Co nového na úřadě
Práce na přestavbě budovy obecního úřadu pokračují podle plánu. V druhém nadzemním
podlaží, kde byly vybudované tři nové byty, jsou již všechny práce hotové. Nyní se ještě
provádějí administrativní činnosti a musí se doplnit dokumentace, která je potřebná ke
kolaudaci. Zřejmě během února budou byty připravené k nestěhování. Všechny byty jsou
téměř shodné. Jedná se o dvoupokojové byty s kuchyní a příslušenstvím o podlahové ploše
necelých 50m2. Pokud byste věděli o vhodných nájemnících, ozvěte se mi.
U druhého projektu, který se týká prvního nadzemního podlaží, se v srpnu provedlo
výběrové řízení na dodavatele stavby. Je jistě dobrá zpráva, že zvítězila stejná firma, která
prováděla i přestavbu II. NP. Po výběrovém řízení jsme všechny potřebné dokumenty doručili
na Ministerstvo pro místní rozvoj a nyní již čerpáme dotaci. V současné době byly u budovy
nainstalovány dveře a vrata a tím se celá budova uzavřela a mohou pokračovat práce uvnitř.
Současně, pokud to počasí dovolí, se budou provádět zemní práce na úpravu okolí budovy.
Jelikož se přestavba značně prodražuje, požádali jsme Královéhradecký kraj o mimořádnou
dotaci. Uvidíme, jak budeme úspěšní.
Většina z vás jistě již ví, že stavbou roku
v Královéhradeckém kraji se stala rozhledna
na Velké Deštné a domnívám se, že oprávněně. I my jsme měli v této soutěži také své
želízko v ohni a to projekt: „Nástavba,
přístavba a stavební úpravy Základní školy
v Dobřanech“. Na vyhlášení soutěže jsme se
mohli blíže seznámit se všemi soutěžními
projekty a porota to rozhodně neměla lehké,
všechny soutěžní projekty něčím zaujaly.
I náš projekt komisi zaujal, protože jsme byli
ocenění zvláštní cenou poroty. Údajně
porotu nejen oslovila stavba, ale příběh,
který celou přestavbu doprovázel.
Zástupci ZŠ a MŠ o.p.s. obci navrhli
vybudovat workoutové hřiště s názvem:
„Fitpark Trivium“ vedle dětského hřiště.
Zastupitelstvo obce uvedený záměr
schválilo. I na vybudování hřiště požádáme
o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
které vyhlásilo vhodný program. Cena hřiště
bude 373.757,- Kč, a jelikož je dotace 80%
měla by být dotace ve výši 299.005,- Kč.
V únoru nebo březnu plánujeme
zveřejnit záměr na prodej stavebních
pozemků. Byli bychom rádi, aby pozemky
koupili mladí, kteří v Dobřanech chtějí bydlet a žít. Podrobnosti budou před prodejem
zveřejněny na úřední desce.
Rozhodli jsme se, že v obci zavedeme mobilní rozhlas. Nejedná se o klasický rozhlas
z apliónů, ale o to, že kdo se zaregistruje do této aplikace, bude dostávat SMS zprávy, popř.
e-maily o aktuálních zprávách v obci. Informační leták je na zadních stranách zpravodaje.
I v příštím roce bude cena vodného stejná tedy 25,- Kč.
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Na posledním Veřejném zasedání, které se
konalo 11.12.2020 se zrodil nápad: „Vánočky pro
dobrou věc“. Pár dobřanských žen se domluvilo
a v kuchyni základní školy upekly 25 ks vánoček,
které jsme následně předali personálu na
covidové oddělení náchodské nemocnice, pro
podporu jejich náročných služeb.
starosta

Společenská kronika
V druhé polovině letošního roku 2020 svá jubilea oslavili naši sousedé:
Paní

POULOVÁ ANEŽKA

Pan

TOMÁŠ BOHUMIL

Pan

ŠPLÍCHAL VÁCLAV

Paní

HOLUBOVÁ ZDEŇKA

Paní

PAŠTIKOVÁ DANA

Paní

ANDRŠOVÁ BOŽENA

Všem jubilantům jsme za obec předali malou pozornost a popřáli pevné zdraví do dalších let!
V pondělí 7. září nás zastihla smutná zpráva. Nečekaně nás
opustil bývalý dobřanský starosta, dlouholetý předseda AMK
Dobřany, vynikající, obětavý kamarád a soused, pan
JOSEF ŠVORC
Při posledním rozloučení v pondělí, 14. září mu přišlo dát
poslední sbohem na dobřanském závodišti obrovské množství našich
občanů a jeho profesních kolegů.
Čest jeho památce

Jak to vidím já
O čem mám psát článek v době, kdy jsme zavřeni doma a naším nejvěrnějším společníkem
jsou různá média, ve kterých se skloňuje slovo covid ve všech pádech a světových jazycích.
Tak třeba o něm.
Mikroorganizmus, který se začátkem letošního roku rozběhl do
světa a změnil dosavadní běh života na celé planetě, nás překvapil,
zastrašil a uvěznil. Nic podobného jsme zatím v moderní době
nezažili. Kde se ta potvůrka vzala, se asi nedozvíme. Číňané to
svádějí na Indy, Italy i na nás Čechy! Ať už utekla z nějaké
laboratoře anebo se vylíhla v přírodě, je teď nepodstatné a musíme
s ní bojovat.
Kdo měl na jaře z domácího vězení radost, byly děti, které
nemusely do školy. Tato radost se po několika týdnech změnila
v touho se do školy opět vrátit. I skalní odpůrci povinné školní
docházky chtěli opět zasednout se svými kamarády do lavic. I rodiče změnili názor na
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učitelské povolání. Spousta z nich je ráda, že s v mládí nedala touto profesí zlákat a podobně,
jako děti, se těšila, až jejich ratolesti zase odpochodují do školy. Domácnosti se změnily
na home offfice a zaplnily se různou technikou. Mezi vyjmenovanými slovy a násobilkou
se vaří, pere, posílají se e-maily a připojuje se na on-line výuku. Komenský by z nás měl
radost, co Čech, to učitel. Museli jsme se zapojit i my, prarodiče, protože spousta rodičů chodí
do práce.
Já si myslím, že si za tento stav můžeme i sami, je to daň za blahobyt. Lidstvo se chová
jako malé děti. Běhá po celém světě a všude nechává po sobě nepořádek, neustále převáží
věci, turisty, z jednoho konce světa na druhý. Jí potraviny z druhého konce zeměkoule, i když
by nám mohly stačit ty, co nám vyrostly za humny. Naše pramáti Země toho začíná mít dost
a tak nás jako správná matka poslala do kouta, abychom si rozmysleli, co děláme špatně.
Jde o to, jak se poučíme, bohužel svůj osud nemůžeme vzít úplně do svých rukou.
My můžeme udělat to, že budeme dál nosit roušky a budeme se na sebe usmívat.
Pomůžeme tím sobě, ale i ostatním a hlavně zdravotníkům.
Přeji všem pěkné Vánoce a „negativní“ rok 2021.
Hana Ježková

Vánoční strom republiky
V době Adventu se na náměstích, ale i na návsích malých vesnic rozsvěcují vánoční
stromy. Tuto tradici založil spisovatel Rudolf Těsnohlídek, (autor knížky o lišce Bystroušce).
Před Vánocemi r. 1919 našel v lese v okolí
Brna odloženou 17. měsíční holčičku, kterou
zachránil.
První vánoční strom republiky byl
postaven v Brně 13. prosince 1924. Pod
stromem byla pokladnička a pořádala se
sbírka pro opuštěné děti. V následujícím roce
1925 byl vztyčen vánoční strom republiky
v Praze,
Brně,
Bratislavě
a Užhorodě. Postupně se k této tradici přidávala další
města a koncem dvacátých let už zářily vánoční stromy po
celé zemi.
V prosinci slunce vychází pozdě a zapadá brzy, světla
je málo. Nastává krásná doba Vánoc, svátky, které jsou
každému člověku nejmilejší, kdy i dospělý stává se aspoň
na chvíli dítětem. Právě vánoční stromeček vnáší do
světnice kouzelnou poesii. Přináší do rodin radost, štěstí
a naději. Stromeček u nás zdomácněl a strojí se více než
sto let. Vánoční stromek byl nejdříve záležitostí
městských domácností. Ale rychle se rozšířil na venkov
i do zapadlých horských chaloupek, především, kde byly
malé děti. Na stromek se věšely papírové řetězy, bronzem
nabarvené šišky, do pozlátka se balily ořechy. Věšela se
červená jablíčka, drobné perníčky, preclíky, cukrovinky.
Do svícinků na skřipcích se dávaly svíčky.
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Co píše Dobřanská školní kronika
O vánočních svátcích r. 1904 se ve škole poprvé konala slavnost vánočního stromku. Žáci
přednášeli básně a zazpívali vánoční písně. Přítomno bylo několik občanů, (asi starosta
a členové školské rady). Poděleno bylo 58 žáků školy novými i staršími věcmi. Obuví,
oděvem, látkami, punčochami, rukavicemi, čepicemi, košilemi a jinými potřebami.
Při slavnosti vyložil místní farář Josef Flesar význam
vánočního stromku a řídící učitel František Balcar
připomenul žákům, komu mají děkovat za bohaté
dárky pod vánočním stromkem.
Nadílku opatřil odbor Národní jednoty
severočeské NJS v Dobrušce a Náchodě a Ústřední
výbor NJS v Praze. NJS - byl to český spolek a jeho
úkolem bylo posilovat české lidi a jejich děti v území
národnostně smíšeném, nebo i poněmčeném. Právě
v tomto roce 31. 7. 1904 byl založen místní odbor
NJS v Dobřanech, dal si za svůj hlavní úkol:
Chudým dětem, formou vánoční nadílky, obstarávat
ošacení.
Dle školní kroniky se nadílka s vánočním
stromkem konala i v dalších letech. Tak zásluhou
místní školy vánoční stromek zvolna pronikal i do
rodin.
Ještě něco z vyprávění. Bylo to ve 20. letech
první republiky. V Končinách žila chudá rodina
Henclova, měli 10 dětí. Rodina chtěla udělat dětem
radost a ustrojili stromeček. Zelený smrček, na něm
pověšená červená jablíčka, nějaký preclík a cukroví, křížaly, několik svíček. Když šli sousedé
na Boží hod do kostela, byl už smrček zapíchnutý
v závěji u dveří chalupy. Stromeček splnil svůj úkol,
přinesl radost, děti ho očesaly, vše na něm bylo
snědeno. Uvolnil tak místo ve světnici.
V dobrých rodinách se mimo vánočních pohlednic,
posílaly také pohlednice novoroční. To bylo velmi
důležité a nesmělo se na nikoho zapomenout.
Nový rok se kvapem blíží,
již již ťuká na vrata:
kéž s ním opět štěstí více
v zemi českou přichvátá!
Z novoroční symboliky pohlednic to jsou prasátka,
čtyřlístky, kominíci, podkovy, pytel plný peněz - to
vše pro štěstí. Oblíbeným motivem byly hodiny
ukazující
půlnoc,
rozjaření,
ochmelkové
silvestrovské noci, vlak jedoucí noční krajinou, děti
na sáňkách, trpaslíci, muchomůrky.
Josef Langr
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D2D
Když se starosta velkých Dobřan Martin Sobotka v červnu 2019 vsázel, že nám do malých
Dobřan přiveze výtěžek ze sbírky na dostavbu naší školy na kole, netušil jsem, že se z toho
stane tradice.
Letos se této akce již zúčastnilo více
cyklistů. Jen se již nevezl žádný výtěžek ze
sbírky, ale jelo se jen tak pro radost.
Tentokrát obráceně od nás na západ.
Skupinka deseti západočeských dobřaňáků
k nám dorazila na kolech 30. června
k sokolovně. Je třeba dodat, že na kole jeli
"jen" z České Skalice, kam dorazili vlakem.
Přivezli s sebou přímo na vozíčku za
jízdním kolem soudek plzeňské pohádky
(nepasterizovaná plzeň). Po přivítání
a seznámení se (některé cyklisty jsme totiž
viděli poprvé) proběhla ochutnávka
plzeňské dobroty. Při druhém pivu již debata probíhala, jako bychom se znali několik let.
Nemohli jsme ochutnávku přehánět, ranní start na 300 km cestu na kole byl naplánován na
devátou hodinu. Západočeši byli ubytováni v penzionu Dědina.
1.7. po snídani a potřebném doladěni techniky, jsme skutečně v 9 hodin vyráželi směr
Dobřany. Z našich Dobřan se na cyklo výlet přidal Roman Václavek, bratři Moravcovi a tak
nás bylo 13 dobřaňáků. Nutno podotknout, že chlapci ze západu byli dobře připraveni.
Nechali vyrobit speciální samolepky s názvem naší cesty „D2D MMXX Magnum Iter“, které
jsme si museli všichni vylepit nejen na kolo. I ubytování na obě noci bylo již zajištěno. Cesta
utíkala skvěle. Hlavně do Dobrušky, kdy to bylo naposledy takhle hodně z kopce. Po krátké
zastávce v Dobrušce jsme zastavili až v Krňovicích, dali si občerstvení a opravili první defekt.
Pak nás čekal asi nejdelší úsek z celé cesty, a to z Krňovic až do Chlumce, kam jsme dorazili
jen s malými zastávkami kolem 15 hod. Bylo potřeba se opět posilnit a nabrat sílu na další
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etapu prvního dne z Chlumce do Kolína, kde bylo domluveno ubytování na zimním stadionu.
Ten den bylo opravdu velké horko a tak nám docela přišlo vhod, když jsme se 2x museli
brodit vodou, kterou byla místy zaplavená cesta po předešlých vydatných deštích. Ale nejlepší
byla koupel v rybníku jen pár km před Kolínem. Po 120 km v nohách jsme dorazili unavení
do Kolína, samozřejmě nechybělo foto se slavnými medvědy od Kolína. Ubytování nám
trošku vyrazilo dech. Když vám někdo o ubytování na zimním stadiónu do telefonu říká něco
o podkroví, tak se mějte na pozoru, protože to znamená, že se spí pod ochozy, ze kterých
diváci koukají na led. Byla to taková špeluňka bez oken a se šváby.
Druhý den po snídani vyrážíme dál.
První dosednutí na sedlo kola, už bylo
celkem nepříjemné. Naštěstí se to už
moc nezhoršovalo, ale samozřejmě ani
nezlepšovalo. Byl to takový celodenní
výlet středočeským krajem a Prahou.
Bohužel nás hned po příjezdu do Prahy
zastihla bouřka, tak jsme toho využili
k občerstvení a nabírání sil v jedné
zahradní hospůdce. Nakonec jsme kvůli
počasí a hlavně dalšímu defektu museli
změnit trasu. Jízda pražskou MHD
a i s koly nám ušetřila asi 7 km šlapání.
Vystoupili jsme na nádraží Holešovice
a odtud pokračovali po nábřeží Vltavy
z Prahy ven. V Lahovicích jsme odbočili na cyklostezku, která nás vedla po břehu Berounky
až do Dobřichovic, kde jsme po 90 km přenocovali v hezkém penzionu místního Sokola.
Poslední den vyrážíme bez snídaně, ale po několika km v Třebáni zastavíme a posilníme se,
abychom tu náročnou cestu přes Brdy zvládli. Dál jsme pokračovali směr Plzeň. Následovala
zastávka v plzeňské restauraci Na Parkáně, kde točí to výborné plzeňské pivo – pohádku.
A pak už poslední etapa do Dobřan. Museli jsme nasadit ostré tempo, aby Martin Sobotka
stihl vyzvednout kytici pro manželku Jiřinku, protože ten den měli výročí svatby. Vítací
ceremoniál ve velkých Dobřanech
proběhl u restaurace Káčko v areálu
bývalých kasáren a samozřejmě
nechybělo bohaté občerstvení, jak bývá
zvykem. My tři z Orlických hor jsme
ale ještě vyhráno neměli. Čekala nás
ještě zpáteční cesta, naštěstí autem!
Celkem jsme na kole ujeli za tři dny
320 km, projeli 4 kraje, opravili
4 defekty a vypili spoustu plzeňského
piva. Bylo to super! Na příští rok
připravujeme D3D. Máme naplánováno, že bychom na kole navštívili
Dobrzany v Polsku nedaleko Baltské
moře, to už je kolem 500 km. Uvidíme,
jestli bude vůbec možné tuto náročnou cestu zrealizovat. Třeba se na kole vydáme opět jen
po naší vlasti. Každopádně vás o tom budeme informovat, abyste se mohli také zúčastnit.
David Moravec
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Zájezd do Dobřan
Letos opět dostala naše obec pozvání na návštěvu západočeských Dobřan. Toto naše
přátelství trvá již 22 let a vzájemných návštěv jsme absolvovali již dost. Vždy se na ně těšíme,
a tak tomu bylo i letos. Ale přece jsme se trochu obávali kvůli zhoršující se koronavirové
epidemii, ale vše dobře dopadlo.
Vyrazili jsme v sobotu 29. srpna. Letošní
cesta byla zvláštní tím, že jsme měli řidiče z
Dobřan, a to Davida Moravce, který nás
dovezl bezpečně do cíle i zpět. Cesta rychle
uběhla a my se vítali s našimi milými
přáteli z Dobřan. Tentokrát jsme se setkali
již v Plzni, v restauraci Na Spilce, kde jsme
obědvali. Starosta Martin Sobotka nás moc
mile uvítal a také náš starosta poděkoval za
milé pozvání. Oběd byl skvělý, stejně jako
plzeňské pivo přímo z pivovaru.
Mimochodem, restauraci Na Spilce může
najednou navštívit až 550 hostů.
Po obědě jsme konečně dojeli do Dobřan a hned jsme se šli ubytovat do úplně nového
hotelu, kde jsme byli první hosté. Pak jsme opět nasedli do autobusu a jeli do Šlovic, což
je sousední vesnice a je součástí Dobřan. Vlastně jsme v této části Dobřan ještě nikdy nebyli.
Šlovičtí pořádali již tradiční neckyádu, které jsme se samozřejmě také zúčastnili. Do necek
nasedli vždy dva závodníci a veslovali na čas po vyznačené trase na místním rybníku. První
do necek nasedli starostové z obou Dobřan a opravdu se snažili. Z našich řad se do klání
zapojil ještě David, který vytvořil dvojici z Honzou Vozárem a ještě jeden odvážlivec z našich
Dobřan sedl do necek, a to Jarda Tošovský z Petrem Umnerem kteří měli moc hezké plavecké
úbory. Ochutnali jsme výborné klobásky z udírny a zapili jsme je, jak jinak, než plzeňský
pivem. Počasí nám sice moc nepřálo, poprchávalo a bylo i chladno, ale i přes to byla nálada
výborná. Po vyhlášení vítězů neckyády jsme se vydali na malou procházku po Šlovicích.
Doprovázel nás místní zastupitel Michal Trdlička. Došli jsme až ke kulturnímu středisku, kde
mají šlovičtí hasičárnu, knihovnu, sál, mateřské centrum a další vybavení. Potom jsme
se, trochu prokřehlí, vrátili zpět do Dobřan, abychom se připravili na večerní zábavu, která
se konala ve společenském centru ve Šlovicích.
Zábava probíhala v milé atmosféře. Byla připravena i večeře ve formě rautu. Tak jsme
jedli, pili a tančili. Samozřejmě nechyběla ani tradiční soutěž v pití piva na čas. Tentokrát se
zúčastnilo i družstvo ze Šlovic,
a tak byla družstva tři. Všem to
šlo výborně, ale letos nás
místní porazili, asi jsme
podcenili trénink Nedělní ráno bylo opět
podmračené, ale my jsme se už
těšili na program, který pro nás
hostitelé připravili. Po výborné
snídani jsme opustili útulné
pokojíky hotelu, které jsme si
opět moc neužili. Vyjeli jsme
směrem na Šlovický vrch.
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V těchto místech býval dříve vojenský prostor a nyní zde žije řada velmi vzácných živočichů,
a proto je zde přírodní rezervace. Je velmi zvláštní, že těmto vzácným tvorů musí jednou
ročně pomoci k přežití těžká vojenská technika. Je třeba totiž narušit rostoucí vegetaci
a vytvořit malé tůňky, ve kterých tito tvorové žijí. Je to hlavně vzácný druh žabky a listonoha.
Měli jsme to štěstí, že jsme mohli vidět, jak v prostoru jezdí těžká vojenská pásová vozidla
a další terénní auta. A nejen, že jsme je viděli, dokonce jsme se v nich mohli svézt. Málokdo
z nás v BVP někdy jel, a tak to byl prostě nezapomenutelný zážitek. Takové vzrůšo jsme
dlouho nezažili. Ještě nás povozili
v terénních autech a vyjeli až na vrch
kopce, kde je postavena vyhlídková
mohyla. Je odtud krásný výhled na
město Dobřany. Dalšími obyvateli
rezervace jsou také divocí koně, kteří
zdejší přírodě také hodně pomáhají.
Návštěva tohoto místa se nám
opravdu moc líbila, a ještě když jsme
si mohli vyslechnout povídání
ekologa, který se o tuto rezervaci
stará.
Po návratu do Dobřan jsme ještě
absolvovali projížďku po městě
a pak ještě malou procházku, kde nám starosta ukázal a pověděl, co vše ve městě vybudovali
a na co se ještě chystají. Také Jiřinka, manželka starosty, nám pověděla něco o historii
i současnosti psychiatrické léčebny, což bylo také velmi zajímavé. Potom jsme již dorazili
k místní restauraci Cinema Bowling, kde byl připraven opět výborný oběd. Po obědě si ještě
kdo chtěl, zahrál bowling nebo kuželky a pak už jsme se loučili. Letošní návštěva byla opět
velmi milá, výborně připravená a zážitky z ní budou v našich vzpomínkách uloženy na hodně
dlouho.
Míla Moravcová

Výšlap k Markovské studánce
Každým rokem chodíme, my senioři, k Markovské studánce. Letos nám to vyšlo až
24. září. Vyrazili jsme v podvečer a bylo nádherné, téměř letní počasí. U studánky jsme chvíli
poseděli na lavicích, které zde jsou už tři roky, zatím drží a dobře se na nich sedí. Vyčistili
jsme studánku, voda v ní je stále krásně studená i za největších letních veder, a tak asi nikdy
nevyschne. Jsme rádi, že máme tak pěkné místo, kam můžeme jít i v době, kdy se nemůžeme
příliš scházet v uzavřených prostorách.
O svých návštěvách píšeme malé záznamy
do uzavřené sklenice, kterou necháváme
u studánky a často se stane, že nám tam něco
napíšou i ostatní návštěvníci studánky. Letos
se bohužel dostala do sklenice vlhkost
a záznamy nám částečně zničila. Budeme se
těšit na jaro, kdy se ke studánce zase
podíváme, ale i zimní studánka je určitě
krásná.
Míla Moravcová
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KROK za KROKEM v NAŠICH DOBŘANECH
Naposledy jsme vydali náš ZPRAVODAJ, který končil květnem 2020. Ani v něm nebylo
příliš mnoho zpráv o tom, co se v Dobřanech konalo za akce, jak se tu žilo. Začátek
březnového nouzového stavu to vše poznamenal. Ani v této poslední letošní rekapitulaci se
toho mnoho nedělo, něco veselého, ale i smutného nás potkalo. Ale jedeme dál, vždy když
něco končí, něco nového začíná…
Takže:
Musím připomenout, že i průběhu května tak, jak je u nás dlouholetou tradicí, jsme navštívili
pana Libora Krulicha staršího, který oslavil své narozeniny. Za obec jsme předali pozornost
a popřáli pevné zdraví!
V polovině května oslavil také kocour Macíček - šéf a zaměstnavatel Honzy Moce
- ve zdraví své 17. narozeniny! Asi vzhledem ke covid situaci žádní gratulanti za ním nepřišli,
ale dárky od personálu dostal.
V červnu konečně začínalo po několika měsících tzv. rozvolňování, kdy jsme se mohli opět
scházet ve větším počtu. Vypadalo to, že špatné corona období odešlo. Nikdo z nás nečekal,
že po prázdninách bude všechno zase jinak.
V úterý, 2. června se na závodišti opékaly buřty, přišli sousedé, přinesli si špekáčky,
na zapití také něco bylo. Bylo to hezké posezení u ohně, také bylo co si popovídat po delší
době.
V neděli, 7. června se také po několika měsících mohla opět konat mše v našem kostele
sv. Mikuláše. Přišlo kolem třiceti farníků, především z okolních vesnic. Mši celebroval náš
pan farář Jan Barborka.
V pátek, 12. června byla letos poprvé otevřena klubovna. Od 19,00 pro nás zajistil
občerstvení náš Janin se svým „kolektivem“. Bylo přítomno kolem pětatřiceti sousedů a po
delší době nepříjemné domácí izolace také veselo, bylo vidět, že návštěvníci si to užívají.
V červnu také oslavila své krásné narozeniny naše sousedka, paní Anežka Poulová.
Poblahopřál a malou pozornost předal za obec pan starosta Michal Moravec s manželkou.
Přejeme pevné zdraví a všechno dobré!
V pátek, 26. června se v naší klubovně také konala od 19,00 valná hromada dobřanských
sokolů, projednána a schválena činnost
za uplynulé období a také pokračování
v dalším období měsících. Podrobnou
zprávu o činnosti podala naše Hana
Vomáčková.
V úterý, 30. června k nám dorazil na
kolech „peleton“ sportovců z partnerských Dobřan od Plzně. Druhý den,
ve středu, se vypravili domů a doprovázel je trochu menší peletonek
tentokrát našich udatných chlapců.
9

Ve zdraví dorazili do svého cíle i nazpátek domů do našich Dobřan. Podle jejich svědectví
to byl zážitek, který si zřejmě zase někdy zopakují.
V období rozvolnění také pokračovalo úspěšně cvičení s prvky jógy, které vede naše paní
Tereza. A protože začínaly prázdniny, kdy mají cvičenci tradičně pauzu, tak ve středu,
1. července jsme se po cvičení sešli na přátelské posezení. Naše děvčata se postarala
o občerstvení, také paní Tereza přinesla výborný ovčí sýr a domácí chleba. Domluvili jsme se
na datu, kdy opět po prázdninách začneme a bylo nám dobře!
V neděli, 5. července se konala od 11. hodiny mše svatá, v kostele přítomno 38 farníků. Pan
farář Barborka přiblížil památné výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
na naše území.
V pondělí, 6. července také státní svátek na památku smrti mistra Jana Husa- bylo to šestisté
páté výročí. V Kostnici po skončení konkláve církevních hodnostářů byl na hranici pro
výstrahu všech, kteří by chtěli změnit a hlavně očistit tehdejší katolickou církev, na hranici
upálen.
Začátkem července také oslavil své narozeniny pan Bohumil Tomáš. Za obec jsme předali
malý dárek a popřáli zdraví do dalších let.
V pátek, 10. července se o nás v sokolské klubovně vzorně postarala Martina a její Pepa, byl
to příjemný večer, pivo i občerstvení na jedničku!
V úterý, 14. července od 19,00 proběhlo na obecním úřadě ve školní budově zasedání
obecního zastupitelstva. Účast tradičně pomenší.
Ve čtvrtek, 16. července po delší pauze setkání farníků s panem farářem Barborkou
ve verandě sokolské klubovny - účast také malá.
Ale v pátek, 17. července proběhla v klubovně „hospoda“, tam účast velmi dobrá, postaral
se pan starosta Michal se svým kolektivem.
A v pátek, 31. července plná sokolská klubovna, provoz pro nás, dobřaňáky, zajistil Marcel
se svým „kolektivem“. Bylo co pít i jíst.
Při těchto setkáních teprve poznáváme, jak nám chybělo posezení u pivka nebo vínečka mezi
přáteli a sousedy. A také chodí hodně rekreantů a chalupářů.
Neděle, 2. srpna - první neděle v měsíci vždy patří kostelu- pokud tedy nejsou nějaká
omezující opatření.
Tentokrát se na mši sešlo 43 farníků, jako vždy většina z okolních míst.
Pátek, 7. srpna - sokolská klubovna opět otevřena pro zájemce, tentokrát se postaral o hosty
výborně David, ovšem jak rád píšu, opět se „svým kolektivem“. Účast výborná, chodí také
hodně důchodců, což je sympatické, že se aktivně snaží podporovat společenský život v naší
obci.
Také příští pátek, 14. srpna, pro nás otevřela klubovnu od 19,00 již dobře známá dobřanská
skupina, která si říká DVANÁCT MĚSÍČKŮ. Známe je z mnoha akcí, třeba při větších
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oslavách kulatých narozenin, nebo naposledy při loňském ztvárnění betlémských jesliček na
rozsvícení obecního vánočního stromu. Já si myslím, že mnohé ochotnické divadlo by je
bralo, jsou skvělí. Třeba by se to mohlo podařit i u nás v Dobřanech, co říkáte? Máme
historicky prokázáno, že v Dobřanech se před druhou světovou válkou konalo každý rok
několik ochotnických představení. Aktivně to podporoval vždy ten který ředitel naší školy.
V sérii otevírání pátečních setkání v klubovně úspěšně pokračovala 21. srpna naše Eva
s Radkem. I když toto datum v historii není zrovna pro starší ročníky veselou vzpomínkou-52
let od okupace armádami varšavské smlouvy- pohodu a dobrou náladu nám to i díky skvělé
obsluze vůbec nepokazilo.
25. srpna na obecním úřadě pravidelné veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Vzhledem
k pokračující přestavbě budovy našeho starého úřadu a přístavbě tří bytových jednotek je
nestále zapotřebí něco schvalovat, aby vše odpovídalo dotačním a stavebním předpisům.
Přišlo září, konec prázdnin, v úterý 2. září započal veselý začátek školního roku. Nikdo
netušil, že to nebude na dlouho.
V pátek, 4. září naší obec navštívila Česká televize, aby natočila reportáž o naší krásné
zastávce, dokonce byl i přímý přenos do Studia 6 v České televizi. Máme asi nejslavnější
autobusovou zastávku republice.
Z kraje měsíce přišly také vážné a smutné zprávy.
V sobotu a v neděli 5. a 6. září proběhly na závodišti velmi úspěšně závody buggyn.
Na jejich přípravě se jako vždy velmi aktivně podílel náš Pepa Švorc s celou rodinou
a dalšími členy AMK Dobřany. Nikoho z nás nenapadlo, že průběh závodů již stráví
v nemocnici.
V pondělí, 7. září přišla ta zpráva nejsmutnější, Pepa odešel na nebeské závodiště.
V Hradci Králové proběhlo výběrové řízení na přístavbu obecního úřadu. Účastnil se pan
starosta a několik zastupitelů, přístavbu a přestavbu vyhrála firma BW - Stavitelství, která
prováděla v Dobřanech přestavbu naší školy.
Ve středu 9. září proběhlo také první poprázdninové cvičení v sokolovně. Ale na Dobřanech
ležel stín odchodu našeho dobrého souseda, všude to bylo ve vzduchu.
Pondělí, 14. září. Od 15 hodin proběhlo na našem závodišti poslední rozloučení s panem
Josefem Švorcem. Spolu s rodinou a bezpočtem přátel, sousedů a kolegů sportovců se ním, za
nás za všechny rozloučil pan starosta obce Michal Moravec a pan ředitel školy Mgr. Jan
Grulich. Nikdy na Pepu nezapomeneme.
Ve čtvrtek, 17. září proběhl na obecním úřadě pravidelný audit, který se koná vždy dvakrát
ročně. Jsme rádi, že kontroloři nezjistili v chodu úřadu žádné chyby. A večer opět na obecním
úřadě veřejné zasedání zastupitelů obce.
V sobotu, 19. září od 9,00 proběhla také už tradiční sokolská brigáda. Připravovalo se dřevo
na zimu, uklízely se prostory sokolovny, myla okna, upravovalo se také bezprostřední okolí
u klubovny a hřiště, také se uklidila naše dolní zastávka u mlýna. A po skončené práci se
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posedělo, Pavel opékal, bylo veselo. Na brigádu přišlo přes čtyřicet našich sousedů včetně
dětí. Přišla i pomoc z naší školy.
Ve středu, 23. září v Bystrém pastorační rada s P. Barborkou o činnosti farnosti, také
o ubytování rodiny ze Slovenska v bysterské farní budově.
V 18.30 v sokolovně cvičení s Terezkou.
Ve čtvrtek, 25. září procházka našich k markovské studánce, podrobněji píše Milada ve svém
příspěvku.
28. září, státní svátek, sv. Václav a den naší české státnosti. Osobnost svatého Václava
se prolíná celými dějinami českého státu, Češi si jej připomínali především v dobách zlých
a volali k němu o pomoc, když bylo v zemi nejhůř.
Snad bude nad námi držet ochrannou ruku i nadále.
Ve dnech 2. a 3. října už opět nouzový stav, ale probíhají řádné krajské a první kolo
senátních voleb. Jak dopadly krajské volby u nás v Dobřanech?
politická strana, hnutí, koalice
4. Spolu pro kraj – Osobnosti kraje ČSSD a Zelení
5. Demokratická strana zelených – za práva zvířat
16. SPD
19. Piráti
32. Koalice pro KHK – KDU-ČSL-VPM – Nestraníci
47. Spojenci pro KHK
50. ANO 2011
63. KSČM
73. ODS + STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a VÝCHODOČEŠI
Celkem voličů
Platných hlasů

počet hlasů
6
1
1
2
1
12
12
1
15
53
51

V prvním kole senátních voleb vedl dosavadní senátor pan JUDr. Miroslav Antl. Náš pan
ředitel Mgr. Jan GRULICH byl s malým procentním odstupem na druhém místě.
Ve druhém senátním kole, které se konalo v pátek, 9. a v sobotu, 10. října zvítězil
přesvědčivě s téměř 60 procenty hlasů ředitel naší školy TRIVIUM PLUS, také krajský
zastupitel Mgr. Jan Grulich. I u nás v Dobřanech získal velmi výraznou voličskou podporu.
Srdečně blahopřejeme
V neděli, 4. října už se v kostele mše vzhledem k situaci nekoná.
Přestalo se i cvičit v sokolovně, děti nechodí do školy, v Dobřanech se rozhostilo ticho. Ještě
že na přestavbě obecního úřadu se pracuje, alespoň tady občas něco zavrčí.
Ve středu, 21. října odpoledne malá skupina našich brigádníků, seniorů v dostatečném
rozestupu začala uklízet letní květinovou výzdobu obce. A díky naší paní Aleně a jejich
zahradě se začalo se zimní výzdobou, na návsi, u pomníku padlých i kalvárie to vyšlo docela
hezky. Děkujeme.
V polovině října oslavila krásné narozeniny paní Zdeňka Holubová. Vzhledem ke corona
situaci pouze v rodinném kruhu, přes to jsme jí popřáli všechno dobré a předali za obec malý
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dárek a „nesymbolicky“ si s ní a jejím Jardou připili. Také na její maminku jsme rozhodně
nezapomněli, paní Boženě Andršové jsme poslali k neuvěřitelným 98. narozeninám gratulaci
a Zdeňka jí později předala pozornost od obce. Paní Andršová je v současnosti nejstarší
občanka Dobřan. Gratulujeme!
22. října oslavila narozeniny také paní Dana Paštiková. Také pro ni jsme za obec předali
dárek i blahopřání a v bezpečném rozestupu jsme si s ní a jejím Zdeňkem připili na zdraví.
Několikrát.
Po celou dobu nouzových opatření fungovaly bez omezení na obci úřední hodiny - každé
pondělí od 19,00 do 21,00. Desinfekce i roušky jsou k dispozici stále. Faktem je, že v této
zvláštní době není příliš velký zájem občanů o nějaké služby.
Neděle, 1. listopadu. Protože se nemohla konat mše svatá v kostele vzhledem k nouzovému
stavu, přišel se pan farář Jan Barborka ve dvanáct hodin pomodlit na hřbitov za duše
zemřelých. U hrobů svých blízkých bylo přibližně patnáct lidí.
A v první adventní neděli, 29. listopadu se kolem 18. hodiny rozzářil náš vánoční strom.
Tentokrát bez občanů, bez tradičního stánku s občerstvením, bez jesliček a bez zpěvu koled.
V sobotu, 5. prosince navštívil Dobřany jako již tradičně svatý Mikuláš s doprovodem
krásného anděla, jednoho čerta a jedné hezké čertice. Tentokrát ale s rouškou! Hodným
dětem přinesli dárky, dokonce přišli na návštěvu i k jednomu seniorovi, který byl tak
překvapenej, že neuměl přednést ani povinnou básničku. Aby si vysloužil dárek, tak zacitoval
rozpustilému Mikulášovi, na co si vzpomenul:
„Arabské přísloví to jisté, praví, že čistému vše je čisté. Avšak prase, milý synu, ve všem vidí
prasečinu“. A dárek dědek dostal (postaraly se věrné a vtipné kamarádky).
V neděli, 6. prosince se po dlouhé době, protože přišlo covid uvolnění, mohla konat mše
svatá v našem kostele. Přítomno patnáct farníků, pět z Dobřan, ostatní z okolí. Pan farář také
zveřejnil, jak bude sloužit mše o vánocích, pokud se situace nezhorší. U nás v Dobřanech by
měla být „půlnoční“ tak jako už několik let na Štědrý den, 24. prosince od 16,00. Takže
uvidíme, jak se situace vyvine. V době, kdy toto píšu, se opět covid hlásí a zhoršuje, zase
nemocných přibývá…
V pátek, 11. prosince se od 18,00 v sokolské klubovně konalo 13. zasedání obecního
zastupitelstva.
Protože na programu byl také bod, týkající se prodeje parcel a také určitě proto, že jsme se
dlouhou dobu nemohli setkávat, přišlo nezvyklé množství našich občanů. Pan starosta Michal
Moravec nás podrobně seznámil s uplynulou činností a s plány na budoucí období. V průběhu
schůze vystoupil se zprávou o naší škole i dalších akcí ředitel pan Mgr. Jan Grulich. Jako
nově zvolený senátor pohovořil i o celospolečenských událostech v této nelehké době. Byla to
velmi zajímavá schůze.
A protože se blíží vánoční svátky a konec tohoto složitého roku, můžeme si jen popřát, aby se
vše vrátilo brzy k normálu, covid aby se zklidnil a my všichni prožili krásné a pohodové
Vánoce a abychom vstoupili do nového roku 2021 hlavně ve zdraví a s dobrou náladou.
A na závěr se loučíme stejnou větou, která byla na konci červnového dobřanského zpravodaje,
vypůjčená od Jana Wericha: „Na shledanou v lepších časech“!
J. M.
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Charita v druhé vlně koronakrize
- největším úkolem je udržet
péči o seniory
Osobní asistence
Farní charita Dobruška poskytuje už devět let službu osobní asistence všem potřebným
zájemcům od 3 let věku, valnou většinu však tvoří senioři, kteří již plně nezvládají sami běžné
životní úkony. Naše obětavé asistentky je navštěvují v jejich domácnostech a pomáhají jim
setrvat v jejich domácím přirozeném prostředí tak dlouho, jak to jenom lze. Tato činnost je
důležitá nejenom pro psychiku uživatelů a jejich rodin, ale významně odlehčuje i požadavkům
na umístění do domovů důchodců, LDN apod.
Charita nepřerušila svoji činnost ani v první ani v druhé koronavirové vlně. Někteří naši
staroušci či spíše jejich rodiny sice některé služby kvůli obavám z covidu dočasně přerušili,
ale hned se ujišťovali, že jakmile nejhorší čas pomine, ihned k nim zase nastoupíme.
A zároveň ve stejném čase žádají noví uživatelé a jejich blízcí, abychom jim služby začali
poskytovat bez ohledu na stávající nákazovou situaci. Přestože byly školy zavřené, asistentky
s dětmi školou povinnými si zajistily hlídání dětí vždy tak, aby naši uživatelé nepocítili žádné
výpadky. I když nebylo to vůbec jednoduché v době, když byly dvě asistentky pozitivně
testovány a na 10 až 14 dní nám vypadly z týmu. V tu dobu ostatní zdravé asistentky sloužily
a zaskakovaly, jak mohly nejvíc. Takže jsme se brzy mohli vrátit ke všem našim uživatelům,
kteří službu nepřerušili. Jsme velice rády, že uživatelům služby osobní asistence se prozatím
koronavirus vyhýbá, takže jsme doposud nemuseli zavést žádná mimořádná opatření.
Asistentka dobrušské charity u jedné
z uživatelek v domácnosti v době covidu
Ochranných pomůcek jsme měli na
jaře dostatek, a i v současné době jsme
nakoupili v rámci dotačních programů
dostatečné množství. Roušky, respirátory, rukavice a dezinfekce nechybí
u žádného z uživatelů a vždy všechna
hygienická opatření dodržujeme. Drží
nás nad vodou výborný kolektiv,
vzájemná důvěra a dobrá nálada.
Věříme, že všechny nástrahy doby
koronavirové ustojíme, a život se brzy
vrátí do normálních kolejí.
Bc. Olga Valenčinová

Půjčovna zdravotnických pomůcek
Aktuální situace ohledně koronaviru není v našem okrese příznivá, a to se projevuje
i v naší půjčovně zdravotnických pomůcek. Každý den se setkávám s příběhy lidí, kteří
si přejí nebo jsou naopak nuceni současnou situací starat se o své blízké v domácím prostředí.
To může představovat problém, pokud na to domácnost není plně uzpůsobená. S dobře
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zvolenými zdravotnickými pomůckami lze dosáhnout komfortu při sebeobsluze nebo
v celkové péči o nemohoucího.
Nově jsme naši charitní půjčovnu rozšířili o další (dvanáctou v pořadí) elektrickou
polohovací postel s antidekubitní matrací, dvě vysoká chodítka s opěrnou deskou a dva
přenosné koncentrátory kyslíku (tzv. oxygenátor), o které je obrovský zájem.
Aktuálně je půjčených 73 pomůcek v 45 domácnostech, a zatím vykrýváme téměř
všechny požadavky.

Nové koncentrátory a chodítka v charitní půjčovně
Půjčovna zdravotnických pomůcek je v provozu bez omezení po předchozí telefonické
domluvě na čísle 734 262 501.
Michaela Stodůlková

Potravinová pomoc
Ve spolupráci s MÚ a Technickými službami města Dobrušky, které nám maximálně
vycházejí vstříc, dovážíme potraviny z Potravinové banky Hradec Králové.
Je na nás uspokojit oprávněné potřeby a požadavky těchto klientů, které doporučuje
sociální odbor města Dobrušky, též města Opočna, dále obce a úřad práce.
Vzhledem k aktuální karanténní covidové situaci, která nastala, přibylo rodin, kterým
se nedaří zvládat tíživé podmínky a propad příjmů vlastními silami. Proto stoupla potřeba této
materiální pomoci a my dovážíme potraviny a drogerii někdy i dvakrát měsíčně. Náš charitní
sklad má omezené prostory, ale přesto se snažíme vyhovět všem podle možností, což se nám
snad i daří. V měsíci září jsme dodali potraviny do 27 rodin a v říjnu do 22 rodin, což bylo
32 dospělých a 39 dětí. Pomáháme, kde je třeba, a vidíme z reakcí lidí, že tato pomoc má
velký smysl.
Děkujeme tímto i radě města, která vstřícně schválila spolupráci s technickými službami
při dovážení potravin. Za rok 2020 jsme do konce října získali pro místní lidi 1 873 kg
v hodnotě 87 746 Kč.
Marcela Vernerová
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Podzimní dobročinný bazárek
Omlouváme se všem obětavým lidem, kteří dlouho dopředu schraňovali věci, aby je
mohli věnovat našemu bazárku, a byli pak zklamaní, když se nemohl konat ani v březnu ani
v listopadu……Termín byl naplánován na 20. listopadu, naše dobrovolnice byly všechny ještě
v říjnu odhodlané přijít, pak už to ale bohužel nešlo.
Věci nevyhazujte, schraňujte dále. Slibujeme, že akci uspořádáme hned, jak to bude
možné.
Tříkrálová koleda zazní !!! Na Dobrušsku po dvacáté !!!

Možná letos nebude znít ulicemi jako obvykle, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především
požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým
opatřením. Nemusíte se bát – zdraví Vás, jakožto našich příznivců, i koledníků je pro Charitu
na prvním místě. A tak se tři králové pilně připravují na koledu buď s rouškami nebo na
koledu virtuální – stále nevíme, co nám sitace dovolí.
Jedno je však jisté – Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční.
Všichni musíme však počítat s možností, že epidemiologická situace neumožní setkání
koledníků s dárci tváří v tvář……existuje tedy několik scénářů, o kterých se diskutuje už od
října.
Nejvíc reálná se v současné chvíli jeví koleda s omezeními, při níž budou dodržena
všechna hygienická nařízení.
Hlavní koledovací den bude v Dobrušce a okolí původně plánovaná sobota 9. ledna
2021. Letos poprvé ale neproběhne koleda pouze v jednom dni, on-line koledování bude
trvat nejspíš až do 24. ledna.
Jsme připraveni neriskovat zdraví Vás - přispěvatelů, ani našich dobrovolníků. Jednáme
se všemi zapojenými obcemi a připravujeme se na všechny možné varianty.
Věřte, že jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání
je jedním z nejdůležitějších momentů sbírky. Pokud to jen trochu půjde, budeme se snažit
nepřipravit dárce o zážitek z koledy ani z požehnání, které koledníci do domů přinášejí.
Další informace se dozvíte začátkem ledna, kdy budeme znát aktuální epidemiologickou
situaci a možnosti koledování.
Za celý charitní tým Ing. Jana Poláčková
Farní charita Dobruška
16

MALÉ VÁNOČNÍ ROZPTÝLENÍ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*

11
12
1 – SLADKÁ VÁNOČNÍ TRADICE
2 – VÁNOČNÍ PÍSEŇ
3 – TO, CO NA VÁNOCE OBVYKLE CHYBÍ
4 – TO, CO NA VÁNOCE VĚTŠINOU MIZÍ Z LESA
5 – MIKULÁŠ, ČERT A …
6 – CHLOUBA DOBŘANSKÉHO CHALUPÁŘE PANA HRNČÍŘE
7 – NAVOZUJE VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU
8 – TO, CO CHCEME NAJÍT POD STROMKEM
9 – PLETENÝ MAZANEC
10 – PŘÍLOHA KE KAPROVI
11 – OPAK POLEDNE
12 – HVĚZDA NAD BETLÉMEM
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AGRO CS a.s.

EKOAKVA LABORATOŘ

č.p. 265
552 03 Říkov
e-mail: agrocs.lab@agrocs.cz
tel.: 491 457 161 fax: 491 452 687

Zkušební laboratoř č.1468 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

List: 1/2

PRTYP-2A-I

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1375/I/2020
Zákazník:

Obec Dobřany
Dobřany 19
518 01 Dobruška

Vzorek rozboru č.:
Účel zkoušky:
Popis (matrice):
Legislativa:

1302
252/2004 KR-vodovod-pravidelná kontrola
pitná voda
Pravidelná kontrola jakosti pitné vody ve vodovodu dle vyhl.č.252/2004 Sb. a zákona č.258/2000 Sb.
Zjištění dodržení limitních hodnot všech ukazatelů stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví
(OOVZ)
Rozsah stanovení:
KR 252/2004+Cl2
Místo odběru:
Dobřany č.p.43, prodejna potravin, sklad, dřez
Odběr provedl:
Grulichová Jitka
Datum odběru:
24.8.2020
Čas odběru:
9:00 - 9:05
Do laboratoře dodáno: 24.8.2020
Datum provedení zkoušky: 24.08.20 - 02.09.20

Mikrobiologické a biologické Jednotka
ukazatele
koliformní bakterie (ISO)
Escherichia coli (ISO)
počty kolonií při 36°C
počty kolonií při 22°C

KTJ/100ml
KTJ/100ml
KTJ/ml
KTJ/ml

Fyzikální a chemické
ukazatele

Jednotka

chuť *
pach *
chlor volný *
teplota vody *
barva
zákal
reakce vody (pH)
konduktivita (měrná el. vodivost )
chem.spotř. kyslíku (CHSK-Mn)
amoniak a amonné ionty
dusitany
dusičnany
železo
mangan

Hodnota Nej.st.
0
0
0
0

mg/l
°C
mg Pt/l
ZFn
mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

<5
<0,5
6,7
11,4
<0,5
<0,1
<0,01
3,2
<0,05

mg/l

<0,02

Limit

-

SOP č.1.3.2 (ČSN EN ISO 9308-1: 2015)

A

SOP č.1.3.2 (ČSN EN ISO 9308-1: 2015)

A

-

SOP č.1.3.7 (ČSN EN ISO 6222)

A

SOP č.1.3.7 (ČSN EN ISO 6222)

A

Hodnota Nej.st.
přijatelná
přijatelný
0,04
16,8

Zkušební metoda

5%

3%
5%

6%

Zkušební metoda
SOP č.1.4 (ČSN 75 7340)

A

SOP č.1.4 (ČSN 75 7340)

A

SOP č.1.5.2 (firemní metoda HACH)

A

SOP č.1.5.1 (ČSN 75 7342)

A

SOP č.1.2.15 (ČSN EN ISO 7887)

A

SOP č.1.2.16 A (ČSN EN ISO 7027)

A

SOP č.1.2.2 (ČSN ISO 10523)

A

SOP č.1.2.1 (ČSN EN 27888)

A

SOP č.1.2.4 (ČSN EN ISO 8467)

A

SOP č.1.2.8 (ČSN ISO 7150-1)

A

SOP č.1.2.10 (ČSN EN 26 777)

A

SOP č.1.2.11 (CHFMAV)

A

SOP č.1.1.4.A (ČSN 75 7385)

A

SOP č.1.1.3.C (ČSN ISO 8288,ČSN 757385) A

Typ
limitu

Hodnocení
parametru

max. 0
max. 0
max. 40
max. 200

MH
NMH
MH
MH

Limit

Typ Hodnocení
limitu parametru

přijatelná
přijatelný
max. 0,3
8,0 - 12,0
max. 20
max. 5
6,5 - 9,5
max. 125
max. 3
max. 0,5
max. 0,5
max. 50
max. 0,2
max. 0,05

MH
MH
MH
DH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
NMH
NMH
MH
MH

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
------vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

Poznámka:
Výsledky zkoušek uvedené na všech listech protokolu se týkají pouze zkoušeného vzorku.
Odběr vzorku provedený laboratoří je dokumentován v "Protokolu o odběru", který je nedílnou součástí "Protokolu o zkoušce".
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
Laboratoř neodpovídá za informace dodané zákazníkem, včetně těch, které mají vliv na platnost výsledků.
Data dodaná zákazníkem jsou označena ve sloupci "Zkušebbní metoda" slovem "zákazník"
Pokud je v části "Odběr provedl" uvedeno "zákazník", výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.
Zkoušky označené " * " byly provedeny v terénu. *
Vysvětlivky ke sloupcům "Nej.st." a "Zkušební metoda":

AGRO CS a.s.
č.p. 265
552 03 Říkov
EKOAKVA LABORATOŘ

Protokol o zkoušce č. 1375/I/2020
Datum vystavení protokolu: 3.9.2020
Vzorek č.: 1302

List: 2/2
"A" označuje zkušební metody a odběry, které jsou předmětem akreditace.
"N" označuje zkušební metody a odběry, které nejsou předmětem akreditace.
"SOP..." označuje standardní operační postup zkušební metody.
"SA" označuje zkušební metodu subdodavatele - akreditovanou, provedenou na základě písemného souhlasu zákazníka.
"SN" označuje zkušební metodu subdodavatele - neakreditovanou, provedenou na základě písemné žádosti zákazníka.
Protokol o zkoušce od subdodavatele je archivován, na požádání je zákazníkovi k dispozici.
"Nej.st." je rozšířená nejistota stanovení odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativní směrodatné
odchylky v procentech násobený koeficientem=2. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.
"CHFMAV" - Chemické a fyzikální metody analýzy vod, STNL 1986
"F" označuje zkušební metodu, u níž byl uplatněn přiznaný flexibilní rozsah akreditace.
Vysvětlivky ke sloupci "Limit":
Ve sloupci jsou uvedené limitní hodnoty dle vyhlášky č.252/04 Sb.
Vysvětlivky ke sloupci "Typ limitu" :
MH - mezní hodnota
NMH - nejvyšší mezní hodnota
DH - doporučená hodnota, DH jsou nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, které stanoví minimální žádoucí nebo
přijatelnou koncentraci dané látky nebo optimální rozmezí koncentrace dané látky
*) - mezní hodnota představuje minimum a platí pro vody, u kterých je při úpravě uměle snižován obsah vápníku nebo hořčíku
Vysvětlivky ke sloupci hodnocení parametru:
Při hodnocení výsledků rozboru se porovnává naměřená hodnota se stanoveným limitem. Nejistota měření se přitom
neodečítá ani nepřičítá k výsledku měření.
vyhovuje - na základě výsledků zkoušek hodnocený parametr limitní hodnotě vyhovuje
nevyhovuje - na základě výsledků zkoušek hodnocený parametr limitní hodnotě nevyhovuje
nestan. - parametr (chuť) nebyl stanoven z důvodu nevyhovujícího výsledku mikrobiologického rozboru

Protokol zpracoval: Schneiderová Jana
V Říkově dne:

3.9.2020

......................................................
Ing. Martina Šimberová
vedoucí zkušební laboratoře

Dobřany zavádí Mobilní Rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

obecdobrany.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Chataři a zahrádkáři

Dobrovolníci

Dopravní informace

Informace z úřadu

Kulturní akce

Majitelé zvířat

Nabídky místních obchodů

Nevidomí a slabozrací

Odstávky a poruchy

Rodiny s dětmi

Senioři

Sportovní akce

Zpravodaj

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: obec Dobřany, IČ 00274887, se sídlem Jiráskova 90, Dobřany,
zpracovával moje osobní údaje v rozsahu
jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb
za účelem
využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo
(dále jen partneři); přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat
svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro
zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.;
informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů.
na dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.
Správce osobních údajů:
obec Dobřany, IČ 00274887, se sídlem Jiráskova 90, Dobřany
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Michal Moravec, telefon: +420724183076, email: obecdobrany@volny.cz
Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k
datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem
osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či
plně funkční.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas,
nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude moct efektivně dostat přes
Mobilní rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva
ZVLÁŠTNÍ:
máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro
tento účel zpracovávány

V ________________________ DNE________________________
PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________

