu,	ve	kterém	ne-
máme	 online	 hodiny,	 tak	 mi	 to	 někdo	 musí	
vysvětlit	(většinou	mi	pomáhá	táta).	Ve	škole	
také	píšeme	testy	ručně,	 teď	 je	musíme	psát	
na	počítači	pomocí	aplikace…občas	se	stane,	
že	je	přetížená,	nebo	se	to	sekne	a	kvůli	tomu	

nestihnete	 termín	 odevzdání.	 Za	mě	 je	 lepší	
chodit	do	školy,	kde	mě	učí	opravdový	učitel,	
a	ne	tablet	nebo	počítač.

Šárka Bardounová

Zvláštní škola
Škola	doma	je	taková	zvláštní.	Chybí	mi,	že	

se	každý	den	nevidím	s	kamarády.	Kontakt	se	
třídou	mám	buď	na	skupině,	nebo	když	si	volá-
me	buď	s	celou	třídou	(včetně	paní	učitelky)	ve	
středu	a	v	pátek,	nebo	jen	s	kamarády.	Je	fajn,	
že	 si	každý	den	přispím,	ale	hrozně	mi	 chybí	
„lidský	 kontakt“.	 Co	 si	 budeme	povídat,	 rodi-
če	vidím	každý	den,	ale	spolužáky	teď	vůbec.	
Když	 jsem	 teď	každý	den	doma,	 trochu	 jsem	
zlenivěla.	Do	úkolů	se	mi	moc	nechce,	ale	když	
se	do	toho	ponořím,	baví	mě	to.	S	úkoly	mi	po-
máhají	rodiče	nebo	brácha,	ale	když	něco	ne-
vím	nebo	nechápu,	vím,	že	se	můžu	obrátit	na	
kamarády	nebo	samozřejmě	na	paní	učitelku.

Agáta Vozáková

Domácí škola
Domácí	 škola	 má	 pro	 mě	 výhody	 i	 nevý-

hody.	 Výhodou	 je,	 že	 jsem	 se	 svojí	 rodinou	
pohromadě.	Některá	 cvičení	můžeme	vypra-
covat	na	počítači,	což	ve	škole	nejde.	Nevýho-
dou	je,	že	mi	chybí	někteří	spolužáci.	Také	se	
musím	více	a	déle	učit,	protože	doma	musíme	
dělat	více	úkolů	než	ve	škole.

Tomáš Štětka

K výuce na dálku
Výuka	na	dálku	standardně	běží	od	pondělí	

16.	3.	2020	podle	pravidel	nastavených	na	po-
slední	společné	pedagogické	radě	v	pátek	13.	3.	
2020.	 Shrnutí	 je	 uvedeno	 na	 https://www.
zsdobrany.cz/tridy/tridy/petkrat-k-domaci-
mu-vzdelavani-1/.	 Klíčové	 je,	 že	 každý	 učitel	
zadává	učivo	do	svého	vyučovacího	předmětu	
v	 profilu	 konkrétní	 třídy	 na	 webových	 strán-
kách,	nové	vždy	v	pondělí	ráno	nového	týdne.	
V	 úvodu	 daného	 prostoru	 je	 uveden	 mailový	
a	telefonní	kontakt	na	každého	vyučujícího,	ten	
by	měl	být	k	dispozici	ke	konzultacím	od	8.00	
do	12.00	hodin.	Každý	učitel	si	nastavuje	svou	
zpětnou	 vazbu,	 která	 se	 odvíjí	 od	 věku	 žáků	
a	 jejich	technických	možností.	Využívá	se	pře-
devším	e-mail,	příp.	WhatsApp,	u	starších	žáků	
další	prostředky	(Fred,	Taktik	...).	Někteří	učite-
lé	začali	postupně	využívat	další	možnosti,	příp.	
i	on-line	výuku	(Classroom,	Zoom,	Skype	...).
Škola	se	rozhodla	řešit	perspektivně	vznik-

lou	situaci	pořízením	školní	licence	Windows	
10	Enterprice	+	MS	Office	365	(včetně	modu-
lu	MS	 Teems)	 a	 při	 respektování	 cest,	 které	

jsou	 již	 používány	 a	 vyzkoušeny,	 postupně	
nastaví	tento	model	jako	společnou	platformu	
pro	komunikaci	s	žáky	a	rodiči.
Zároveň	 se	 rozbíhá	 intenzivní	 spolupráce	

mezi	školou	a	ICT	komisí	rady	města	Dobřa-
ny,	která	se	zaměřuje	na	logistiku	a	technické	
možnosti	výuky	na	dálku.	V	tento	čas	se	chce-
me	–	kromě	jiného	–	věnovat	redesignu	webo-
vých	 stránek	 školy,	 aby	 se	 staly	 uživatelsky	
přívětivějšími.	 Část	 rodičů	 je	 z	 různých	 dů-
vodů	 s	 něčím	nespokojena,	 chceme	 –	 pokud	
to	 bude	 reálné	 –	 na	 jejich	 potřeby	 reagovat.	
Velkým	 trvalým	 problémem	 je	 nedostatečná	
technická	 vybavenost	 rodin	 a	 bohužel	 i	 uči-
telů.	 Zatímco	 u	 druhé	 skupiny	 snad	 v	 brzké	
době	dojde	ke	zlepšení	situace	ze	strany	zři-
zovatele,	v	rodinách	to	 i	nadále	bude	zřejmě	
dost	 pestré,	 i	 když	 je	 třeba	 konstatovat,	 že	
také	k	nějakému	vývoji	dochází.	Často	nemusí	
být	potíž	 v	 tom,	 že	 rodiče	 či	 žáci	nejsou	 ICT	
gramotní,	ale	že	v	běžné	čtyřčlenné	rodině	je	
v	nějaký	čas	nedostatek	techniky,	aby	všichni	
mohli	pracovat	zároveň.

Chci	tedy	rodiče	poprosit,	aby	byli	tolerant-
ní	k	práci	učitelů,	ocitli	jsme	se	v	nové	situaci	
a	jsme	nuceni	podobně	jako	děti	se	vzdělávat.	
Potvrzuji,	 že	 všichni	 pracují	 s	 plným	 nasa-
zením	a	 usilovněji	 než	 v	 běžné	 výuce,	 často	
nad	rámec	pracovní	doby	komunikují	s	žáky,	
hodnotí	 zpracované	 úkoly,	 dovysvětlují,	 kde	
je	 co	 třeba,	 scházejí	 se	 na	pravidelných	uči-
telských	 videokonferencích	 několikrát	 do	
týdne	 a	 hledají	 různé	 další	 zdroje,	 zejména	
na	 internetu,	a	to	 i	za	situace,	že	řada	učite-
lek	má	také	doma	děti	školou	povinné,	musí	
se	starat	o	chod	domácnosti,	příp.	o	staré	ro-
diče,	 a	 ještě	dobrovolnicky	např.	 šijí	 roušky,	
či	 (kolegové	 z	 2.	 stupně)	 tisknou	 ochranné	
štíty	na	školní	3D	tiskárně.	Jsem	jim	všem	za	
to	vděčný	a	rovněž	děkuji	našim	kuchařkám,	
vychovatelkám,	asistentkám	pedagoga	a	pro-
vozním	zaměstnancům,	kteří	se	starají	jinými	
způsoby	o	 to,	 abychom	 těžkou	dobou	prošli	
co	nejlépe.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany
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Dobřanské pohledy

Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany
vyhlašují soutěž

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.

2.

3.

Uzávěrka soutěže:
úterý 23. 6. 2020
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Život ve městě v době nouzového stavu
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Od začátku nouzového stavu do 27. 4. zasa-
hovali dobřanští hasiči u téměř 20 událostí, 
z nichž více než polovina patří do kategorie 
„jiné“. Jednalo se zejména o dopravu dezinfekce 
či ochranných pomůcek a o dezinfekci prostor 
domů s poskytováním pečovatelských služeb či 
mateřských škol.

Knihovnice dobřanské knihovny nouzový 
stav příliš nezaskočil a ve velmi krátké době 
mu přizpůsobily své služby. Po dobu zákazu 
návštěv knihovny připravují objednané kni-
hy a půjčují je výdejním oknem. Pro seniory 
ve věku 60+ dokonce zavedly rozvážkovou 
službu. 
Aktuální informace ke službám a provozu 
knihovny najdete na www.dobrany.cz v sekci 
knihovna nebo můžete volat na telefonní číslo 
377 972 942.

Prvních čtrnáct dubnových dnů bylo v provozu 
výdejní okénko na fotbalovém hřišti. A co že se 
na hřišti vydávalo? Ústenky vstišské firmy Ve-
nap Systems, o kterých jste se mohli podrobněji 
dočíst v minulém vydání DL. Na hřišti, kde byl 
provoz zajištěn výhradně dobrovolníky, a v kul-
turním středisku jich bylo vydáno téměř 800.  

O projektu BACH TV máte možnost zjistit více 
informací na straně 18 tohoto vydání, ale přes-
to patří také na tuto stránku. Každý všední den 
od 17:00 hod. můžete sledovat premiéru vysílá-
ní. Moderátorem je ředitel ZUŠ Jan Vozár, který 
mezi svými hosty přivítal např. i bývalého ře-
ditele hudební školy v Brežici, pana Dragutina 
Križaniće s manželkou.

První sobotu v dubnu se měla konat akce 
Ukliďme Česko – Ukliďme Dobřansko, do kte-
ré se přihlásilo více než deset místních spolků 
a řada dalších dobrovolníků. Akce byla zruše-
na, ale i tak se našli jedinci, kteří se do úklidu 
pustili. „Rouškovy úklid Dobřanska“ podpořila 
místní zmrzlinárna, která odměnila desítku 
„popelářů“.

V prvních dnech nouzového stavu nastartovala 
parta nadšenců aktivitu Sportuj a VYHRAJ, při 
níž jste si po deset večerů mohli zasportovat. 
Štafetu přebral spolek RST, který pravidelně 
zásobuje zájemce o cvičení instruktážními 
videi. Pokud máte chuť si zacvičit, navštivte fa-
cebookový profil RST, z. s., @heat.dobrany.

Pod rukama Dobřaňačky Gábiny Klinkovské vznikla v době nouzového stavu série 6 dvojobrázků, 
které zpestřily dva týdny dětem i dospělým na facebookovém profilu @MKSDobrany. Na obrázcích 
byly představeny významné a zajímavé stavby města. Malí i velcí milovníci hledání rozdílů tak měli 
možnost detailně si prohlédnout např. radnici, kostel sv. Víta či kapličku z lesoparku a najít 10 
odlišností. Z došlých odpovědí byli vždy vylosování 3 výherci.      
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Městská knihovna Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
HELDT Dora: 
Při návalech aspoň není zima
Není	nic	horšího	než	slavit	padesát	a	přitom	
se	potýkat	se	změnami	nálad	a	chvílemi	si	při-
padat	jako	rozpálená	kamna.	Ale	co,	život	jde	
přece	dál…

JINDRA Jaromír: 
Proroctví staré vědmy
Čtivý	historický	 román.	Dobrodružný	příběh	
hrnčíře	Mojslava,	který	byl	přítelem	českého	
knížete	Bořivoje	I.	
 
THESLER Sabine: 
Ukradené myšlenky
Léto	bylo	horké.	Ve	vzduchu	byl	cítit	 rozma-
rýn	a	nikdo	neslyšel	její	výkřiky…

KRČOVÁ Daniela: 
Zdravé pečení
Recepty	od	nutriční	specialistky.
Ať	 už	 toužíte	 zhubnout	 pár	 kilogramů,	 nebo	
chcete	pouze	najít	cestu	k	lepšímu	zdraví,	bude	
pro	vás	tato	kuchařka	skvělým	pomocníkem.

KNIHY PRO DĚTI
KOVY KOVÁŘ Karel: 
iPohádka
Co	se	stane,	když	se	pohádkové	království	při-
pojí	k	internetu?	Buďte	připraveni	na	vše,	jen	
ne	na	tradiční	pohádku.

KUDELOVÁ Monika: 
Vyjmenované příběhy
Kouzelný	 svět	 vyjmenovaných	 příběhů.	 Čeká	
vás	tu	mnoho	přátel.	Hvízdálek	se	svou	zálibou	
ke	všem	dobrotám	z	javoru	babyka,	Poddubá-
ček,	 myška	 organizátorka,	 napravený	 pyšný	
netopýr,	vydra	a	sýček.	Společně	vás	provedou	
půvabnými	příběhy,	které	vám	pomohou	osvo-
jit	si	vyjmenovaná	slova.	Tak	neváhejte!

HOLASOVÁ Aneta Františka: 
Lumír včelaří
Medvěd	Lumír	provází	dětské	čtenáře	celým	
včelařským	rokem.	Určeno	všem	malým	čte-
nářům,	 kteří	 se	 chtějí	 o	 včelařském	 řemesle	
něco	dozvědět.

THORTON Nicki: 
Hotel poslední naděje
Vítejte	 v	 hotelu	 poslední	 naděje.	 Detektivka	
ve	stylu	Agathy	Christie	plná	kouzel	Harryho	
Pottera!

Informace ohledně provozu Městské knihovny
•	 Rozvoz	knih	pro	čtenáře	60+	stále	pokračuje	každou	středu	dopoledne.
•	 	Ostatní	čtenáři	mají	možnost	navštívit	knihovnu	po	předchozím	telefonickém	objed-
nání	s	platností	od	4. května 2020,	a	to	v	pondělí a ve středu v době 8.00–12.00 
a 13.00–17.00 hodin. 

•	 	Pokud	nám	zavoláte,	připravíme	vámi	objednané	knihy	a	předáme	vám	je	přes	výde-
jové	okno.
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Čistá košile s čistým svědomím

Před	více	než	110	lety	byla	patentovaná	prv-
ní	elektrická	pračka,	od	60.	let	usnadňuje	praní	
automatická	 pračka.	 Běžné	 prací	 prostředky	
vám	sice	vyčistí	 skvrnu	na	kalhotách,	 zašpiní	
ale	 něco	mnohem	 důležitějšího	 –	 domov	 nás	
všech:	 planetu.	 V	 běžných	 pracích	 prostřed-
cích	 se	 často	 vyskytují	 syntetické	 chemické	
látky,	které	se	v	přírodě	nerozloží,	otráví	půdu	
a	vodu,	organismy	v	nich	žijící,	a	tak	i	celý	eko-
systém.	Mnohé	z	těchto	látek	zůstávají	v	odě-
vech,	do	 těla	 se	nám	 tak	může	dostat	mnoho	
chemikálií,	 které	 se	 v	 těle	 mohou	 hromadit.	
Naštěstí	se	dá	prát	i	bez	pochybných	lektvarů.	
Šetrně	 k	 přírodě	 i	 k	 peněžence.	 A	 jak	 na	 to?	
Většinou	si	vystačíte	s	mýdlem	(z	kokosového,	
olivového	nebo	palmového	tuku),	prací	sodou	
(změkčuje	vodu),	perkarbonátem	sodným	ne-
boli	 PUER	 (působí	 jako	 bělidlo)	 a	 roztokem	
kyseliny	 citronové	 nebo	 octa	 místo	 aviváže	

(vůni	 dodá	 éterický	 olej).	 Alternativou	mýdla	
mohou	být	mýdlové	ořechy	(slupky	plodů	list-
natého	stromu	Sapindus	Mukorossi),	které	na-
hradí	 i	aviváž.	Pokud	byste	se	chtěli	dozvědět	
více,	 navštivte	 např.	 webové	 stránky	 portálu	
Netoxická	 domácnost,	 https://www.netoxic-
kadomacnost.cz/Netoxicke-prani-b4111.htm.

Příprava a dávkování domácích pracích 
prostředků
Je	to	stejné	jako	u	běžného	pracího	prášku	–	

záleží	na	stupni	zašpinění	prádla	i	na	materiá-
lu,	ze	kterého	prádlo	je.	Obecně	není	doporuče-
no	prát	v	mýdle	vlnu	a	hedvábí,	fleece,	funkční	
prádlo	a	jinou	syntetiku.	Prací	prášek	si	můžete	
připravit	v	jednotlivých	dávkách	nebo	do	záso-
by	a	uchovávat	v	zavřené	sklenici	mimo	dosah	
dětí.	Dávkování	na	1	praní	pak	odpovídá	popi-
su	níže,	poměr	ingrediencí	je	100	g	mýdla,	1	kg	
prací	sody,	pro	bílé	prádlo	500	g	perkarbonátu	
sodného,	 příp.	 aktivátor	 perkarbonátu	 TAED	
(25	 g	 TAED	 na	 500	 g	 perkarbonátu).	 Velkou	
roli	 při	 praní	 hraje	 i	 tvrdost	 vody,	 dávkování	
tedy	neberte	jako	závazné	a	100%.
Bílé	 prádlo	 (bavlna,	 len	 apod.)	 prané	 na	

60	°C:	2	lžíce	strouhaného	mýdla	nebo	mýdlo-
vých	vloček	smíchejte	s	1	lžící	práškové	sody	na	
praní	a	1	lžící	perkarbonátu	sodného	(PUER).
Prádlo	prané	na	40	 °C:	 2	 lžíce	 strouhaného	

mýdla	nebo	mýdlových	vloček	smíchejte	s	1	lžící	

práškové	sody	na	praní	a	pro	bílé	prádlo	s	1	lžící	
perkarbonátu	sodného	smíchaného	s	TAED.	
Prací	 prášek	 dávkujte	 přímo	 do	 bubnu	

pračky.	Místo	aviváže	postačí	15%	roztok	kys.	
citronové	nebo	octa	ovoněného	pár	kapkami	
éterického	oleje,	aviváž	lijte	do	příslušné	při-
hrádky,	nikoliv	do	bubnu.
Možná	to	teď	vypadá,	že	šetrné	praní	je	věda	

a	samá	chemie.	Vězte,	že	je	to	jen	otázka	cviku	
a	času	a	že	všechny	potřebné	složky	na	praní,	
které	jsou	v	přírodě	rozložitelné,	seženete	ne-
jen	 na	 internetu	 (stačí	 zadat	 do	 vyhledávače	
„ekologické	praní“),	ale	i	ve	větších	drogeriích	
nebo	 v	 bezobalových	 obchodech	 (i	 v	 Plzni).	
A	pokud	si	stále	nejste	jisti	domácí	přípravou	
pracích	prostředků,	zvolte	již	hotové	eko	prací	
prášky	či	gely	stáčené	nebo	balené.	I	takovou-
to	drobnost	příroda	i	vaše	tělo	ocení.

Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Šiju, šiješ, šijeme
V	loňském	dubnu	a	květnu	bylo	možné	navštívit	v	dobřanské	galerii	vý-

stavu	Bez	obalu	aneb	Já	v	plastech	nenosím.	 Jejím	cílem,	myšlenkou	bylo	
upozornit	 na	 znečištění	 životního	 prostředí	 celé	 planety,	 moří,	 oceánů	
i	půdy	především	plastem,	 jednorázovými	výrobky	a	odpadky	vůbec,	po-
ukázat	na	nadbytečné	používání	a	produkci	obalů,	a	ač	pohodlné,	mnohdy	
zbytečné	nadužívání	věcí	na	jedno	použití.	Výstava	měla	ohlas	mezi	dospě-
lými	i	dětmi,	možnost	zakoupit	si	látkové	sáčky,	tašky,	hygienické	potřeby	
i	 stáčenou	 ekodrogerii	 přilákala	 na	 výstavu	 stovky	 návštěvníků.	 Bohužel	
v	době	pandemie	dostávají	snahy	o	nejednorázový	či	bezobalový	život	na	
frak.	 V	 rámci	 prevence	 a	 hygienických	 doporučení	 používáme	 igelitové	
sáčky,	jednorázové	rukavice	a	roušky,	nakupujeme	raději	balené	potraviny,	
dezinfekci	oplachujeme	do	vody.	Ale	během	pandemie	se	také	ukázalo,	že	
mnoho	žen,	dívek	a	často	i	mužů	rádo	a	s	nasazením	šije.	Díky	za	to!	Šité	
roušky	možná	podle	studií	nejsou	tak	skvělé	jako	ty	jednorázové,	ale	jsou	
ohleduplné	k	životnímu	prostředí.	A	teď,	když	po	několika	týdnech	rouško-
vé	šití	trochu	opadlo,	by	mohl	být	čas	na	šití	dalších	potřebných	věcí,	jako	jsou	třeba	právě	pytlíky,	sáčky,	tašky	a	další	obaly.	Byla	by	přece	škoda	za-
hodit	nabyté	krejčovské	dovednosti.	Šijme	pytlíky,	používat	se	dají	i	v	tomto	výjimečném	čase.	Šijme	do	zásoby,	pro	rodinu,	pro	přátele,	pro	všechny.	
Kdo	zvládl	ušít	roušku,	zvládne	i	sáček		Mnoho	zdaru	všem!

Jak na šití pytlíku o velikosti 25 x 35 cm
Potřebujeme	nejlépe	bavlněné	plátno,	třeba	i	ze	starého	polštáře,	ubrusu,	nebo	starou	záclonu	50	x	35	cm.	Přeložíme	napůl,	sešijeme	dvě	soused-

ní	strany	(25	a	35	cm).	Na	nesešité	25	cm	dlouhé	straně	založíme	okraj,	ušijeme	tunýlek	–	nesešíváme	úplně	kolem	dokola,	necháme	si	otvor	pro	
navlečení	stužky!	Do	tunýlku	navlékneme	pomocí	zavíracího	špendlíku	stuhu	či	tkaloun	(stačí	délka	60	cm)	a	konce	svážeme.	A	máme	připraveno	
na	nákup	ovoce,	zeleniny,	pečiva,	ořechů,	vloček,	rýže	apod.	 	 	 	 	 						Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
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Městské kulturní středisko Dobřany vás zve na muzikál

neděle 18. 10. 2020 | 15:00
Hudební divadlo Karlín, Praha

Odjezd: mezi 12:00–12:15 z Pobřežní ulice v Dobřanech
Cena: 750 Kč (+ 180 Kč autobusová doprava)

Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany, náměstí T.G.M. 5
(po–pá 8:30–16:00 | přestávka 12:15–13:00)

AddAmsovA 
rodinA

ZMĚNA TERMÍNU!zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti

COVID-19 I SENIOŘI

CHCETE ZŮSTAT ZDRAVÍ A NENAKAZIT SE? 
CHRAŇTE SE, DODRŽUJTE OPATŘENÍ

www.zzmv.cz | info@zzmv.cz | info linka 1212

Máte zdravotní potíže?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do 
čekárny.

Mimořádná opatření
Dodržujete všechna mimořádná nařízení, dodržujte 
pravidla karantény. Nezdržujte se v místech s větším 
počtem lidí

Budou opatření fungovat?
Ano. Jen přísné dodržování pravidel může zabránit dalšímu 
šíření epidemie. Kdo pravidla a pokyny nedodržuje, 
vystavuje sebe i své okolí nákaze.

Potřebujete recept?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do 
čekárny.

Nedoporučujeme chodit ven pro test na COVID -19
Nejdříve se poraďte se svým lékařem. Minimalizujte 

. 

pohyb mezi potenciálními nemocnými.

Nedovolali jste se svému lékaři?
Může se to stát, nic se neděje. Zkuste za chvíli, v případě 
zdravotních potíží však ihned volejte 1212 nebo 155.
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Během	výjimečného	stavu	se	s	přáteli	na	společné	snídani	jen	tak	nepotkáme.	Ale	nevadí,	při-
pravíme	snídani	alespoň	pro	rodinu.	A	to	snídani	FÉROVOU!	Na	druhou	květnovou	sobotu	připa-
dá	Světový	den	pro	Fair	Trade	a	my	se	po	loňské	premiéře	zapojíme	i	letos!	Přidejte	se	také,	stojí	
to	za	to.	Stačí	nakoupit	výrobky	s	označením	Fair	Trade	(nejčastěji	káva,	kakao,	cukr,	čokoláda),	
nebo	domácí	produkty	od	místního	pěstitele	či	chovatele	a	připravte,	upečte,	uvařte	to,	na	čem	si	
zaručeně	společně	pochutnáte.	Podpoříte	tak	místní	i	vzdálené	farmáře.	Více	informací	o	akci	se	
dozvíte	na	www.kacko.cz

Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Výtvarná soutěž pro 
žáky – Osvobození 
Dobřan 1945
Protože	 se	 nekonají	 oslavy	 osvobození	
a	skoro	již	tradiční	bitvy,	vymysleli	jsme	si	
alespoň	 výtvarnou	 soutěž	 pro	 dobřanské	
žactvo.	 To	 abychom	 jim	 trochu	 nahradili	
bojovou	ukázku,	ze	které	byli	vždy	nadšeni,	
a	aby	zároveň	doma	přišli	na	jiné	myšlenky.

Téma výtvarné soutěže je „Osvobození 
města Dobřany v roce 1945“.

Pravidla:		
–	 	Z	obrázku	musí	být	zřetelné,	že	se	jedná	
o	Dobřany	(vyobrazení	známého	místa).	
Dále	musí	 být	 na	 obrázku	 osvobozující	
vojáci	nebo	i	jejich	technika.	Mohou	tam	
být	i	vojáci	protistrany.

–	 	Soutěž	 je	 rozdělena	 na	 dvě	 kategorie,	
a	to:			1.		žáci	I.	stupně	a	mladší

  2. 	žáci	II.	stupně
	 	Obě	kategorie	budou	vyhodnoceny	zvlášť.
–	 	Obrázek	 může	 být	 namalován,	 nakres-
len	jakoukoli	technikou.

–	 	Hotový	výtvor	vyfotíte	(případně	naske-
nujete)	a	odešlete	(za	pomoci	rodičů)	na	
e-mailovou	adresu	soutez@kvhdobra-
ny.cz.	Nezapomeňte	připsat	jméno,	kon-
takt	a	kategorii.

–	 	Ukončení	 soutěže	 bude	 k	 datu	 výročí	
úmrtí	dobřanského	rodáka	Františka	Xa-
vera	Nohy	(malý	úkol	pro	všechny	účast-
níky	).	Uzávěrka	je	toho	dne	do	půlnoci.	

	 	Poté	budou	výtvory	vyhodnoceny	členy	
klubu	a	ceny	budou	předány	dle	pande-
mické	situace	–	osobně	(to	nejraději),	
poštou	atd.

Níže	přikládáme	fotku	pro	inspiraci	.

A	rodiče,	dědečky,	babičky,	tetičky	a	strýč-
ky	 prosíme,	 at´dětem	 v	 soutěži	 pomohou	
třeba	tím,	že	doma	najdou	i	nějakou	jinou	
fotku	 pro	 inspiraci.	 A	 jestli	 opravdu	 na-
jdou,	potěší	i	nás,	když	se	o	ni	podělí.
Za	KVHPV	v	Dobřanech

Miloslav Faifr
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Z historie

Před 75 lety v Dobřanech
Každý	 rok	 připomínáme	 konec	 II.	 sv.	 války	

a	osvobození	americkou	armádou.
K	tomuto	výročí	se	vracíme	pietním	aktem,	

prohlídkou	vojenské	 techniky,	uniforem	a	bo-
jovou	 ukázkou.	 Bojovou	 ukázkou,	 kterou	 při-
pravujeme	z	důvodu	oblíbenosti	a	kladných	re-
ferencí	Vás,	návštěvníků.	Ale!	Víme,	jak	to	bylo	
ve	 skutečnosti	 v	 prvních	 květnových	 dnech	
v	Dobřanech?	Pojďme	si	připomenout	skuteč-
nou	podobu.
Začátkem	května	byly	Dobřany	plné	němec-

kého	 vojska	 a	 stále	 přibývaly	 další	 německé	
jednotky	prchající	na	západ.	Německá	armáda	
soustředila	svoji	těžkou	techniku	pod	Křížovým	
vrchem,	kde	čekala	na	zajetí,	přesto	i	v	Dobřa-
nech	zůstalo	několik	kusů.	A	do	tohoto	„mum-
raje“	 německého	 vojska	 přišel	 5.	 květen,	 kdy	
propuklo	povstání	v	Praze,	v	Plzni	a	na	dalších	
místech	 republiky.	 Zde	 je	 nutno	 vzpomenout	
dobřanských	 sokolů,	 Adolfa	 Kozického	 a	mla-
díka	Jiřího	Pýchala,	kteří	jeli	pomoci	Praze,	aby	
tam	následně	na	barikádách	položili	svůj	život.	
V	Dobřanech	 však	 nemohlo	 být	 pomyšlení	 na	
ozbrojený	boj.	Přesto	dne	5.	května	část	obča-
nů	 v	 čele	 s	 předsedou	 revolučního	 národního	
výboru	 Antonínem	 Němcem	 žádalo	 německé	
vedení	města	o	převzetí	města	do	českých	ru-
kou.	 To	 však	 bylo	 velitelem	 německé	 policie	
odmítnuto	s	poukazem,	že	město	bude	předá-
no	americké	armádě,	jejíž	příjezd	byl	očekáván.	
Ráno	6.	května	byl	příjezd	armády	osvobodite-
lů	možný	každým	okamžikem.	České	obyvatel-
stvo	i	přes	nepřízeň	počasí	(pršelo)	vyvěšovalo	
státní	 prapory	 a	 vlajky	 a	 nadšeně	 očekávalo	
příjezd	amerických	vojáků.	Německé	obyvatel-
stvo	(i	některé	české,	to	za	okupace	kolaboru-
jící	 –	dodnes	 tato	 jména	 figurují	 v	 seznamech	
SNB	z	r.	1949)	zůstalo	doma	a	vyvěsilo	prapory	
bílé.	 Celá	 situace	 vypadala	 jako	 v	 roce	 1938,	
kdy	Němci	vítali	své	„osvoboditele“,	a	Češi,	kteří	
neutekli	 do	 vnitrozemí,	 zůstali	 sklíčeni	 doma.	
Historický	okamžik	nastal	krátce	po	13.	hodině,	
kdy	do	města	Dobřany	vjela	první	tři	americká	
auta	s	několika	vojáky,	mezi	nimiž	byli	i	důstoj-
níci.	To	byl	okamžik	pro	německou	policii,	aby	
jim	 slavnostně	 předali	 město.	 Němečtí	 vojáci,	

kteří	se	již	den	před	tím	zbavovali	zbraní,	stáli	
již	na	náměstí	připraveni	do	zajetí.	Šestitisícová	
německá	posádka	byla	zajata	bez	jediného	vý-
střelu.	 Mezitím	 přijížděli	 další	 američtí	 vojáci	
(jednalo	se	o	vojáky	2.	pěší	divize)	za	nadšené-
ho	vítání	Dobřanských.	Těžká	obrněná	technika	
měla	problémy	se	do	města	dostat.	Občané	stáli	
u	 kamenného	 mostu	 a	 žádali	 Američany,	 aby	
přes	most	nejezdili,	že	by	jej	poškodili.
Ihned	 po	 příjezdu	 Američanů	 zahájil	 čin-

nost	revoluční	výbor,	ačkoli	k	ustavující	schůzi	
došlo	až	8.	května.	Veškeré	německé	obyvatel-
stvo	 bylo	 vyzváno	 k	 vyvěšení	 bílých	 praporů.	
Z	dobrovolníků	byla	vytvořena	revoluční	garda	
(RG)	ke	střežení	národního	majetku.	RG	se	po-
dílela	na	zajišťování	Němců,	členů	SS	a	funkci-
onářů	NSDAP.	K	soudu	do	Plzně	bylo	předáno	
116	mužů.	RG	v	Dobřanech	měla	od	11.	května	
pravidelnou	vojenskou	organizaci	s	vydáváním	
denních	 rozkazů,	 rozdílením	 služeb	 a	 zajiště-
ním	strážních	stanovišť:	nádraží	4	muži,	ústav	
7	mužů,	kasárna	6	mužů,	radnice	12	mužů.	Dále	
byly	 stavěny	 stráže	 k	 Vartovu	 mlýnu,	 mlýnu	
Podhora	a	k	pivovaru.	Poslední	písemný	rozkaz	
byl	vydán	25.	května	a	početní	stav	byl	postup-
ně	snižován,	k	1.	6.	již	není	evidována	žádná	vý-
plata	jako	náhrada	mzdy.	Je	třeba	podotknout,	
že	se	nedochovala	žádná	svědectví	o	nějakých	
excesech	RG,	jako	na	jiných	místech	republiky.
Dne	 7.	 května	 přibyli	 do	 Dobřan	 další	 vá-

leční	 zajatci	 a	 jejich	 počet	 vzrostl	 na	 10	 tisíc.	
Zajatci	 byli	 ubytováni	 ve	 školách,	 hostincích	
a	na	náměstí	pod	širým	nebem	–	později	byli	
přemístěni	 do	 stanového	 tábora	 za	 město.	
Vzhledem	k	vyššímu	počtu	zajatců	byl	navýšen	
i	 počet	 americké	 vojenské	policie	 od	94.	 pěší	
divize	a	8.	obrněné	divize,	ta	v	Dobřanech	měla	

i	 redakci	 plukovních	 novin.	 Noviny	 vycházely	
1x	týdně.	V	Plzni	ve	vědecké	knihovně	jsou	ulo-
žena	pouze	tři	čísla.	Rozbor	článků	a	zpráv	by	
zřejmě	vydal	na	obsáhlejší	článek.
Dne	 4.	 července	 oslavilo	 město	 Dobřany	

s	americkou	posádkou	„Den	nezávislosti“,	stát-
ní	svátek	USA.	Slavnost	byla	na	tehdejší	pomě-
ry	velkolepá:	přehlídka,	sportovní	hry,	taneční	
zábava	a	 veselice	 za	 zvuků	amerického	 jazzu,	
to	vše	s	hojným	občerstvením.
Americká	 armáda	 byla	 v	 Dobřanech	 do	

28.	listopadu.	Dne	26.	listopadu	se	konal	večírek	
s	hudbou	a	tancem	na	rozloučenou	s	americkou	
armádou.	Veliteli	americké	posádky	majoru	Er-
nestu	A.	Nagymu	byl	věnován	soubor	broušené-
ho	českého	skla.	Před	svým	odjezdem	darovala	
americká	vojenská	policie	městu	tři	auta	a	velký	
generátor,	byla	to	kořist	po	německé	armádě.
I	 když	 se	v	květnových	dnech	v	Dobřanech	

nebojovalo,	 vyžádala	 si	 II.	 sv.	 válka	 v	 Dobřa-
nech	 své	oběti.	Rok	1938:	 lidé	museli	 opustit	
své	domovy.	Rok	1943:	město	bylo	bombardo-
váno,	bylo	na	200	obětí	a	město	ze	2/3	zničeno,	
dokonce	zde	 jako	první	na	bývalém	čs.	území	
zahynula	 spojenecká	 osádka	 –	 nešťastné	 to	
prvenství.	 K	 výše	 zmíněným	 sokolům	 náleží	
ještě	 pan	 Václav	 Růžička,	 který	 byl	 umučen	
v	Mauthausenu	roku	1943.
Dále	29.	května	se	blíží	výročí	úmrtí	dobřan-

ského	rodáka	Františka	Xavera	Nohy,	 jednoho	
z	vůdců	Rumburské	vzpoury	roku	1918.
Věnujme	 všem	 krátké	 zamyšlení	 a	 zapále-

nou	svíčku	u	„Slzy“	na	náměstí,	nebo	u	pamětní	
desky	F.	X.	Nohy	na	budově	školy	-	I.	stupeň.
Závěrem	 bych	 chtěl	 požádat	 všechny,	 kteří	

by	 měli	 doplňující	 informace,	 fotografie,	 ar-
tefakty	k	výše	zmíněné	době	(ale	i	dříve	nebo	
později)	a	chtěli	by	se	podělit,	půjčit	či	darovat,	
mohou	tak	učinit	na	tel.	č.	604	988	403.	
Všem,	kteří	již	s	námi	spolupracovali	a	spo-

lupracují,	ještě	jednou	mnohokrát	děkuji	(jme-
novitý	výčet	by	byl	dlouhý,	a	navíc	mám	strach,	
že	 bych	 mohl	 někoho	 opomenout,	 a	 to	 bych	
nerad,	proto	jsem	se	rozhodl	nejmenovat	).

Za KVH Dobřany 
Miloslav Faifr

Americká technika a vojáci před radnicí

Zajatí Němci

Revoluční gardy
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BACH TV
Od	pondělí	30.	března	2020	 jsme	se	rozhodli	Vám,	rodičům,	studentům	a	široké	veřejnosti,	

zpestřit	toto	nelehké	období	a	zároveň	Vám	poskytnout	možnost	seznámit	se	s	historií	a	součas-
ností	naší	Základní	umělecké	školy.
	Formou	videí	natočených	v	průběhu	let	2004-2020,	která	se	nám	postupně	nashromáždila	

a	většinou	nebyla	zveřejněna,	si	můžete	společně	s	námi	zavzpomínat	a	podívat	se,	"jak	šel	čas".
Od	pondělí	do	pátku	vysíláme	od	17.00	živý	vstup	z	koncertního	sálu.	Pozvaní	hosté	nám	při-

blíží	dané	období	a	uvedou	konkrétní	film.
	Kde	nás	můžete	sledovat?	Živé	vysílání	můžete	sledovat	na	youtube.com,	sdílenou	formou	na	

stránkách	školy:	www.zus-dobrany.cz	nebo	na	facebooku	naší	školy	(Základní umělecká škola 
J. S. Bacha Dobřany)	či	na	facebooku	Dobřanské listy.
Všechna	 videa	 si	můžete	 prohlédnout	 zpětně	 z	 našeho	 archivu.	Na	 našich	webových	 stránkách	

www.zus-dobrany.cz	vlevo	nahoře	v	nabídce	menu	označíte	BACH	TV	a	následně	otevřete	BACH	archiv.
1)	 pondělí	30.	3.	2020	od	17.00	-	host	Magda	Vozárová	(učitelka	ZUŠ)
2)	 úterý	31.	3.	2020	od	17.00	-	host	Bc.	Jana	Kleisnerová	(ředitelka	MŠ	Dobřany)
3)	 středa	1.	4.	2020	od	17.00	-	host	Mgr.	Klára	Vlahačová	Kartáková	(učitelka	ZUŠ)
4)	 	čtvrtek	2.	4.	2020	od	17.00	-	host	Blanka	Ulrichová	(zakládající	člen	seniorského	pěveckého	

sboru	Dobřanské	bábinky)
5)	 	pátek	3.	4.	2020	od	17.00	-	host	Tomáš	Impellizzeri	(bývalý	žák	ZUŠ,	vítěz	soutěže	Pianista	

roku	2015)
6)	 pondělí	6.	4.	2020	od	17.00	-	host	Petr	Šefl	(bývalý	ředitel	ZUŠ)
7)	 úterý	7.	4.	2020	od	17.00	-	host	Jiřina	Faltýnová	(učitelka	ZUŠ)
8)	 středa	8.	4.	2020	od	17.00	-	host	Mgr.	Veronika	Hanšová	(sbormistryně	P.U.D.U.)
9)	 čtvrtek	9.	4.	2020	od	17.00	-	host	Karolína	Tothová	(bývalá	žákyně	ZUŠ,	muzikálová	zpěvačka)
10)	pátek	10.	4.	2020	od	17.00	-	host	Jan	Beneš	"medvěd"	(zvukař,	IT	technik,	vědec)
11)	úterý	14.	4.	2020	od	17.00	-	host	Štěpánka	Vyletová	(žákyně	ZUŠ)

12)  MIMOŘÁDNÉ VYSÍLÁNÍ 
 středa	15.	4.	2020	od	17.00	-	host	Bc.	Martin	Sobotka	(starosta	města	Dobřany)
13)	 čtvrtek	16.	4.	2020	od	17.00	-	host	Martin	Chodl	(první	trumpetista	Plzeňské	filharmonie)
14)	pátek	17.	4.	2020	od	17.00	-	host	Mgr.	Petr	Vrobel	(učitel	ZUŠ)
15)	pondělí	20.	4.	2020	od	17.00	-	host	Ing.	Klára	Soukupová	(učitelka	ZUŠ)
16)	úterý	21.	4.	2020	od	17.00	-	host	Dragutin	Križanić	(bývalý	ředitel	hudební	školy	v	Brežici)
17)	 středa	22.	4.	2020	od	17.00	-	host	Filip	Brada	(bývalý	žák	ZUŠ)
18)	 čtvrtek	23.	4.	2020	od	17.00	-	host	Štěpán	Kos	(koncertní	pianista)
19)	pátek	24.	4.	2020	od	17.00	-	host	Mgr.	Eva	Šustrová	(učitelka	ZUŠ)

	Touto	cestou	bych	chtěl	poděkovat	všem	hostům,	kteří	přijali	pozvání	do	našeho	improvizo-
vaného	televizního	studia	BACH	TV.	Veliké	poděkování	patří	hlavnímu	kameramanovi	a	techni-
kovi	Petru	Walczyskovi	a	p.	učiteli	Davidu	Kovářovi.	Mimořádné	vysílání	BACH	TV	se	uskutečnilo	
15.	4.	2020	z	 terasy	ZUŠ	J.	S.	Bacha	s	výhledem	na	malebné	Dobřany.	Děkuji	starostovi	města	
Dobřany	Martinu	Sobotkovi	za	krásná	slova	i	podporu.

Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

ZUŠ J. S. Bacha 
Dobřany informuje
Vážení	rodiče,
po	čase	úplného	uzavření	školy	se	postup-

ně	bude	otevírat	na	základě	rozhodnutí	vlády	
výuka	v	ZUŠ	v	několika	vlnách.

• 11. května 2020 začne individuální 
 výuka v hudebním oboru
Výuka	se	týká	pouze „sólových“ hodin hu-

debních nástrojů a zpěvu,	kolektivní	výuka	
hudební	 teorie	 (Hudební	dílnička	a	Hudební	
dílna)	 a	 souborová	 hra	 (malá	 a	 velká	 lidová	
muzika	Vozembach,	malá	a	velká	keltská	hu-
dební	skupina	Dé	Domhnaigh,	malý	orchestr	
Macarátek	 a	 orchestr	Macarát,	 Improvizační	
skupina)	se	do	konce	roku	již	neobnoví.

•  25. května 2020 začne výuka výtvarné-
ho, tanečního a literárně dramatického 
oboru ve skupinách do 5 dětí.
Vyučující	 těchto	oborů	rozdělí	děti	do pě-

tičlenných skupin vždy po 45 minutách 
výuky.	O	tomto	rozdělení	budete	informováni	
prostřednictvím	e-mailu	do	poloviny	května.

Do	 této	 doby	 bude	 nadále	 probíhat	 dis-
tanční výuka	 v	 jednotlivých	 oborech	 podle	
možností	učitelů	a	žáků.
Všechny	 veřejné	 akce	 školy	 se	 v	 průběhu	

měsíce	května	a	června	ruší.	Na	konci	června	
proběhnou postupové a závěrečné zkouš-
ky z hlavních oborů. 

Během	května	vám	bude	doručeno	mailem	
závazné potvrzení o pokračování studia 
– evidenční list žáka 2020/2021.	 Prosíme	
o	 jeho	 vyplnění,	 podepsání	 a	 doručení	 zpět	
prostřednictvím	 e-mailu	 školy	 (zusbacha.
dobrany@seznam.cz)	 nebo	 vhozením	 do	
schránky	ZUŠ,	která	je	umístěna	vedle	hlavní-
ho	vchodu.	Evidenční	list	je	pro	nás	důležitým	
vodítkem	pro	možnost	přijetí	nových	žáků	–	
potřebujeme	zjistit	počet	volných	míst	do	na-
plnění	kapacity	školy.

Doufám,	 že	 se	 již	 nic	 nepostaví	 do	 cesty	
opětovnému	 setkávání	 žáků	 a	 učitelů	 v	 ZUŠ.	
Věřte,	 že	výuka	na	dálku	v	uměleckých	obo-
rech	 je	 velmi	 obtížná	 a	my	 se	 velmi	 těšíme,	
až	se	budeme	moci	s	dětmi	opět	kontaktovat	
osobně.

Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Dana Chodlová, zástupce ředitele 

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

V	Dobřanech	dne	23.	dubna	2020.
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Mimořádná opatření k zápisům k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2020/2021
MŠMT	vydalo	v	souvislosti	s	mimořádnými	opatřeními	vlády	k	ochraně	obyvatelstva	v	sou-

vislosti	s	koronavirem	a	onemocněním	COVID	–	19	opatření	k	organizaci	zápisů	k	předškolnímu	
vzdělávání	pro	školní	rok	2020/2021.
www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021	

Zápis bude probíhat od 4. 5. do 14. 5. 2020 (datum 14. 5. 2020 je považováno za den 
zápisu a tímto dnem je zahájeno správní řízení ve věci přijetí dítěte do MŠ) bez osobní 
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti a další potřebné tiskopisy, které jsou k dispozici na webových stránkách www.
msloudu.dobrany.cz, se do MŠ doručí:
1)	 datovou	schránkou	jcjkqns
2)	 emailem	s	elektronickým	podpisem	(nelze	poslat	jen	prostý	email)
3)	 poštou	(zaslat	do	14.	5.	2020)
4)	 vhodit	v	obálce	do	poštovní	schránky	příslušné	školy	(MŠ	Loudů,	MŠ	Stromořadí)
5)	 	v	ojedinělých	případech	po	předchozí	dohodě	na	tel.	čísle	725	843	208	nebo	606	083	528,	

zde je nutné dodržet veškerá platná nařízení: použití ochranných roušek

Zákonný zástupce doloží:
1)	 	Žádost	o	přijetí	dítěte	k	předškolnímu	vzdělávání	–	včetně	kontaktních	údajů	(telefon,	e-mail)
2)	 Evidenční	list	
3)	 Čestné	prohlášení	o	řádném	očkování	dítěte	
4)	 Prostou	kopii	očkovacího	průkazu	dítěte
5)	 Prostou	kopii	rodného	listu	dítěte

Žádáme	rodiče,	aby	věnovali	pozornost	vyplňování	dokumentů	–	vše řádně podepsali.
Po doručení dokumentů škola potvrdí přijetí a současně na e-mailovou adresu zákon-

ného zástupce zašle registrační číslo, pod kterým bude žádost evidována.

-	 ředitelka	školy	bude	při	přijímání	dětí	rozhodovat	na	základě	stanovených	kritérií
-	 		místo	 trvalého	pobytu	dětí	 vzhledem	ke	 spádovosti	dětí	 ověří	 ředitelka	 školy	na	matrice	
Městského	úřadu	Dobřany

-	 ředitelka	školy	porovná	očkovací	průkaz	s	očkovacím	kalendářem
-	 	v	případě,	že	dítě	nebylo	řádně	očkováno,	musí	rodič	kontaktovat	na	dálku	praktického	lé-
kaře	a	vyžádat	si	od	něj	potvrzení,	že	je	dítě	proti	nákaze	imunní	nebo	se	nemůže	očkování	
podrobit	pro	trvalou	kontraindikaci

-	 	v	případě,	že	má	ředitelka	školy	pochybnosti	o	správnosti	doložených	dokladů,	může	si	vy-
žádat	jejich	originál,	nebo	úředně	ověřenou	kopii

-	 	kladná	rozhodnutí	o	přijetí	ke	vzdělávání	budou	oznámena	zveřejněním	seznamu	uchazečů	
pod	přidělenými	registračními	čísly	na	vývěsce	MŠ	a	na	webových	stránkách	www.msloudu.
dobrany.cz	od	3. 6. 2020

Jana Kleisnerová, ředitelka MŠ Dobřany

Poděkování
Jménem	Klubu	seniorů	chceme	srdečně	po-

děkovat	za	nabízené	a	prováděné	služby	nejen	
našim	členům,	ale	všem	dobřanským	potřeb-
ným.	V	této	složité	době,	kdy	celý	svět	chrání	
své	občany	před	zákeřnou	nákazou,	nás	velice	
těší	 zájem	naší	 radnice	 v	 čele	 s	 p.	 starostou	
Martinem	 Sobotkou,	 oceňujeme	 nabízené	
služby	 ať	 v	 donášce	 jídla,	 léků,	 obstarávání	
nákupů	a	pomoci	při	našich	návštěvách	u	lé-
kařů.	Oceňujeme,	jak	probíhá	péče	o	prostory	
pečovatelských	domů	jak	ze	strany	Diakonie,	
tak	 zdravotnictví	 a	 pracovníků	 města	 co	 se	
týče	dezinfekce	a	udržování	pořádku	a	kázně.	
Také	 nás	 velice	 potěšil	 pořad	 ZUŠ	 Dobřany	
na	internetu	se	vzpomínkami	na	minulá	léta,	
díky	p.	Vozáre	a	spol.	Milé	setkání	se	známými	
alespoň	na	filmech.
Snažíme	se	chodit	na	krátké	zdravotní	pro-

cházky	do	přírody,	a	že	je	u	nás	nad	čím	se	ra-
dovat	-	Šlovický	vrch	se	svými	koníčky,	Martin-
ská	stěna	a	Kamínek	s	lesními	cestami	potěší.
Je	nám	sice	líto,	že	se	nemůžeme	scházet	se	

svými	rodinami	a	přáteli,	ale	věříme,	že	až	bude	
tato	složitá	doba	za	námi,	budeme	se	radovat,	
že	vše	dobře	dopadlo,	a	uspořádáme	o	to	ra-
dostnější	 a	 příjemnější	 setkání,	 abychom	 si,	
jak	jsme	zvyklí,	mohli	opět	společně	zazpívat	
s	našimi	muzikanty,	potěšit	se	z	návštěv	našich	
malých	talentovaných	umělců	a	pozvat	k	nám	
do	klubu	všechny	ty,	kteří	o	nás	v	této	složité	
době	pečovali,	na	společné	setkání.
Děkujeme	dále	pí	Umnerové	a	jejím	spolu-

pracovnicím	za	péči,	kterou	v	těchto	složitých	
dobách	věnuje	našim	seniorům	svými	radami	
a	programy	na	internetu,	děkujeme	všem,	kdo	
šijí	 perfektní	 roušky	 zdarma	 pro	 pečovatel-
ské	domy	a	potřebné	seniory	-	za	mnohé	jiné	
Budulínek,	 papírnictví	 paní	 Luby,	 Drahuška	
Nemanská	 a	 mnohé	 další.	 Velice	 nám	 všem	
pomáhá	pocit,	že	 jsme	stále	v	péči	a	není	na	
nás	zapomínáno.
DĚKUJEME.
Doufám,	že	za	všechny	seniory	města

Zdena Blažková

Veřejné poděkování
Vážený	pane	starosto	Sobotko,
chtěla	bych	Vám	touto	cestou	poděkovat	za	Vaše	pochopení,	vstřícnost	a	zejména	za	rychlost,	s	jakou	jste	vyřešil	v	této	nelehké	době	moje	poža-

davky,	které	se	týkaly	bezpečnosti	při	ošetřování	našich	klientů	v	obou	DPS	v	Dobřanech.
Díky	Vašemu	rychlému	a	důraznému	rozhodnutí	se	okamžitě	vyřešily	nebezpečné	situace	(kdy	ze	stran	některých	obyvatel	obou	DPS	docházelo	

k	porušování	nařízení	vlády	ČR	v	souvislosti	s	epidemií	COVID	–19)	a	ošetřování		klientů	v	domech	s	pečovatelskou	službou	sestrou	z	domácí	zdra-
votní	péče	bylo	pozastaveno	jen	na	několik	dnů.
Domácí	 zdravotní	 péči	 poskytujeme	 téměř	 po	 celém	 okrese	 Plzeň-jih,	 takže	 svým	 nařízením	 jste	 ochránil	 nejen	 naše	 klienty	 v	 Dobřanech,	

ale	i	v	širokém	okolí.		
S	úctou																																																																																														 	 Mgr. Jaroslava Kaderová, Centrum domácí zdravotní péče,s.r.o.

Chlumčany
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Česká škola ve Šlovicích - 2. část

Po	roce	1969	bylo	psaní	kroniky	školy	pře-
rušeno.	Krátké	záznamy	o	 její	 činnosti	obsa-
hovala	jen	kronika	obce.	Ředitelkou	a	zároveň	
učitelkou	byla	v	 letech	1970	 -	1972	Eva	Ha-
vleová,	která	v	té	době	psala	obecní	kroniku.	
Škola	byla	i	nadále	jednotřídní	a	od	4.	ročníku	
děti	 přecházely	 do	 základní	 školy	 v	 Liticích.	
Od	1.	9.	1972	byla	do	funkce	ředitelky	a	uči-
telky	 školy	 jmenovaná	 Libuše	 Ulčová,	 která	
začala	psát	"Školní	kroniku	základní	devítileté	
školy	ve	Šlovicích".	
V	náplni	a	aktivitách	školy	se	odráželo	ob-

dobí	normalizace	počátku	70.	let.	Besedy,	ná-
stěnky,	 výstavky	 byly	 věnovány	 např.	 výročí	
Velké	 říjnové	 socialistické	 revoluce,	 založení	
Svazu	 sovětských	 socialistických	 republik,	
výročí	Vítězného	února,	V.	I.	Lenina,	založení	
Pionýrské	organizace,	výročí	Slovenského	ná-
rodního	povstání	apod.	V	kronice	se	uvádí:	"Je	
věnována	zvýšená	péče	o	vyučování,	aby	ob-
sah	vyučovacích	hodin	byl	ve	vztahu	k	ideově	
politické	výchově	žáků."
Škola	úzce	spolupracovala	s	Místním	národ-

ním	výborem,	děti	prováděly	recitační	pásma,	
kulturní	vložky,	písně,	besídky,	předávaly	kvě-
tiny	a	dárky	např.	zahraničním	hostům,	kteří	
navštívili	obec	(z	Německé	demokratické	re-
publiky,	 ze	 Sverdlovské	 oblasti,	 z	 Jerevanu)	
nebo	 vítaly	 účastníky	 cyklistického	 Závodu	

vítězství.	Účinkovaly	také	při	vítání	občánků.	
Žáci	 často	 navštěvovali	 divadelní	 před-

stavení	 v	Divadle	dětí	Alfa	 v	Plzni,	 jezdili	 na	
školní	 výlety,	 např.	 na	 Karlštejn,	 do	 Švihova,	
do	Prahy.	Organizovány	pro	 ně	 byly	 vánoční	
besídky	s	nadílkou,	odpoledne	k	Mezinárod-
nímu	 dni	 dětí	 nebo	 nadílka	 dědy	 Mráze.	 Ve	
škole	fungovaly	dva	zájmové	kroužky	-	zdra-
votnický	 a	 kroužek	 dovedných	 rukou.	 Úzká	
byla	spolupráce	s	místním	mysliveckým	sdru-
žením,	pro	děti	 byly	pořádány	besedy,	 před-
nášky,	soutěže	nebo	vycházky	do	přírody.	
Ze	zápisů	v	kronice	se	dovídáme,	že	v	tomto	

období	 byl	 zhotoven	 kolem	 školy	 nový	 plot,	
vyměněny	 šatní	 skříňky	 a	 staré,	 zdravotně	
nevyhovující	 lavice,	 zakoupen	 diaprojektor,	
pořízeny	učební	pomůcky	a	obrazy,	škola	byla	
vybavena	listovou	tabulí	a	červeným	linem.
Dne	 30.	 6.	 1976	 vyučování	 ve	 Šlovicích	

skončilo	 a	 všechny	 děti	 přešly	 do	 Základní	
devítileté	 školy	 v	Liticích.	V	budově	 ještě	do	
roku	 1982	 fungoval	 tzv.	 dětský	 útulek	 a	 bu-
dova	sloužila	pro	potřeby	obce.	Od	roku	1992	
byl	zde	umístěn	osadní	výbor	obce,	knihovna	
a	lékařská	stanice.	V	roce	2009	ji	obec	prodala	
do	soukromých	rukou	a	v	současnosti	 je	bu-
dova	 s	 číslem	popisným	104	 využívána	 jako	
rodinný	dům.

Jana Hájková

Poděkování
Během	pandemie	koronaviru	COVID-19	se	opět	prokázala	fungující	spolupráce	mezi	Psychiatric-

kou	nemocnicí	v	Dobřanech	a	městem	Dobřany.	Ve	chvíli	nedostatku	OOP	nám	město	pomohlo	se	
zajištěním	objednávky	a	dodávky	dezinfekce	a	poskytlo	prototyp	respirátorů	k	otestování.	Velmi	
nápomocné	bylo	zajištění	péče	dětem	zaměstnanců	ve	zdejší	mateřské	škole,	díky	čemuž	mohou	
i	nadále	vykonávat	svoji	službu.	V	neposlední	řadě	patří	velké	poděkování	místním	ženám,	které	
pro	nemocnici	ušily	ochranné	bavlněné	roušky,	jež	byly	distribuovány	mezi	zaměstnance	i	pacienty.	

Vedení PN v Dobřanech.

Symboly štěstí

(kli)	 V	 předchozích	 vydáních	 DL	 jste	 se	
setkali	 se	 3	 symboly	 –	 čtyřlístek,	 podkova	
a	 kominík.	 Jak	 jistě	 víte,	 každý	 z	 této	 trojice	
znamená	 štěstí.	 My	 ale	 také	 víme,	 že	 jedno	
z	 čísel	od	0	do	10	 je	 rovněž	nazýváno	šťast-
né.	 Bystrý	 čtenář	 by	 tak	mohl	 vyřešit	 jednu	
hádanku.	Máme	tu	3	symboly	štěstí,	a	kdyby-
chom	je	přepsali	do	číselné	podoby,	vzniklo	by	
třímístné	číslo,	které	znamená	výročí	založení	
našeho	 města	 Dobřany.	 Už	 víte?	 Určitě	 ano.	
Od	května	můžete	vidět	všechny	tyto	symboly	
v	 ulicích	města	 pěkně	 pohromadě.	 Pokud	 je	
vyfotografujete	 a	 snímky	 vložíte	 na	 sociální	
sítě,	můžete	je	označit	třeba	#Dobrany777.

Šlovické setkání rodáků
I	přes	nastalou	 situaci	pokračujeme	v	pří-

pravách	na	setkání	šlovických	rodáků	a	oslav	
775	let	od	první	písemné	zmínky	o	obci.	Je	jis-
té,	že	původní	termín	a	rozsah	akce	nám	sou-
časná	opatření	neumožní.	Pokud	bude	shůry	
přáno,	rádi	bychom	připravili	komornější	akci	
v	 pozdně	 letním	 termínu.	Mimo	 jiné	 připra-
vujeme	ve	spolupráci	s	MKS	Dobřany	vydání	
publikace	pana	Kašpara	o	historii	šlovických	
stavení.	Těšíme	se	na	společné	setkání.

Michal Trdlička,
 radní a předseda osadního výboru Šlovice

(jar)	Pokud	se	vám	stalo,	že	tašky	již	doslouži-
ly,	můžete	si	pořídit	novou	sadu	v	infocentru.	
Trojce	menších	 tašek	 stojí	 50	Kč	 a	 sada	vel-
kých	je	o	deset	korun	vyšší.	

Tašky na tříděný odpad
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V	sobotu	11.	3.	se	uskutečnil	první	 letošní	
cyklovýlet	za	krásami	okolím	Dobřan.	Na	ná-
městí	se	nás	sešlo	jedenáct,	což	je	docela	sluš-
ná	účast	v	 této	pohnuté	době.	V	9	hod.	 jsme	
vyrazili	 na	 Radyni.	 Počasí	 nám	 přálo,	 a	 tak	
všichni	 v	 pohodě	 zdolali	 nástrahy	 kopcovi-
té	 trasy.	 Po	malém	občerstvení	 jsme	 sjeli	 do	
Starého	Plzence	a	v	jedné	restauraci	doplnili	
tekutiny.	Po	krátké	zastávce	se	jelo	na	rotundu	
svatého	Petra	a	Pavla,	která	je	za	řekou	na	ma-
lém	návrší.	Od	této	národní	kulturní	památky	
je	překrásný	výhled	na	celý	Starý	Plzenec,	Ra-
dyni	 a	okolí.	 Po	krátkém	kochání	 rozkvetlou	
přírodou	jsme	odjeli	při	řece	Úslavě	do	Černic	
a	následně	přes	Litice	do	Dobřan.	Trasa	mě-
řila	 celkem	 40	 km	 a	 všem	 účastníkům	 patří	
poděkování.	Další	výlet	je	naplánován	na	2.	5.,	
jeho	cílem	bude	Roupov	a	okolí.		

Těší se na vás Josef Hájek a Josef Polívka

Rybáři

V	 březnu	 a	 dubnu	 jsem	 měl	 v	 důsledku	
opatření	proti	 šíření	 koronaviru	 zajištěn	do-
voz,	protože	dcera	byla	s	malým	doma	a	vozila	
mě	k	řece	 téměř	každý	den.	Měl	 jsem	místo,	
kde	 mi	 krásně	 brali	 kapři	 na	 rohlík.	 Velmi	
opatrně,	 brčko	 se	 jen	 lehce	 jednou	 dvakrát	
pohnulo,	pak	se	přizvedlo	a	položilo.	To	se	již	
muselo	sekat.	Nebo	když	se	splávek	na	těžším	
prutu	začal	pohupovat	a	poťukávat.	Málokdy	
přišel	 typický	 záběr,	 kdy	 se	 splávek	 rozjel	
a	potopil.	A	kapři	to	přitom	byli	téměř	všichni	
míroví,	od	42	do	48	cm.	Bylo	vidět,	že	řeka	je	
dobře	zarybněna.	Potvrzovalo	mi	to	i	těch	ně-
kolik	málo	rybářů,	které	jsem	v	té	době	u	řeky	
potkal.
Potom	se	ale	10.	dubna	lovila	Dolní	Kotyn-

ka	 a	 nasazovalo	 se	 do	 řeky.	 Násada	 to	 byla	
krásná.	Vysocí	baculatí	lysci,	ale	většinou	jako	
přes	kopírák	39	 cm.	Ten	den	 jsem	 ještě	ulo-
vil.	Druhý	den	bylo	moje	místo	obsazeno,	tak	
jsem	šel	kus	výš.	Hned	mi	zabral	kapr	44	cm	
a	po	chvíli	43	cm.	A	tím	to	končilo.	Vyrojilo	se	
plno	 rybářů,	 zpočátku	 jim	 ryby	 braly.	 Jenže	
každý	 trošku	 zakrmil,	 někteří	 víc	 a	 někteří	
byli	 schopni	 naházet	 do	 vody	 kýbl	 kukuřice	
v	 domnění,	 že	 si	 ryby	 stáhnou.	 Ryby	 se	 ale	
nažraly	a	bylo	po	braní.	Celý	týden	jsem	pak	
pomalu	neviděl	zabrat,	a	když,	tak	byli	těsně	
pod	míru.	 Jak	 přestávaly	 ryby	 brát,	 ubývalo	
i	rybářů	u	řeky.	Kdyby	napršelo,	bylo	by	mož-
no	nasbírat	žížaly	a	zkusit	úhoře.	Těch	ale	teď	
silně	ubylo.	 Před	 lety	byl	 úhoř	 jistá	 ryba.	 Za	
večer	se	jich	ulovilo	i	několik.	Nyní	několik	za	
celý	rok,	pokud	vůbec.
Po	 výlovech	 byly	 opět	 zjištěny	 velké	 ztrá-

ty	 na	K3	 a	K2	působením	vyder.	Navíc	musí	
být	teď	vypuštěna	Horní	Kotynka,	protože	se	
z	 havarijního	 důvodu	 v	 důsledku	 poškození	
bobrem	musí	provést	oprava	boční	hráze.	Již	
se	vybírá	dodavatelská	firma.

Vladislav Šefl

Poděkování
Vážený pane starosto,
děkujeme Vám i Vašim spolupracovníkům za 
příkladnou péči o dobřanské seniory v této době.
Senioři děkují za zajištění ochranných pomů-
cek, dezinfekci a dovoz obědů ze školní jídelny.
Všem Vám patří náš dík.

S úctou senioři z ulice Oty Kovala.

Tradice v časech netradičních

Letošní	stavění	májky	ve	Šlovicích	proběhlo	ve	velmi	komorní	atmosféře.	Bez	přihlížejících,	bez	
ohně,	vuřtů	a	posezení.	Na	prvním	místě	byla	tradice	a	snaha	ji	zapasovat	do	vládních	nařízení	
v	rámci	nouzového	stavu.	Velikost	stromu	byla	zvolena	s	ohledem	na	limit	deseti	osob	v	lese	i	při	
stavění.	Kde	je	chuť,	najde	se	i	cesta,	a	tak	májka	ve	Šlovicích	stojí	a	tradice	zůstala	nepřerušena.

Za SDH Šlovice Michal Trdlička

(jar)	Omezení	provozu	se	dotklo	řady	institu-
cí,	mezi	něž	patří	také	Městské	kulturní	stře-
disko,	 které	muselo	 v	 pondělí	 16.	 3.	 uzavřít	
galerii,	 informační	 centrum	a	 o	 několik	 dnů	
později	 také	kino	Káčko.	Z	galerie	 se	na	ně-
kolik	 týdnů	 stala	 šicí	 dílna,	 sklad	materiálu	
na	 roušky,	 sklad	 roušek	 od	 dobrovolníků	 či	
ústenek.	 Prostory	 „íčka“	 se	 v	 polovině	 dub-
na	 proměnily	 také	 ve	 sklad,	 a	 to	 prázdných	
i	 hasiči	 naplněných	 lahví	 dezinfekce,	 které	
byly	 za	 pomoci	 dobrovolníků	 distribuovány	
dle	 objednávek	 do	 domácností	 seniorů	 nad	
65	let	z	Dobřan,	Šlovic	i	Vodního	Újezdu.	In-
formační	 linka	města	 s	 číslem	733	636	060	
se	tak	na	tři	dny	stala	doslova	a	do	písmene	
horkou	linkou.
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Ze života včel

Květen	 je	 měsícem	 hojnosti	 díky	 bohaté	
snůšce	pylu	a	nektaru.	Také	dobou	stavby	no-
vých	 plástů,	 chovů	 královen	 a	 zakládání	 no-
vých	včelstev.	Dlouhověké	zimní	včely,	které	se	
musely	starat	o	plod	 i	 létat	mimo	úl,	pomalu	
ubývají.	Postupně	je	nahrazují	mladé,	 líhnou-
cí	 se	včely,	 začátkem	května	 se	může	 líhnout	
denně	až	tisíc	mladých	včel.	Aby	včelstvo	pro-
spívalo,	musí	se	dostatečně	rychle	obnovovat,	
protože	život	včel	dělnic	během	období	snůšky	
je	velice	krátký.	Jak	dlouho	budou	dělnice	žít,	
záleží	na	tom,	kdy	se	líhnou.	Během	snůškové-
ho	období	žijí	včely	jen	čtyři	až	šest	týdnů.	Vče-
ly,	které	se	líhnou	mimo	snůškové	období,	žijí	
několik	měsíců.	Ve	snůškovém	období	se	úplné	
včelstvo	skládá	z	jedné	plodné	matky,	několika	
desítek	tisíc	dělnic	a	několika	set	 trubců.	Ka-
ždá	z	 těchto	kast	plní	ve	včelstvu	specifickou	
funkci	a	sama	o	sobě	by	nemohla	existovat	ani	
jedna	z	nich.	Když	včelař	ví,	co	má	každá	včela	
dělat	a	proč,	dokáže	z	chování	včelstva	poznat,	
zda	je	vše	v	pořádku,	popřípadě	jaký	je	potře-
ba	udělat	ve	včelstvu	zásah.	Včelstva	potřebují	
více	místa	pro	plodové	těleso	a	ukládání	zásob.	
Včely	 si	 vytvářejí	 materiál	 pro	 stavbu	 plástů	
samy.	Vosk	vzniká	ve	čtyřech	párech	žlázových	
polí,	která	 jsou	na	břišní	 straně	zadečku	děl-
nice.	Vosk	po	vystoupení	na	povrch	těla	včely	
ztuhne	a	promění	se	na	 tenké	šupinky.	Výro-
ba	 stavebního	 materiálu	 řízená	 vlastním	 tě-
lem	umožňuje	určovat	vlastnosti	suroviny	na	
stavbu	plástů.	Toto	pocení	vosku	 je	pro	včely	
velice	energeticky	náročné,	na	jeden	kilogram	
vosku	včely	spotřebují	až	pět	kilogramů	medu.	
Největší	podíl	je	dělničích	buněk,	které	slouží	
k	 ukládání	medu,	 pylu	 a	 jako	 pokojíčky	 vče-
lích	 dělnic.	 Plodový	 plást	 vykazuje	 tři	 zóny,	
uprostřed	plástu	jsou	buňky	s	vajíčky,	larvami	
a	kuklami.	Obklopuje	 je	věnec	buněk	naplně-
ných	pylem	a	zbytek	plástu	je	naplněn	medem.	
V	době,	kdy	jsou	odchováváni	pohlavní	jedinci,	
královna	klade	vajíčka	do	větších	buněk	trub-
čích	a	buněk	určených	k	výchově	královen,	ma-
teřích	misek.	Včela	dělnice	je	jedním	z	nejpozo-
ruhodnějších	tvorů	živočišné	říše.	Dělnice	jsou	
včelí	samičky,	avšak	se	zakrnělými	pohlavními	
orgány.	 Nejsou	 schopné	 rozmnožování,	 ale	

Zahrádkáři

Protože	karanténa	trvá,	nemohli	jsme	uskutečnit	několik	našich	tradičních	akcí.	Snad	alespoň	
něco	dokážeme	zachránit.	Brigádu	zorganizujeme	při	nejbližší	příležitosti,	kterou	situace	dovolí,	
a	výlet	do	Prahy	jsme	předběžně	přesunuli	na	srpen.	Ještěže	máme	ty	zahrádky!	Tam	si	můžeme	
užívat	jarního	sluníčka.	Pevně	doufám,	že	když	zahradám	dáme	letos	mnohem	více	času,	budeme	
mít	možnost	pochlubit	se	luxusními	výpěstky	na	podzimní	výstavě.	
Sucho	trápí	letos	celou	krajinu.	Připravme	se	na	boj	s	ním	již	nyní.	Předpokládám,	že	nádoby	

na	dešťovou	vodu	už	máme	všichni,	tak	ještě	můžeme	využít	zkušenosti	z	krajin	na	jih	od	nás:	Vy-
bírejme	rostliny,	které	suchu	odolávají	-	například	růže,	levandule,	většina	aromatických	kuchyň-
ských	bylinek.	Připravme	si	dostatek	pet	lahví,	které	zasadíme	spolu	s	rajčaty,	aby	bylo	možné	za-
lévat	přímo	ke	kořenům,	ke	kořenům	je	dobré	zalévat	i	stromy	pomocí	připravených	otvorů	(3	až	
4)	po	obvodu	koruny.	Kde	je	to	možné,	vysejte	místo	trávníku	louku,	která	se	nemusí	tak	sekat	a	je	
proti	suchu	mnohem	odolnější.	No	a	pak	už	jen	pravidelně	okopávat,	aby	se	voda	neodpařovala.

Zora Richterová 

kromě	kladení	vajíček	dělají	ve	včelstvu	všech-
no.	Kladení	vajíček	obstarává	královna.	Včela	
i	královna	se	vyvíjí	z	oplozeného	vajíčka,	mají	
otce	i	matku,	kdežto	trubci	se	vyvíjí	z	vajíčka	
neoplozeného,	proto	trubec	nemá	otce.	Dělni-
čí	 a	 trubčí	 larva	dostává	 jako	potravu	mateří	
kašičku	jen	první	tři	dny,	potom	je	dokrmová-
na	směsí	pylu	a	medu.	Larva,	ze	které	se	líhne	
královna,	je	krmena	mateří	kašičkou	po	celou	
dobu	svého	vývoje.	Proto	se	vyvinou	u	králov-
ny	pohlavní	 orgány.	Nejen	 rozdílné	množství	
a	kvalita	potravy	urychluje	vývoj.	Královna	se	
vyvíjí	od	vajíčka	do	vylíhnutí	šestnáct	dní.	Po	
pěti	až	deseti	dnech	vylétá	královna	na	snub-
ní	 let,	 vyhledává	 trubčí	 shromaždiště,	 kde	 se	
postupně	 spáří	 s	 šesti	 až	 dvanácti	 trubci.	 Je-
jich	sperma	se	uloží	ve	spermobance,	ze	které	
královna	čerpá	samčí	pohlavní	buňky	po	celý	
svůj	 život.	Matka	 se	dožívá	až	pěti	 let.	Včela-
ři	 však	 mění	 matky	 dříve,	 po	 dvou	 až	 třech	
letech.	 Jen	matky	geneticky	cenné	nebo	dob-

rých	 doprovodných	 vlastností	 se	 nechávají	
déle,	k	založení	chovné	linie.	Trubčí	larvy	jsou	
krmeny	 tři	 dny	mateří	 kašičkou,	 potom	 jsou	
krmeny	 směsí	pylu	 a	medu.	Trubci	 pohlavně	
dozrávají	třináctý	den	po	vylíhnutí,	do	té	doby	
tráví	veškerý	čas	v	úlech	a	včely	 se	o	ně	sta-
rají.	Říjní	trubci	vylétají	za	slunečných	dní	na	
trubčí	shromaždiště,	aby	se	pářili.	Pokud	jsou	
úspěšní,	ihned	umírají,	pokud	ne,	vracejí	se	do	
úlu	a	zůstávají	členy	společenstva.	Tyto	lety	se	
opakují,	dokud	se	včely	nezačnou	trubců	zba-
vovat,	k	čemuž	může	dojít	kdykoliv,	v	každém	
případě	nejpozději	koncem	léta,	kdy	už	snůška	
není	tak	bohatá.	Mateří	kašička	–	produkují	ji	
včely	 dělnice	 –	 kojičky	 staré	 pět	 až	 jedenáct	
dní,	svými	hltanovými	žlázami.	Královna	je	po	
celý	 svůj	 život	 krmena	mateří	 kašičkou.	Krá-
lovna	klade	vajíčka,	ale	o	krmení	larev	a	zajiš-
tění	zdárného	vývoje	v	dokonalého	jedince	se	
starají	její	sestry.	

Jan Plášil, člen ČSV Dobřany
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Jak to vidím
Jsou	tomu	již	čtyři	roky,	kdy	jedno	květnové	

nedělní	dopoledne	před	vchodem	do	kostela	
sv.	 Mikuláše,	 v	 době,	 kdy	 začíná	 mše	 svatá,	
postával	nesměle	postarší	manželský	pár.	Pán	
s	paní	hovořili	mezi	sebou	německy.	Když	bo-
hoslužba	 začala,	 vešli	 dovnitř	 jako	 poslední	
a	posadili	se	do	jedné	ze	zadních	lavic.	Ihned	
po	skončení	mše	ke	mně	přišel	pan	farář	Mar-
tin	Váňa	a	povídá:	 „Vzadu	sedí	nějací	cizinci,	
patrně	z	Německa.	Nikdy	jsem	je	tady	dosud	
neviděl.	 Zeptej	 se	 jich,	 co	 je	 k	 nám	 přivádí.“	
A	tak	jsem	k	nim	přišel,	oslovil	 je,	po	několi-
ka	prvních	větách	se	k	nám	připojil	pan	farář	
a	chvíli	jsme	pohovořili.	Byli	to	paní	Johanna	
a	pan	Hubert	Steffensovi	z	Bad	Cambergu.	To	
je	neveliké	městečko	ležící	až	za	Frankfurtem,	
nedaleko	 Rýna.	 Důvod	 jejich	 návštěvy	 byl	
prostý.	 Trávili	 právě	 dovolenou	 na	 bavorské	
straně	 Šumavy	 u	 Zwieslu,	 kterou	 si	 nadělili	
k	50.	výročí	 svatby,	a	využili	 této	příležitosti	
k	 návštěvě	 Dobřan	 –	města,	 kde	 se	 Johanna	
nedlouho	po	skončení	války,	v	září	1945,	naro-
dila.	Mnoho	toho	v	Dobřanech	již	nestihla.	Na	
podzim	byla	ještě	pokřtěna	–	v	témže	kostele	
sv.	Mikuláše	–	a	o	pár	měsíců	později,	v	únoru	
1946,	šla	celá	jejich	rodina	do	odsunu.

Povídali	jsme	si	ještě	déle.	Přidala	se	k	nám	
paní	Vlasta	Jelínková,	která	od	dětství	němči-
nu	dobře	ovládá,	a	vyšlo	najevo,	že	má	s	paní	
Johannou	 dokonce	 některé	 společné	 známé,	
kteří	 se	 v	 rámci	 jejich	 krajanského	 spolku	
Dobřanských	 dosud	 pravidelně	 v	 Bad	 Cam-
bergu	a	ve	Fuldě	scházejí.	
Se	 Steffensovými	 jsme	 se	 spřátelili,	 od	 je-

jich	první	návštěvy	v	roce	2016	sem	přijeli	ka-
ždý	rok	v	květnu	a	vždycky	je	o	čem	povídat.	
Letos	 kvůli	 zavřeným	 hranicím	 nepřijedou.	
Tak	snad	příště.
Opět	 se	ukazuje,	 jak	 je	 svět	malý.	Považte:	

paní	 Johanna	 Steffensová,	 rozená	Altmanno-

vá,	 stejně	 jako	 její	matka,	a	kdo	ví,	kdo	 ještě	
z	předešlých	generací	 této	 rodiny,	 pocházela	
z	tohoto	města.	Já,	ačkoliv	zde	bydlím	25	let,	
z	Dobřan	nepocházím.	Ale	pocházím	z	 toho-
to	 kraje.	 Z	 Plzně	 a	 okolí.	 Skoro	 všichni	moji	
předkové	 minimálně	 250	 let,	 co	 vím,	 byli	
z	okolí	Plzně.	Někdo	z	nich	mluvil	česky,	ně-
kdo	německy,	někdo	obojí.	Tak	 to	 tady,	kudy	
procházela	 jazyková	 hranice,	 prostě	 bylo.	
A	tak	to	třeba	bylo	i	v	případě	Altmannových.	
A	tu	mě	napadlo,	že	sestra	mého	pradědy	se	
v	roce	1907	do	Dobřan	provdala.	Je	tedy	doce-
la	možné,	že	se	třeba	s	babičkou	paní	Johanny	
znala.	Ale	hlavně:	nevidím	rozdílu	mezi	nimi	
…	a	námi.
Je	 dobře,	 že	 osud	 umožnil	 těmto	 lidem	 -	

a	teď	to	myslím	obecně	-	lidem,	kteří	byli	po	
válce	odsunuti,	byť	po	mnoha	letech,	opět	na-
vštívit	místa,	kde	mají	své	kořeny.	Je	dobře,	že	
o	to	vůbec	stojí,	navzdory	tomu,	že	ne	všichni	
o	to,	poté	co	padla	železná	opona	třeba	kvůli	
prožitým	traumatům,	stáli.	A	je	dobře,	když	se	
u	nás	potkají	se	zájmem	a	porozuměním.	
Takže	takhle	to	vidím.

Pavel Wagner

Vážení	spoluobčané,	
bohužel	 v	 tomto	 nelehkém	 období,	 které	

postihlo	nás	všechny,	kdy	 jsou	omezeny	veš-
keré	činnosti,	kdy	obchody	a	instituce	fungují	
v	omezeném	provozu,	pan	starosta	této	situa-
ce	využívá	k	provádění	svých	dalších	činností	
bez	ohledu	na	názory	občanů	Dobřan	a	okol-
ních	obcí.
V	 době	 karantény	 na	 konci	 března,	 o	 so-

botách,	 o	nedělích,	 byla	 v	polesí	 na	Vysoké	
pokácena	 plocha	 zdravých, převážně list-
natých stromů	 nenapadených	 kůrovcem	
–	celkem	533	ks	vzrostlých	stromů	a	ostat-
ních	dřevin	na	ploše	7,5 ha.	Jedná	se	o	další	
kus	zdevastované	krajiny	na	katastru	města	
Dobřany,	tak	jako	je	tomu	např.	na	Šlovičáku.	
A	 to	nyní	 i	do	budoucna,	v	době,	kdy	větši-
na	lidí	stále	častěji	vyhledává	každý	kousek	
přírody	 a	 je	 vzácný	 opravdu	 každý	 strom.	
Rozsáhlé	 kácení	 se	 provedlo	 pouze kvůli 
dočasnému skladování zeminy	pro	stavbu	
silnice	I/27.
Dále	 bychom	 Vás	 rádi	 touto	 cestou	 infor-

movali	o	tom,	že	skládka	na	Vysoké	bude	dále	
pokračovat.	Účastníci	 se	při	 „sousedské	pro-
cházce	 na	 Vysoké	 s	 panem	 starostou“	mohli	
na	 vlastní	 oči	 přesvědčit,	 jakým	 způsobem	
probíhá	skládkování	a	 jak	se	tam	netřídí	od-
pady.	 Zemina	 z	 další	 nové	 kazety	 by	 měla	
být	uskladněna	na	navazující	ploše	 již	poká-

cených	 stromů.	 Proč	 musí	 firma	 provozující	
skládku	 na	 Vysoké	 skladovat	 zeminu	 na	 po-

zemku	o	rozloze	cca	23	ha,	kde	se	nyní	zatím	
nachází	zdravé	stromy?
A	co	bude	následovat?	
Starosta	 postupuje	 přesně	 podle	 svého	

harmonogramu,	který	představil	dne	18.	11.	
2019	v	Káčku	při	veřejné	diskusi	o	stavbě	plá-
nované	střelnice	(začíná	to	ZEMMELY).
Po	 nesmyslných	 devastacích	 krajiny	 kvůli	

skladování	 zeminy	 si	 nenápadně	 připravu-
je	 pozemek	k	 výstavbě	 střelnice,	 přestože	 je	
již	 informován	o	nesouhlasu	občanů	Dobřan	
a	okolních	obcí.
Při	 přímé	 komunikaci	 s	 panem	 starostou	

na	jasné	dotazy	týkající	se	životního	prostředí	
a	střelnice	jako	odpověď	slyšíme	neustále	do-
kola	 jeho	působivé	a	klamné	řečnické	vystu-
pování,	 polopravdy,	 překroucené	 argumenty,	
logické	 klamy	 a	 falešné	 sliby.	 Vyhýbá	 se	 ře-
šení	 důležitých	 problémů,	 apeluje	 na	 emoce	
občanů,	 a	 to	 nejčastěji	 urážkami.	Hlásá	 věci,	
o	nichž	ví,	že	nejsou	pravda,	a	dává	nám	ostat-
ním	 lidem	 najevo,	 že	 jsme	 hlupáci.	 	 My	 by-
chom	opravdu	rádi	dostali	logické	vysvětlení	
a	věcné	zdůvodnění	jeho	jednání.
Starosta	jedná	z	pozice	absolutní	moci	nad	

městem,	my	obyčejní	občané	jsme	proti	tomu	
naprosto	 bezmocní	 a	 nemáme	 žádnou	 jinou	
možnost	svobodně	vyjádřit	svůj	pocit	a	názor,	
jedině svým podpisem petice.

Pavla Součková a Josef Frajdl



Napsali jste nám / Společenská rubrika

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

Dne	22.	5.	2020	uplynou	čtyři	roky,	
co	nás	navždy	opustil	

pan	Jan Pěchouček.

Vzpomínají	manželka,	
dcery	a	syn	s	rodinami.

Vzpomínka

11.	května	2020	uplyne	rok,	
co	nás	navždy	opustila

paní	Hana Plačková.

Kdo	jste	ji	znali,	vzpomeňte	s	námi.
Manžel	s	rodinou

Poděkování

4.	5.	uplynuly	3	roky	od	chvíle,	
co	nás	opustila	

paní	Danuše Štychová. 

Prosím,	vzpomeňte	s	námi.	
Sestra	a	synové	s	rodinami.

Vzpomínka
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Dne	11.	dubna	2020	oslavila	
své	90.	narozeniny

paní	Jaroslava Bradová,
bývalá	dlouholetá	vedoucí	školních	jídelen	

ZŠ	Dobřany.

Do	dalších	let	pevné	zdraví,	štěstí	a	pohodu	
přeje	rodina.

Blahopřání

Na	dva	měsíce	 se	v	naší	 zemi	zastavil	 čas.	
Zjistili	jsme,	že	na	přírodu	jsme	opravdu	krát-
cí,	 a	 pokud	 se	 k	 ní	 nebudeme	 umět	 chovat,	
ona	bude	ta,	která	vždy	zvítězí,	a	lidstvo	bude	
historicky	pouze	jedním	z	živočišných	druhů,	
který	obýval	tuto	planetu.
Letošní	březen	a	duben	nebyly	časem	na	to,	

abychom	pokračovali	ve	sbírání	podpisů	pod	
petici:	 „Střelnici v Dobřanech nechceme.“ 
Vzhledem	k	jiným	starostem,	které	měl	každý	
z	nás,	byla	petice	upozaděna	a	během	března	
byla	uzavřena	i	mnohá	podpisová	místa.
Podepsat	petiční	archy	mohli	občané	Dobřan	

i	okolních	obcí,	kde	by	lidé	mohli	být	poškozeni	
nejen	hlukem	z	plánované	střelnice.	Se	sběrem	
podpisů	se	začalo	15.	 ledna	a	podepisovalo	se	
ještě	celý	únor.	Poslední	březen	měl	být	datem,	
ke	kterému	jsme	chtěli	podpisovou	akci	ukončit.

Nyní	 je	 však	 opět	 čas	 dát	 prostor	 těm,	
kteří	 by	 chtěli	 petici	 ještě	 podepsat,	 a	 to	 do	
31.	května	2020.	Proč?	Jen	za	měsíc	a	půl	po-
depsalo	tuto	petici	více	než	1 400 lidí, z toho 
přes 1 000 z Dobřan.	Tato	čísla	už	něco	vypo-
vídají	o	vůli	občanů	a	členové	petičního	výbo-
ru	berou	každý	podpis	jako	závazek	toho,	že	je	
nutné	tuto	petici	dotáhnout	do	konce.			

Snímky,	 které	 vidíte	 u	 článku,	 jsou	 důka-
zem	toho,	že	kácení	 (cca	7,5	ha)	dle	projektu	
„ZEMMEL	 č.	 1	 –	 1.	 etapa“	 bylo	 už	 ukončeno.	
V	současné	chvíli	pro	„ZEMMEL	č.	1	–	1.	etapa“	
byla	 pokácena	 plocha	 se	 zdravými,	 převážně	
listnatými	 stromy	 (nenapadenými	 kůrovcem)	
-	 533	 ks	 vzrostlých	 stromů	 s	 min.	 obvodem	
80	 cm	ve	 výšce	1,3	m	a	 ostatních	dřevin	 (na	
ploše	62	367	m2).	 	Náhradní	výsadba	má	být	
provedena	na	3	plochách	celkem	cca	52	000	m2 

(294	stromů	a	765	keřů),	a	to	na	orné	půdě.	
Na	tuto	vykácenou	plochu	má	být	proveden	

návoz	zeminy	z	akce	ŘSD,	přivaděč	I/27,	a	to	na	
čtyři	roky.	Pak	by	měl	být	návoz	z	pozemku	od-
straněn,	nebo	bude	sloužit	jako	základ	parkovi-
ště	budoucí	střelnici.	Nyní	probíhají	další	práce	
zadané	vedením	města.	 Jedná	se	o	biologické	
hodnocení	s	jarním	a	podzimním	průzkumem	
a	projekt	pro	„ZEMMEL	č.	1	–	2.	etapa“,	aby	ve-
dení	města	mohlo	pokračovat	v	kácení	stromů	
na	navazující	ploše	(cca	23	ha),	a	poté	bude	po-
zemek	připravený k výstavbě střelnice.
Stále	se	nevzdáváme!	
Kdo	 se	 rozhodne	 ještě	 petici	 podepsat,	

může	 po	 telefonické	 domluvě	 u	 všech	 členů	
petičního	výboru:

Mgr. Eva Fekerlová,	 Husova	 842,	 334	 41	
Dobřany,	723	358	802

Pavla Součková,	Vysoká	103,	334	41	Dob-
řany,	602	693	391

Marcel Pastuch,	 Dobřánky	 960,	 334	 41	
Dobřany,	777	831	713

Mgr. Dagmar Terelmešová,	 Náměstí	
T.G.M.	112,	334	41	Dobřany,	733	698	631
+	na	 dvou	místech,	 která	 zásobíme	dezin-

fekcí	na	ruce	k	použití	před	manipulací	s	tuž-
kou	a	podpisovým	archem:

Dobřanské pekařství,	Náměstí	T.G.M.	156,	
334	41	Dobřany	

Samoobsluha potraviny Market Elán,	
Náměstí	T.	G.	M.	158,	334	41	Dobřany

Za petiční výbor Dagmar Terelmešová

Petice, střelnice a kácení na Vysoké
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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

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní. 
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
 bydlení  finanční problematika  rodina a mezilidské vztahy 
 sociální a zdravotní pojištění  systém sociálních dávek a pomoci 
 správní řízení (jednání s úřady)  občanskoprávní vztahy 

 majetkoprávní vztahy  ochrana spotřebitele  pracovně–právní vztahy

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Řádková inzerce
		ANGLIČTINA –	Individuální	i	skupinová	výuka,	též	online	

(Skype	apod.),	tel.	724	015	347,	www.anglickyjazyk.net
		ÚČETNICTVÍ:	vedení	účetnictví	–	fyzické	osoby	i	právnické	

organizace	včetně	mezd.	Tel.:	606	609	720
		Hledám	podnájem	v	Dobřanech,	2	či	3+1.	Nabízím	zděnou	

chatu	u	Rokycan.	tel:	604	840	608.

Plzeňský kraj připravuje zcela 
novou dopravu po kraji 

Cestující	linkovými	autobusy	po	Pl-
zeňském	kraji	se	od	14.	června	mohou	
těšit	 na	 více	 než	300	nových	moder-
ních	 autobusů	 v	 barvách	 Plzeňského	
kraje.	 Všechna	 vozidla	 budou	 nízko-
podlažní	a	vysoce	komfortní	–	vyjma	
moderního	 vzhledu	 a	 zvýšeného	 po-

hodlí	nabídnou	i	klimatizaci,	USB	nabíječky	a	na	hlavních	trasách	ve	vy-
braných	spojích	bude	k	dispozici	i	Wi-Fi	připojení.

Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský	kraj	plánuje	spustit	i	vlastní	tarif,	který	budou	moci	lidé	vy-

užívat	jak	pro	autobusy,	tak	i	pro	vlaky	a	který	bude	platný	pro	jednotli-
vé	jízdy	i	pro	předplatné.	Rozhodnete-li	se	cestovat	veřejnou	dopravou	
v	rámci	Plzeňského	kraje,	bude	vám	na	cestu	stačit	vždy	jedna	jízdenka.	
Nebudete	tak	muset	komplikovaně	řešit,	se	kterým	dopravcem	pojedete	
a	u	koho	to	vyjde	levněji.

Dispečink
Nově	bude	od	stejného	data	spuštěn	dispečink	integrovaného	systé-

mu,	který	bude	hlídat	přestupní	vazby	na	nádražích,	a	to	i	mezi	drážní	
a	autobusovou	dopravou.	Přes	dispečink	bude	možno	objednat	také	tzv.	
spoje	 na	 zavolání.	 Jde	 o	 spoje	 s	 nepravidelnou	 vytížeností,	 které	 jsou	
místo	zrušení	převedeny	do	 režimu	objednávky.	Neobjednají-li	 si	 ces-
tující	spoj,	autobus	nevyjede.	Objednávka	bude	možná	telefonicky	přes	
číslo,	které	bude	na	každém	jízdním	řádu,	či	přes	webový	formulář.

Díky změně navíc Plzeňský kraj jako provozovatel výrazně ušetří
Kraji	se	navíc	s	novým	dopravcem	podařilo	i	ušetřit,	a	to	zhruba	16	mi-

lionů	ročně.	Nový	dopravce	bude	celé	toto	území	obsluhovat	deset	let,	jak	
uvádí	smlouva	s	Plzeňským	krajem,	který	je	provozovatelem	této	dopravy	
a	který	bude	pobírat	příjmy	z	jízdenek	či	naopak	dotovat	některé	spoje.	

Veškeré	informace	o	nové	dopravě	naleznete	na	webových	stránkách	
www.idpk.cz	a	facebooku	a	instagramu	IDPK.cz.

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ

po	11.	5. 14	–	17 út	2.	6. 14	–	17 st	17.	6. 14	–	17

čt	14.	5. 14	–	17 po	8.	6. 14	–	17 st 24. 6. 14	–	17

út	19.	5. 14	–	17 pá	12.	6. 14	–	17 po	29.	6. 14	–	17

čt	28.	5. 14	–	17

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na tel.: 773 478 883.
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO  
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
VŽDY zavolat předem, i v den návštěvy lékaře. Platí 
i v případě horečky a po návratu ze zahraničí. Paci-
enti, u kterých je podezření na onemocnění Covid-19, 
budou ošetřeni pouze po telefonické domluvě.
pondělí	 6:00–12:00
úterý	 6:00–13:00
středa	 6:00–12:00	 13:00	liché	týdny
	 	 													Vstiš
čtvrtek	 6:00–12:00	 13:00	Harmonie
pátek	 6:00–12:00

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
tel.: 723 079 072
V hodinách 7:30–10:00 se ordinuje pro zdravé 
děti (očkování, preventívní prohlídky). V hodinách 
od 10:30 do konce pracovní doby budou ošetře-
ny akutně nemocné děti. V úterý během odpole-
dní ambulance 13:00–15:00 budou prováděny 
preventivní prohlídky a očkování zdravých dětí. 
15:30–17:00 budou ošetřeny nemocené děti. Tele-
fonické 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 bez omezení, více info na webu 
http://www.ocni-nepomuk-dobrany.cz/. VŽDY za-
volat 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
Ordinační	hodiny:
pondělí	 7:30–17:00
úterý,	středa	 7:30–13:00
čtvrtek	 7:30–17:00
pátek	 7:30–13:00

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

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková
Ordinační hodiny bez omezení.
středa	 6:30–7:30	 náběry
	 7:30–14:30	 ordinace

Gynekologie
MUDr. Petr Krčál
tel.: 603 225 252
Ordinační hodiny bez omezení.
úterý	(sudé)	 7:00–13:00
čtvrtek	 7:00–13:00
pátek	(lichý)	 7:00–13:00

MUDr. Regina Janů
tel.: 775 519 042, www.gynekolog.cz/janu/
e-mail: janu.gynekologie@gmail.com
Ordinační	hodiny:	
pondělí	 8:00–15:00
úterý	 6:30–17:00
středa	 6:30–14:00
čtvrtek	 8:00–13:00

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

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

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 bez omezení.
pondělí–pátek	 6:00–12:00

Oční optika
Dagmar Strejcová
tel.: 727 900 748
e-mail: optikastrejcova@seznam.cz
středa	 9:00–17:00
pátek	 8:00–14:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33, tel.: 377 972 754, 732 114 040
úterý,	čtvrtek,	pátek	 	8:00–11:00
nám. Bohuslava Kašpara 450, Chlumčany 
tel.: 377 973 124, 732 114 040
pondělí,	středa	 8:00–11:00
Ordinační hodiny v NOUZOVÉM režimu, VÝHRAD-
NĚ po předchozím objednání, telefonické kon-
zultaci! Platí i v případě žádosti o vystavení OČR 
(pouze po telefonickém objednání).

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
Ordinační doba v omezeném režimu pouze na ob-
jednání. Po dohodě je možnost distanční terapie. 
Bližší informace: www.logopedieplzenjih.cz

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

MVDr. Drahomíra Jeroušková
tel.: 602 474 583
pondělí,	pátek	 9:00–11:00
čtvrtek	 16:00–18:00

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

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující 
péči – pečovatelská služba
Sokolovská 1004
tel.: 733 141 900 – Helena Vaňková
e-mail: jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
ponděl	–	pátek	 7:00	–	19:00
so,	ne,	svátek	 7:00	–	9:00	 11:30	–	14:00
	 	 	 17:00	–	19:00
Do odvolání platí zákaz návštěv. 

Sběrný dvůr
tel.: 721 529 770
pondělí	 	 14:00–18:00
st,	pá,	ne	 9:00–13:00	 14:00–18:00
Po dobu trvání nouzového stavu nebude vyžado-
ván doklad o zaplacení poplatků za odpad.

Informace platné k 30. 4. 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


