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Vážení spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda a my tu máme opět konec volebního
období. Je dobrým zvykem na konci funkčního období se ohlédnout a zrekapitulovat, co se podařilo a co méně. Shrnutí toho,
co jsme v uplynulém období udělali i co se nám nepodařilo,
se dočtete dále ve zpravodaji. Posouzení, zda bylo úspěšné
či neúspěšné, nechávám s důvěrou na vás, na občanech naší obce.
Rád bych poděkoval všem zastupitelům, kteří, věřím, že přistupovali k plnění svých úkolů zodpovědně a dle svých možností, neboť
v dnešní době je někdy velmi složité sladit pracovní a mimopracovní aktivity. Také děkuji za práci účetní, vodohospodáři,
kronikářce, knihovnici a ostatním pracovníkům. Zvlášť bych chtěl
poděkovat své rodině za podporu a pomoc. Poděkování zasloužíte
i vy, aktivní občané, kteří jste ochotni udělat něco pro druhé např.
při zajišťování různých akcí, brigád v obci, protože jinak by byl
život v obci chudý. Myslím, že je v dnešní době důležité, aby se lidé
sešli a dovedli se spolu pobavit a zasmát.
I když je před námi teď trochu nejisté období, pevně věřím,
že to všichni zvládneme…

Vydává Obecní úřad Dobřany

Co nového na úřadě
Ve čtvrtek 22.9.2022 se koná od 19.00 hodin v sokolovně poslední veřejné zasedání tohoto
volebního období. V sobotu 1.10.2022 proběhne před OÚ svoz nebezpečného odpadu.
Od pondělí 26.9.2022 bude opět od 17.00 h. do 19.00 h. otevřena obecní knihovna v zasedací
místnosti OÚ.
starosta

Společenská kronika
V průběhu letošního roku oslavili svá jubilea tito naši občané:
Paní
Paní
Pan
Pan

PhDr. EVA MOUCHOVÁ
MARIE POHLOVÁ
JAN MOC
Doc. VÁCLAV ŠPLÍCHAL

90 let
80 let
75 let
90 let

Všem přejeme pevné zdraví do dalších let!
Také jsme se museli rozloučit s několika našimi sousedy a přáteli. S některými u nás
v Dobřanech, v kostele sv. Mikuláše, ale i všem ostatním na rozloučenou zazvonil náš
kostelní zvon, zvaný umíráček.
Od začátku roku 2022 nás opustili:
paní Milada Matušková,
paní Jarmila Pavlíčková,
pan Libor Krulich st.
pan Josef Vít.

pan Jan Ratvaj,
paní Božena Andršová,
pan Jan Čtvrtečka,
paní Anežka Poulová,
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Zhodnocení práce obecního zastupitelstva
Chtěl bych touto cestou připomenout alespoň ty nejdůležitější akce, které se v končícím
volebním období udály.
Zastupitelstvo bylo zvoleno dne 6.10.2018 a ustavující zasedání OZ proběhlo dne 31.10.2018.

2019
Rok 2019 byl bezesporu hlavně o přestavbě budovy základní školy. I když stavba probíhala
pod hlavičkou Trivia Plus o.p.s. v čele s ředitelem Honzou Grulichem, tak i obec se snažila
shánět dotace nebo finanční prostředky, které chyběly při přestavbě. Bylo požádáno o dotaci
do POV KHK na neuznatelné náklady při přestavbě školy ve výši 2.231 tis. Kč a z toho byla
schválena dotace ve výši 880 tis. Kč. V červnu se zastupitelé s ředitelem zúčastnili koncertu
v kostele sv. Mikuláše v západočeských Dobřanech, který uspořádala ZUŠ J.S.Bacha
na podporu přestavby ZŠ a společně s příspěvkem města Dobřany se vybrala částku
442.748,- Kč.
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Na úřadě se, ale řešili i jiné věci jako geologický průzkum na vybudování nového vodního
zdroje. Bylo požádáno o dotaci na SFŽP ČR na akci „Vodní zdroj v obci Dobřany“.
Po vytipování vhodného místa se na podzim provedl jeden vrt a po čerpacích zkouškách bylo
potvrzeno, že je vrt pro obec dostačující. I rozbor vody vyšel velmi dobře. Celkový náklad
na akci byl 562 tis. Kč a dotace 371 tis. Kč.
Dále se pracovalo i na projektu zasíťování stavebních pozemků a na projektu přestavby
budovy OÚ. Na podzim byla obec vyrozuměna o získání dotace ve výši 5.200 tis. Kč na akci
„3BJ-Dobřany, Dobřany“, tedy na přestavbu II. NP budovy OÚ. Nastala však otázka z čeho
financovat přestavbu I. NP budovy, kde se musely provést alespoň nutné práce k realizaci
přestavby II. NP. V říjnu tedy došlo k přestěhování kanceláře obecního úřadu do družiny
základní školy, kde jsme získali důstojné prostředí. Hasičská zbrojnice a garáže obce se
přestěhovali do kampeličky.
Obec také za přispění KHK podporuje místní prodejnu Majket neinvestiční dotací ve výši
80.000,- Kč.

2020
V lednu začala přestavba budovy OÚ. Po dohodě s dodavatelskou společností začalo bourání
II. NP a nezbytné stavební práce svépomocí jako akce Stavební úpravy OÚ v Dobřanech –
I. etapa“. Tato akce vyšla na částku 509 tis. Kč (nákup materiálu). Bylo velice potěšující kolik
místních chlapů se do práce zapojilo. Dne 21.4.2020 jsme mohli stavbu předat dodavatelské
společnosti, která začala stavět II. NP, tedy byty. Stále však zůstávala otázka, jak se bude
financovat a tedy i přestavovat 1. NP. Dne 17.6.2020 jsme byli vyrozuměny, že vlivem
navýšení alokace do dotačního programu obec získává dotaci i na I. NP. Muselo být
provedeno další výběrové řízení na dodavatele stavby, které vyhrála stejná společnost, která
již prováděla stavbu II. NP, BW – Stavitelství a.s. z Holic. Stavba se tedy protáhla do roku
2021.
V únoru se schvaluje Změna č. 1 Územního plánu Dobřany.
Dále se pracuje na rozparcelování stavebních pozemků a připravuje se projekt na zasíťování.
Obec za přispění KHK podporuje místní prodejnu Majket neinvestiční dotací ve výši 100 tis.
Kč. Podává se žádost o dotaci na MMR na workoutové hřiště Fitpark Trivium.

2021
Pokračuje přestavba budovy OÚ. Vzhledem k prodražení stavby se žádá KHK o individuální
dotaci ve výši 500 tis. Kč, V červnu KHK schvaluje individuální dotaci na přestavbu OÚ
i když pokrácenou ve výši 400 tis. Kč. Abychom dále ušetřili finanční prostředky, bylo
domluveno, že zemní práce okolo budovy si provedeme svépomocí. V květnu se do nových
bytů stěhují noví obyvatelé. Dne 21.8.2021 proběhlo slavnostní otevření budovy.
Rekapitulace přestavby OÚ, která se realizovala třemi projekty:
„3BJ – Dobřany 90, Dobřany“ celkem: 6.890 tis. Kč – dotace: 5.215 tis. Kč MMR
„Přestavba budovy OÚ, I. Etapa“ celkem: 509 tis. Kč – 6.000 brigádnických hodin
„Stavební úpravy, přístavba budovy OÚ u čp. 90 v Dobřanech“ celkem: 4.967 tis. Kč
– dotace 3.291 tis. Kč MMR a 400 tis. KHK
celkový náklad 12.367 tis. Kč – dotace 8.906 tis. Kč
V dubnu se prodávají nové stavební parcely a v srpnu se podává žádost o stavební povolení na
zasíťování stavebních pozemků. V listopadu je výběrovým řízením vybrána firma ze dvou
přihlášených, která předložila nejlevnější nabídku na akci: „Vodovod a kanalizace – prodloužení veřejných sítí“ u nových stavebních pozemků. Hodnota zakázky je 1.975 tis Kč
s DPH. V květnu je obec vyrozuměna, že z důvodu obrovského zájmu není projekt
workoutového hřiště dotačně podpořen. V prosinci se podává nová žádost.
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Obec za přispění KHK podporuje místní prodejnu Majket neinvestiční dotací ve výši 100 tis.
Kč.

2022
V lednu se podává žádost o dotaci na projekt: „Vodovod a kanalizace - prodloužení veřejných
sítí“ u nových stavebních parcel na MMR, kde lze získat dotaci až 150 tis. na jednu stavební
parcelu. Do současné doby jsme nebyli vyrozuměni, zda nám bude dotace přidělena. Akce
„Vodovod a kanalizace - prodloužení veřejných sítí“, je již hotova a byla podána žádost
o kolaudaci.
V červnu je obec opět vyrozuměna, že z důvodu obrovského zájmu není projekt
workoutového hřiště dotačně podpořen.
Obec podporuje místní prodejnu Majket neinvestiční dotací ve výši 50 tis. Kč.
V dubnu se obec přihlašuje do soutěže „Vesnice roku“ a 31.5.2022 nás navštěvuje
hodnotitelská komise. V pátek 3.6.2022 se dozvídáme, že se obec umístila 2. místě v KHK
a obdržela finanční dar ve výši 500 tis. Kč. Dále obec získává ocenění „Zlatá cihla“
za přestavbu budovy základní školy. Dne 20.8.2022 se ve vítězné obci Žďár nad Metují
konalo slavnostní vyhlášení. V sobotu 27.8.2022 se v sokolské klubovně konalo posezení
u příležitosti tohoto úspěchu.
V uvedeném volebním období získala obec na dotacích a darech částku přes 10 mil. Kč.
Pokud bychom připočítali i získané dotace a dary při přestavbě základní školy jednalo by se
o částku přes 48 mil. Kč.
Obec také pořádala i další různé společenské akce, některé ve spolupráci s dalšími
organizacemi, i když většina společenských akcí byla ovlivněna pandemií Covid 19
a nemohla se uskutečnit.
Společně s římskokatolickou farností Bystré Tříkrálová sbírka, s TJ Sokol masopust, nebo
adventní posezení s Mikulášskou nadílkou, s AMK Dobřany čarodějnice, nebo rozsvěcení
vánočního stromečku a přátelská setkání se západočeskými Dobřaňáky. Konaly se brigády na
úklid obce nebo kácení a úklid starých stromů. Probíhaly pravidelné gratulace našim
jubilantům. Podporovaly se místní spolky a organizace – Základní škola a Mateřská škola
Trivium Plus o.p.s., TJ Sokol Dobřany, AMK v AČR Dobřany, SDH Dobřany a senior klub.

Co do budoucna?
Nové obecní zastupitelstvo by se dle mého názoru mělo zabývat těmito věcmi:
-

napojení vodního zdroje na vodárenskou infrastrukturu

-

usilovat o získávání dotací na různé projekty

-

podpora místních spolků

-

další spolupráce s DSO a MAS

-

pokračování vydávání zpravodaje

-

oprava místní komunikace na Doly – pod Hrobkou

-

obnova a údržba polních a lesních cest
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Představení kandidátů do voleb do OZ v obci Dobřany
Kandidáti do voleb do zastupitelstva obce Dobřany konaných 23. a 24. září 2022:
Ing. Klára Baďo
Mgr. Josef Balcar
Marcel Kříž
Bc. Martina Linhartová
Jan Moc
David Moravec
Michal Moravec
Renata Pechová
Josef Švorc

40 let
29 let
43 let
37 let
75 let
47 let
47 let
56 let
44 let

obchodní zástupce
učitel
soukromý podnikatel
technolog - vodohospodář
důchodce
hasič
policista
administrativní pracovník
mechanik

Dopis spokojeného „skoro“ občana
O víkendu nás opět čekají volby. Starostové a zastupitelé bilancují, co vše se za jejich
volebního období podařilo, co méně a jaké plány mají do dalších let. Je to pro mnohé zvláštní
období, jelikož hodnotit svou práci a ještě ji pochválit není často jednoduché. A mnoho
představitelů i balancuje nad otázkou, mám ještě do toho jít? Mám to zapotřebí? Vždyť to je
tak nevděčná a náročná práce.
A jelikož jsem se v poslední době mohl seznámit s velkým počtem obcí, starostů a starostek,
zastupitelů, mám velké srovnání, jak obce fungují, rozhodl jsem se napsat několik řádků, jak
vnímám poslední 4 roky v Dobřanech.
Poslední 4 roky naší školy byly bezesporu velmi divoké. V roce 2018 jsme školu skoro celou
rozbořili. Našli jsme přechodné ubytování nejen pro všechny žáky, tak i pro veškeré
vybavení. S vypětím sil jsme řešili všechny problémy stavby, nedostatek financí a po
bezesných nocích v roce 2019 dostavěli, zaplatili a nastěhovali se zpátky. V každém
okamžiku jsme měli podporu obce, vždy rychlou pomoc, podporu Dobřaňáků i velkorysé
zázemí na závodišti i jinde.
Po slavnostním znovu otevření školy přišla nová neznámá etapa. Pandemie covidu zapříčinila
zcela nepředstavitelnou věc, škola se zavřela dětem i rodičům. I v této chvíli se však
v Dobřanech život nezastavil. První roušky jsme nakoupili v Majketu, Dobřaňáci se příkladně
starali o sousedy, kteří onemocněli.
A nejen to, začala rekonstrukce
obecního úřadu, škola mohla na
oplátku poskytnout azyl zastupitelům a starostovi a Dobřaňáci, jak
jinak, přiložili ruku k dílu a se
stavbou úřadu výrazně pomáhali.
Vážení
„skoro“
spoluobčané.
Neznám vesnici, kde by to takhle
fungovalo. A díky tomu, jak to tady
vedete, pracuji v dobřanské škole
už 23 let. Protože mi to dává smysl.
Zajisté jste již mnohokrát slyšeli
různé fámy, které pravidelně kolují,
že končím, odcházím atd. Není to
pravda, byl bych blázen, kdybych šel z Dobřan pryč .
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Závěrem tedy, vážený pane starosto, vážení zastupitelé, vážení Dobřaňáci, díky za vaši práci
a díky že do toho zase jdete. A vězte, že tato práce má smysl a že má smysl budovat
spokojenou obec. Je vědecky dokázáno, že ve spokojené obci jsou spokojenější lidé a daří se
tam i dobrým školám.
S úctou, Jan Grulich, spokojený ředitel

Akce a činnost dobřanského AMK
Motoskijöring 2022
Za pořadatele jednoznačně
velmi povedený závod. Jako
vždy provázely přípravy kvůli
nepřízni počasí nemalé nervy.
Oproti jiným plánovaným
pořadatelům jsme se u nás
paradoxně potýkali s velkým
množstvím mokrého sněhu,
do kterého až do pátku pršelo.
Bylo zapotřebí na trati se
sněhem pracovat a zbytek
areálu sněhu zbavit. Za ty
roky nějaké zkušenosti máme,
a tak jsme regulovali přípravu jak závodní tratě, tak celého areálu podle stupnice na
teploměru. Dokončovací práce na trati jsme nechali až na noční hodiny ze soboty na neděli,
kdy nás zachránil vytoužený mráz. V den závodu nakonec panovalo krásné počasí. Byli jsme
spokojeni i s počtem zúčastněných posádek a divácké prostory byly zaplněny nad naše
očekávání.
Josef Švorc

Putovní pohár Josefa Švorce
Během dvouleté motoskijöringové odmlky, nás bohužel opustil náš milovaný děda, Josef
Švorc. Byl jedním ze zakladatelů našeho malého automotoklubu v Dobřanech a samotnému
závodění a pořádání jednotlivých závodů se s láskou věnoval
celý život.
Byl to zkrátka vášnivý milovník
všeho, co mělo kola a vonělo
benzínem. Dědovi se podařilo,
mě do jeho rozjetého koloběhu
závodů zasvětit ještě před jeho
odchodem, a tak jsem díky němu
nasbírala spoustu drahocenných
zkušeností, za které mu velice
děkuji.
Tento závod byl pro mě
významným, jelikož bral hned
několik prvenství. První a zároveň jediný uskutečněný závod po dlouhé odmlce. První závod, ve kterém jsem se z role
diváka posunula no pozici pořadatele a činovníka. Ale hlavně to byl první motoskijöringový
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závod, kterého už děda nemohl být součástí. Tato důležitá fakta mě donutila přemýšlet o tom,
jak s takovým závodem naložit. Chtěla jsem do něj přinést něco nového, našeho, abychom
jednou mohli s hrdostí vzpomínat na naše začátky. Ale zároveň jsem věděla, že v tom musím
s láskou, hrdostí a úctou uchovat kousek toho, kdo to u nás celé začal.
Rozhodla jsem se vytvořit
cenu, která nás bude několik
dalších let doprovázet, jako
vzpomínka a památka na
Josefa Švorce. Tzv. PUTOVNÍ
POHÁR JOSEFA ŠVORCE,
který získá vítěz finále u nás
na dobřanské trati. Každý rok
se tak bude bojovat nejen
o nejlepší umístění v celkovém
pořadí Mistrovství České
republiky, ale také o zmíněný
PUTOVNÍ POHÁR, společně
se stříbrným památečním štítkem, jménem posádky a rokem jejich výhry.
Prvním držitelem se stala téměř domácí posádka Pavel Dvořáček a Daniel Mandys a mě
velice těší, že díky jejich souhře, rychlosti a odhodlání zůstane dědův pohár v rodině. Kluci,
děkuji!
Natálie Švorcová

Racer bugy
O čtvrtém květnovém víkendu 28. a 29. 5. 2022, uspořádalo středisko mládeže AČR společně
s pořadateli auto moto klubu v AČR Dobřany Kemp a volné tréninkové odpoledne pro
závodníky RACER BUGGY. Jelikož se jednalo o předzávodní termín, poptávka po trénování
byla veliká. S novou závodní sezónou přibyly do světa autokrosu i nějaké nové tváře.
Ty známé přestoupily o kategorii výše a tak nebylo divu, že účast na Kempu byla
chvályhodná. Celkem se zúčastnilo 16 vozů. Pět vozidel kategorie RB 250, 6 vozidel
kategorie RB 125 5 vozidel kategorie RB 160.
Celý Camp započal hned v pátek
večer, kdy proběhla prezence
přihlášených jezdců. Následovalo
zapálení táborového ohně, opékání
buřtů a večerní venkovní promítání
legendárního dokumentu naší autokrosové legendy Jaroslava Hoška,
Fenomén Hošek.
Sobotní ráno začínalo snídaní a po
zbytek dopoledne se závodníci
pustili společně s Natálií Švorcovou
do teoretické apraktické přípravy
malého autokrosového závodníka.
Od 14. hodin byl vyhlášen volný
trénink, který si jezdci náramně
užili. Protože byl počet jezdců v jednotlivých skupinách nižší, mohli tak trénovat víckrát
po větších časových intervalech. Zezačátku byla trať pokropena deštěm, ale nakonec nám
počasí vyšlo vstříc a z větší části nám odpoledne svítilo slunce.
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V 18. hodin byla v místním dřeváku připravena lahodná večeře a poté byla připravena volná
zábava s muzikou. Děti si společně s rodiči mohly zkusit zahrát softbal, který je nakonec tak
bavil, že se hrál až do úplné tmy, dokud
na míček bylo vidět.
V neděli ráno nás v Dobřanech navštívily
jedničky Českého autokrosu, Petr
Nikodém a Jakub Novotný, kteří si pro
nás připravili zajímavou besedu o jejich
začátcích v divizi RB, ale i současném
závodění. Po besedě jsme se společně
přesunuli ke stolům s nedělním obědem
a pochutnávali jsme si na domácí
svíčkové.
Odpolední program byl jasný, sbalit si
věci a vrátit se zase domů. To se ale
většině závodníků a rodičů nechtělo a tak
jsme se šli společně rozloučit poslední kempovou aktivitou, tentokrát ještě i s Petrem
a Jakubem, dětmi oblíbeným softbalem.
Na závěr bych chtěla poděkovat pořadatelům, kteří se na přípravě kempu podíleli a také všem
účastníkům.
Natálie Švorcová

D2D
Stalo se již tradicí, že na začátku
prázdnin vyjíždíme na cyklo výlet
z Dobřan do Dobřan. Ani letos
tomu nebylo jinak. Vybavili jsme
se novými dresy s novým logem
a vypravili se už 30. 6. na trochu
delší trasu – až do polských
Dobrzan.
Z našich Dobřan jsme vyráželi tři
a dobřaňáků od Plzně bylo 10. Na
kole jsme odstartovali z Liberce
po trase Odra – Nisa přes polskoněmecké pohraničí. Ve městě
Görlitz jsme spali v pivovaru,
následoval Guben a pak městečko
Vogelsang, ve kterém jsme si
zaběhli i požární útok s nejlepším
časem dne na oslavách 100 let
založení jejich sboru. Předposlední zastávka proběhla v městečku Witnica a čtvrtý den
konečně Dobrzany. Starosta nás s manželkou a několika radními velmi mile přivítali. Měli pro
nás připravené krásné ubytování i s občerstvením. Společně jsme poseděli a dobře se bavili.
Pátý den nás čekala poslední etapa a to do Szczecina do ústí řeky Odry k moři. Cestou nás
provázelo krásné počasí a nebylo tomu jinak ani u moře. Po 500 km nechyběla osvěžující
koupel v teplém moři i s koly! Pak již jen 10 km do Goleniowa na poslední nocleh. Ráno jsme
se rozloučili a vyrazili domů. Plzeňáci letěli letadlem a my 3 z Orlických hor jsme se vraceli
autem.
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Teď už se opět těšíme na další ročník cyklo dobrodružství, ale hlavně na návštěvu z Dobrzan,
kterou k nám jistě brzy pozveme, abychom jim mohli oplatit jejich pohostinnost
a milé přijetí.
DM

Staré přezdívky našich vesnic
V r. 1992 byl založen dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory.
V tomto sdružení je 23 malých podhorských a horských obcí. V rámci podpory turistiky
vznikl projekt KAČENČINA POHÁDKOVÁ ŘÍŠE.
Josef Lukášek z Bystrého napsal několik dílů Pohádky z Orlických hor. Pohádky ilustrovala
paní Jarmila Haldové ze Sedloňova.
Každé obci je věnována pohádka, ta má svého patrona a jeho příběh. Dobřany mají svého
patrona Rytíře Drslavice, Kounov – Hejkala, Bačetín – Bludičky, Bystré – kůň Viktor,
Bohdašín – Permoníci, Janov – Vodnice, Ohnišov – Ohnivý mužíček, Sněžné – Bílá liška,
Sedloňov – vítr zvaný Berkvint, Deštné – Kačenka, atd.
V minulém a letošním roce Region Orlické hory vydal pro jednotlivé obce pohlednice se
zajímavostmi vesnice a patronem obce.
Ale málokdo ví, že naše vesnice měly už v minulosti své přezdívky. Většina jich vznikla více
než před sto lety, většinou v 19. století.
Lidé si při tvrdé práci a těžkém životě, našli čas na zábavu a vzájemné škádlení. Vždycky
nějaký vtipálek si vymyslel na sousední vesnici a jejich obyvatele trefnou přezdívku, mnohdy
i satirickou. Téměř každá vesnice měla svoji přezdívku. Některé byly spojeny se zaměstnáním
obyvatel, sběrem lesních plodů, jídlem a oděvem obyvatel. V povědomí lidu se udržely po
mnoho generací, ponejvíce ústní tradicí. Mnoho přezdívek zůstává záhadných. Jejich
rozluštění už neznají ani pamětníci.
Stojí za to, si je připomenout
DOBŘANY – TROUDAŘI
Někteří obyvatelé vesnice sbírali choroše. Byl to troudnatec kopytovitý - hojně rostoucí na
živých i mrtvých kmenech, hlavně buků. Z jeho dužniny se dříve získával troud, který se
používal jako zápalná hubka při křesání ohně a také jeho uchování. Lidé také choroše
namáčeli do vody s dřevěným popelem, aby změkl. Pak jej kladivem rozklepali. Tím z houby
vznikla placka, jakási látka. Používala se jako výplň do kabátů a čepic. Takové čepice v zimě
hřály, v létě chladily. Byly jako kožené.
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KOUNOV – POKRUTINÁŘI
Při mlýně v Kounově čp. 4 stávala olejna. Ze lněných paliček se zde stoupou tlačil lněný olej,
se kterým se mastilo. Odpadem z těchto paliček, zbavených tučnosti, byl krmen dobytek. Této
krmné směsi se říkalo - pokrutiny.
BAČETÍN – KOCOUŘI - smáli se jim, že utloukli v máselnici kocoura.
OHNIŠOV – CIKÁNI - v místní hospodě měli při potyčce zabít cikána.
ZÁKRAVÍ – ŽAMPIONI
NOVÉ MĚSTO – PECKAŘI - byly zde krásné třešňové sady. Třešně se vozily na trhy
do Prahy i Vídně i Berlína.
NOVÝ HRÁDEK – VAŘEČKÁŘI - drobná práce ze dřeva.
MEZILESÍ – SUKAŘI - tkalcovská vesnice
SLAVOŇOV – KOZANI
BOHDAŠÍN – DRÁTAŘI
BOROVÁ – BORÚVKÁŘI - sběr a prodej borůvek.
SNĚŽNÉ – VÁPENÍCI - Někteří sousedé obchodovali s vápnem. Jezdili pro něho
do vápenných pecí nad Olešnicí, nebo až do Pruska.
SUDÍN – ŽABÁCI
JANOV – ČERNÍ PTÁCI - bývali dobří zpěváci.
BYSTRÉ – KABÁTNÍCI
NEDVĚZÍ – HOUBAŘI
ROVNÉ – PLANŤÁCI - muži nosili režné planty, utkané ze lnu a bavlny.
OSEČNICE – KUCMOCHÁŘI - chudá vesnice, hlavní obživa brambory.
Popěvek: Vošednice, Vošednice, kdypak budeš bohatá?
Pořád pečeš samej kucmoch a kazíš jen zemčata.
HLINNÉ – MANDĚRÁCI
VAL – TUTANI
CHLÍSTOV – BOSŇÁCI
SPY – HRUDAŘI - jílovitá půda.
BOHUSLAVICE – ŽAVÁCI - strašidlo Žavák, které se zjevovalo v noci.
MOKRÉ – ZELAŘI - pěstovali zelí.
OČELICE – HOTEIZÁCI
Většina přezdívek, zvláště u mladé generace, upadly v naprosté zapomnění.
Josef Langr

Historické návštěvy Dobřan
V dobřanské farní pamětnici jsou
zaznamenány význační návštěvníci
dobřanské fary. Návštěva navštívila
obyčejně faru a učitele ve škole:
Když byl potřeba nocleh, bylo to
většinou na faře. Mimo okruh
vlastenců okolo kněze a národního
buditele J. L. Zieglera, navštívili
Dobřany ještě jiné osobnosti.
V srpnu r. 1876 navštívil Dobřany
profesor konzervatoře v |Kyjevě
Otakar Ševčík.
6. srpna o velké mši zahrál na housle.
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29. 08. 1887 Jan Karel Hraše z Náchoda, spisovatel, okresní školní inspektor.
10. 06. 1888 Josef Roštlapil, kněz a děkan opočenský, bytem v Dobrušce. Po více než
35 letech opět v Dobřanech. Patřil k prvním buditelům českého národa. Sepsal pamětní knihu
dobrušského děkanství a v r. 1887 vydal Paměti města Dobrušky a panství opočenského.
Zemřel 10. 10. 1888 ve věku 79 let.
31. 07. 1888 navštívili faru a hrob svého otce vzácní hosté - děti bývalého dobřanského
učitele Jana Petra. Václav Raimund Petr, ředitel Kyjevsko-pečerského gymnázia a profesor
University sv. Vladimíra v Kyjevě a carský státní rada, Anna Petrová, učitelka ženského
gymnázia v Kamenci Podolském v Rusku a Emanuel Šimon Petr-stavitel varhan z Prahy
29. 06. 1890 Tomáš Škrdle, kněz a redaktor Vlasti z Prahy-Žižkova
11. 11. 1890 Tomáš Kouřil, profesor gymnázia v Rychnově n. Kněžnou
28. 03. 1891 Jan Dvořák, zemský a říšský poslanec
03. 06. 1894 Tomáš Josef Jiroušek, redaktor Dělnických novin z Prahy
16. 09. 1894 Adolf Patera, bibliotékář Muzea Království českého v Praze
Zajímal se o malou knihovnu J. L. Zieglera, zdejšího lokalisty. Vyprosil si, aby některé
vzácné knihy řeckých a latinských autorů byly věnovány knihovně českého muzea a tím
zachovány pro časy budoucí.
16. 09. 1894 František Včelák, ředitel panství rychnovského
27. 04. 1895 MUDr. Jaroslav Hruška, starosta města Kladna
22. 05. 1895 Eduard Jan Nepomuk Brynych, biskup královéhradecký, první biřmování
Biskupa, první návštěva biskupa v Dobřanech
07. 07. 1895 Josef Archleb - purkmistr města Dobrušky
27. 05. 1896 Josef Bartoň ml. Předseda Národní Jednoty Severočeské z Náchoda
26. 05. 1903 L. A. Seidl, zemský dozorce hasičstva
21. 07. 1903 Dr. Jaroslav Doubrava- biskup královéhradecký- generální vizitace v Dobřanech
1895-6 Alois Jirásek, spisovatel; studium k próze „Na dobřanské faře“
1909 studium k románu F. L. Věk.
20. 09. 1916 Profesor Dr. Václav Raimund Petr, carský tajný rada, syn dobřanského učitele
Jana Petra.
1922 a 1929 Biskup Karel Kašpar udělil svátost biřmování.
09. 06. 1928 Josef Vaněk, starosta města Dobrušky.
Josef Langr
K tomu je nutno vyjádřit obdiv redakce, jak se dříve zvládalo množství návštěv v malých
Dobřanech, hotel žádný, o cateringu se ani nesnilo a přitom se vlastně dveře netrhly… Byli
velmi šikovní, ti naši předci…
H. M.

KROK za KROKEM v našich DOBŘANECH
V neděli, 2. ledna 2022 v 11,00 proběhla v dobřanském kostele sv. Mikuláše novoroční mše
svatá. Asi kolem 25 věřících prosilo také o mír ve světě a konec covidových problémů.
To ještě nikdo nevěděl, jak aktuální to bude o několik týdnů později. Covid sice ustupoval,
na svět ale začala přicházet další hrůza a tentokrát docela blízko u nás - válka na Ukrajině.
V průběhu ledna nás také opustili dva naši sousedé - pan Jan Ratvaj, o dva týdny později naše
nejstarší občanka, paní Boženka Andršová. Bylo nám s nimi dobře.
V únoru pravidelná mše, která se koná vždy první neděli v měsíci v našem kostele
sv. Mikuláše od 11. hodiny. Mši celebruje náš pan farář P. Jan Barborka. Nepříliš
dobřanských farníků doplňují věřící z okolních obcí.
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13. února se uskutečnil na dobřanském AMK závodišti motoskijöring. Podrobněji Natálka
a Josef Švorcovi.
Sérii odchodů náhle nečekaně doplnil také náš dlouholetý kamarád, pan Jan Čtvrtečka.
V dobřanské sokolovně pokračuje po zvolnění covidových opatření také pravidelné cvičení
s prvky jógy, které každou středu od 18,30 vede paní Tereza Mičková. Chodí stále věrní
cvičenci.
18. března proběhla v sokolské klubovně schůze našich sokolů.
Další odchod na věčnost, zemřela naše milá sousedka, paní Anežka Poulová.
19. března, v sobotu, v sokolovně každoroční masopustní veselí. Koncem března přecházíme
na letní čas. Ale léto je ještě daleko.
Také se na tomto místě sluší poděkovat pražské firmě PRAGOPROJEKT,a.s. Zásluhou Pavla
Sobotky a zprostředkováním přes Honzu Moce věnovala tato firma v jarních měsících naší
škole Trivium plus kolem 50 kusů monitorů EIZO pro naše školáky. Děkujeme!
V dubnu pokračují naše pravidelné akce - kostel, jóga, pondělní úřední hodiny od 19. hodiny
na obecním úřadě. Také funguje dobře svoz popelnic každou druhou středu v měsíci - musíme
také pochválit naše občany za třídění odpadu, jsme výborní. Jen prosíme, aby se do
papírového kontejneru krabice skládaly naplocho, vejde se jich tam mnohem víc a nemusíme
to předělávat a posbírávat okolo. Mělo by být také samozřejmostí dávat bílé sklo do bílého
zvonu a zelené do zeleného. Děkujeme!
Ve čtvrtek, 14. dubna v sokolské klubovně od 17,00 pro sousedy a přátele stále pokračuje
SENIOR KLUB DOBŘANY. Tentokrát nám přednášku udělal náš David Moravec. Seznámil
nás s novinkami v silniční dopravě, s novými značkami a předpisy. Názorně nám to ukázal
i na fotkách. Byla to pro nás, seniory velmi přínosná beseda, některé či vlastně skoro všechny
nové věci jsme ani neznali. Přišlo nás kolem třiceti, bylo to zajímavé, s mnoha dotazy
na konkrétní otázky. David podrobně a trpělivě odpovídal téměř tři hodiny. Na závěr jsme
konstatovali, že snad druhý den ani na silnici nevyjedeme.
Ve čtvrtek, 21. dubna od 16,00 se konala tradiční jarní brigáda na úklid naší obce. Přišlo
kolem třiceti sousedů, děcka nepočítám. Uklidilo a uhrabalo se všechno, co bylo zapotřebí,
ti, kteří nemohli přijít, postarali se o pořádek o den dříve. Po práci jsme poseděli v klubovně
i venku, griloval náš Pavel, bylo to dobré i pro soudržnost našich občanů.
V sobotu, 30. dubna svoz nebezpečného odpadu, na závodišti v podvečer proběhlo tradiční
pálení čarodějnic. Přišlo kolem pětačtyřiceti lidí, nejen od nás, ale i z okolí. Nálada výborná,
nechybělo samozřejmě občerstvení. Někteří z nás odcházeli dost dlouho po půlnoci.
V neděli, 1. května státní svátek, 1. máj, svátek práce. V kostele také májová mše, bylo dvacet
šest farníků.
V zemi panuje vzhledem k nešťastné válce na Ukrajině, ekonomickým problémům, inflaci
a rychlému zvyšování cen potravin a energií nepříliš dobrá nálada. Přesto veřejnost aktivně
pomáhá uprchlíkům, v zemi se pořádají finanční i jiné sbírky. U nás v Dobřanech jsou
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ubytováni Ukrajinci v soukromém domě. Obec nabídla pomoc, nejsou žádné problémy, velmi
sympatičtí. Větší děti chodí do naší školy.
Neděle, 8. května, státní svátek. Den vítězství nad fašizmem, oslavy konce 2. světové války.
Bohužel válka na Ukrajině stále pokračuje, myslím, že nikdo z nás nepočítal, že se něčeho
takového v Evropě a novém tisíciletí dožijeme.
Opustila nás paní Milada Matušková, rozloučili jsme s ní 13. května v kostele sv. Bartoloměje
v Bystrém.
Naše obec se přihlásila do soutěže „VESNICE ROKU“, doufáme, že Dobřany vyjdou se ctí.
17. května se konala menší brigáda na úpravu okolí fary a školy. Místo, kde stávaly stromy,
které se musely z bezpečnostních důvodů porazit, se zatravnilo. Vznikl krásný volný prostor,
který docela změnil pohled na historickou faru i příjezd na parkoviště školy. Naše náves
vypadá docela jako malé náměstí.
22. května nás také opustil nečekaně náš soused, pan Josef Vít.
Ve čtvrtek, 26. května se uskutečnilo v rámci SENIOR KLUBU DOBŘANY v sokolské
klubovně od 17,00 opět pravidelné setkání, tentokrát s Mgr. Jakubovičem. Strávil na misiích
v pro nás málo známé zemi, v Hondurasu, nějaký čas. Seznámil nás s životem místních
chudých obyvatel. V této části země není možnost práce, lidé žijí opravdu v těžkých
podmínkách, vládne zde také velká kriminalita. Sociální systém neexistuje, zdravotnictví
je nedostupné. Po skončení besedy jsme shodně usoudili, jak jsme rádi, že žijeme u nás
v Česku.
V pátek, 31. května nás navštívila komise, která hodnotila Dobřany v rámci soutěže
VESNICE ROKU.
Skupinu komisařů přivítal na obecním úřadě náš starosta pan Michal Moravec. Po prohlídce
úřadu i školy je seznámil s životem v naší obci, s tím co se nového udělalo, jak se u nás žije
a také s aktivitou našich spolků, hasičů, sokolů i seniorů. Zazněla také předtočená zdravice
ředitele školy a senátora pana Jana Grulicha, který byl na cestě do Kanady.
Po prohlídce okolí, kostela a MAJKETU připravila naše známá a populární místní skupina
„Dvanáct měsíčků “ pro komisaře vtipné upoutávky.
Před kostelem sestavili v krásných kostýmech pravý živý Betlém včetně tří králů, samozřejmě
i neposedného Ježíška v jeslích, na závodišti předvedli skeč, jak Maruška přijde prosit dvanáct
měsíčků o jahody, pro které jí v mrazech vyslala zlá macecha. A jahody opravdu Maruška od
hodných měsíčků dostala.
Svým vystoupením pobavil i náš rytířský patron DRSLAVIC, který komisaře požádal
o příspěvek na svůj hrad, ze kterého za dlouhá staletí zůstaly jen zříceniny. O Dobřanském
hradě i naší obci jsou v kronikách první písemné zmínky z roku 1361. Ale osídlení zde asi
bylo už dříve, neboť ve spisech se píše o církevní lokalitě. A to už tedy zde musela vesnice
být. Letos tedy uplynulo od pravděpodobného založení Dobřan dlouhých 661 let. Také je
někde psáno, že název Dobřany pochází od slova „dobř“, které prý označovalo ve staročeštině
strže, prudká a hluboká údolí, nad kterými stávaly hrady, aby k nim nepřátelé neměli lehký
přístup.
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Myslím, že druhé místo v této soutěži, které jsme získali, je opravdu hezkým oceněním
dlouholeté práce našeho starosty Michala Moravce, který je hlavním iniciátorem takových
akcí, také ale i všech našich občanů, kteří se na životě vesnice aktivně podílejí. Není také
zanedbatelná částka, kterou za toto skvělé umístění získáváme – 500,000 korun. První cenu
získal Žďár nad Metují. Oslava tohoto krásného umístění v soutěži VESNICE ROKU se
uskuteční 27. srpna od 16. hodiny v klubovně naší sokolovny. Srdečně naše občany zveme!
V sobotu, 4. června se v budově
nového obecního úřadu konala také
první svatba. Pan starosta Michal
Moravec přijal manželský slib od
paní Zdeny Holubové a pana
Jaroslava Prokeše. Novomanželům
přejeme štěstí, zdraví a spokojený
život!!!
V sobotu a v neděli 4. a 5. června
proběhlo na závodišti AMK Dobřany
Mistrovství ČR „RACER BUGGY“.
Podrobnější informace o akci
i o činnosti AMK Dobřany přináší
na jiném místě zpravodaje Pepa
Švorc.
V neděli 5. června, v 11,00 pravidelná mše svatá, celebroval P. Tomáš Hoffmann, 26 farníků.
V úterý, 21. června nás po dlouhé, těžké nemoci opustil další náš soused, pan Libor Krulich
st. Rozloučili jsme s ním v úterý, 28. června v kostele sv. Mikuláše.
V pátek, 24. června s v sokolské klubovně od 18,00 konala letošní první hospoda. Točilo
se pivo Bernard, náš Pavel ugriloval vepřovou kýtu a Zuzana s Honzou se postarali o obsluhu.
Přišlo kolem 40 sousedů.
Blíží se prázdniny, bývaly doby, že hospod se dělalo v létě několik. Kdo by měl zájem,
ať se nahlásí Martině nebo Davidovi, byla by škoda, nevyužít možnosti setkávat se.
Ve středu, 29. června. Posední předprázdninové cvičení s Terezkou, těšíme se opět v září.
Protože končí školní rok, opět v naší sokolovně proběhla tradiční školní akademie, žáci se
radostně a vtipně loučili a těší se na krásné prázdniny. Přejeme jim, ať se jim to v plné míře
vyplní. Na naší návsi před školou nastane na dva měsíce tak trochu nostalgické a smutnější
ticho. Ale jen na dva měsíce!
Ve čtvrtek, 30. června, také poslední SENIOR KLUB DOBŘANY v sokolské klubovně
od 17,00.
Náš Jirka Ježek opět tradičně ugriloval pstruhy, bylo to výborné. Přišlo čtyřicet nejen seniorů,
točilo se pivo, nechybělo ani víno, neboť jak známo, ryba musí plavat. Atmosféra vynikající,
shoda na tom, že se po prázdninách budeme opět pravidelně scházet.
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V sobotu, 2. července oslavil své narozeniny v rodinném kruhu a ve výborné kondici náš
soused, pan Bohumil Tomáš. Obdržel malý dárek a gratulaci od obce, bylo u nich milé
posezení. Ještě jednou blahopřejeme!
Neděle, 3. července. Od 11,00 pravidelná mše svatá v kostele, vždy první neděli v měsíci.
Tentokrát celebroval P. Tomáš Hoffmann z Deštného. Přišlo 24 věřících.
5. a 6. července, státní svátky. V úterý Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Večer v sokolské klubovně dotáčení piva, přišlo asi sedmnáct věrných pivařů, všechno pivo se
vypilo!
Ve středu Den upálení mistra Jana Husa. Byl za své myšlenky a hlásání, které se nelíbilo
tehdejším špičkám katolické církve, odsouzen jako kacíř k trestu smrti upálením. Stalo se
v Kostnici v roce 1415. Popravdě se mi zdá poněkud zvláštní, mít svátek na památku upálení
a smrti, spíše by se měl snad oslavovat život a dílo?
V pátek, 8. července oslavil své kulaté narozeniny v dobřanské sokolovně náš milý soused,
pan Jirka Vomáčka. Přišlo mu pogratulovat mnoho našich, v sokolovně se hrálo, zpívalo,
jedlo, pilo, tančilo, prostě bylo veselo.
Musím na tomto místě opět zmínit a především pochválit populární dobřanský spolek, zvaný
„ Dvanáct měsíčků “, který si pro Jirku připravil vynikající skeč. Byla to jakási veselá a vtipná
příprava na život v důchodu. Tento soubor známe již dlouho z akcí tady u nás.
A Jirkovi i tady na tomto místě srdečně blahopřejeme!
A prázdniny pokračují svým pomalejším tempem, dovolené jsou v plném proudu, jedni
rekreanti přijíždějí, jiní se vrací domů, čas plyne dál.
V neděli, 7. srpna pravidelná mše svatá v našem kostele, přišlo 24 farníků. Mši celebroval
P. Jan Barborka. V září se pravidelná mše - vždy první neděli v měsíci - konat nebude, pan
farář má dovolenou. Další mše svatá bude v neděli, 2. října od 11. hodiny.
V pátek, 12. srpna oslavil krásné 90. narozeniny náš občan, pan doc. Václav Šplíchal.
V současnosti nepobývá u nás v Dobřanech, ale daří se mu vzhledem k věku celkem dobře.
Proto i na tomto místě mu přejeme pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
Večer od 19. hodiny se konala v pořadí teprve druhá „ hospoda“ opět v sokolské klubovně.
O perfektní pohodu se postarala Zdena, Nikča, Vojta a David. Pivo, víno, utopenci - to vše
doplnilo dobrou pohodu všech návštěvníků…
V sobotu, 20. srpna se ve Žďáru
nad Metují konalo slavnostní
vyhlášení
vítězů
soutěže
„VESNICE ROKU 2022“. Za naši
obec převzal cenu za 2. místo
v této soutěži náš starosta pan
Michal Moravec s manželkou
Mirkou. Podrobněji se zmíní ve
svém příspěvku, ale na tomto místě
musíme poděkovat všem, kteří se
aktivně
podílejí
na
životě
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v naší obci. A nemalou měrou si poděkování za tento úspěch zaslouží i náš starosta.
Všechny naše občany a sousedy zveme v sobotu, 27. srpna od 16,00 na přátelské posezení
s občerstve-vím do sokolské klubovny, kde společně oslavíme naše skvělé umístění v této
soutěži.
A tak se také v sobotu, 27. srpna 2022, od 16,00 u dobřanské sokolovny stalo. Už od rána se
prostranství se stany chystalo, Jarda nainstaloval gril na prasátko (bylo to pořádné prase),
rozestavily se stoly. Naše dobřanské dívky a ženy doma připravovaly sladké i slané dobroty,
počasí také dávalo najevo, že bude pěkně. Kolem šestnácté hodiny se pomalu začali scházet
naši občané. Jeden z prvních hostů byl také pan senátor a ředitel naší školy TRIVIUM PLUS
Mgr. Jan Grulich s manželkou, kterého přivítal náš starosta Michal Moravec. Během posezení
oba krátce promluvili o životě
v našich Dobřanech, o druhém místě
v soutěži VESNICE ROKU 2022.
Starosta také upřímně poděkoval
všem, kteří se na aktivním životě
obce podílejí. V podobném duchu
promluvil i Mgr. Grulich, který malé
Dobřany za skvělou soudržnost
našich občanů označil za velké. Také
se oba vtipně zmínili o blížících se
komunálních volbách. Sklidili za to
srdečný potlesk. Za odpoledne
i večer postupně přicházeli další
sousedé, jestli se to podařilo přibližně
počítat, přišlo nás kolem sedmdesáti.
Setkání proběhlo ve velmi přátelské
atmosféře, nemálo k tomu přispělo také výborné pohoštění. Končilo se, když se noc pomalu
zdravila s blížícím se ránem.
A touto akcí se také loučíme s prázdninami, děti opět nastoupí ve čtvrtek, 1. září do naší
krásné školy. Začíná další etapa pravidelného ročního koloběhu. Kéž by ke klidu a míru, který
prožíváme tady u nás v Dobřanech, docházelo i jinde ve světě.
Končí také letošní první dobřanský KROK za KROKEM, který pokrývá dění u nás od ledna.
V září a říjnu se opět postupně najíždí na naše tradiční akce, například pravidelné středeční
cvičení s prvky jógy, které vede paní Terezka v sokolské tělocvičně vždy od 18,30. Také
začne každoměsíční přátelské posezení, které pořádá SENIOR KLUB DOBŘANY- na první
poprázdninové setkání přislíbil účast náš starosta Michal Moravec, který nám přiblíží
společnou akci - jízda na kolech z našich a plzeňských Dobřan do Dobrzan v Polsku.
A protože máme před sebou v pátek 23. a v sobotu 24. září volby do obecního zastupitelstva,
loučí se i stávající redakce ZPRAVODAJE, neboť jak říká staré známé přísloví: hlas Lidu hlas Boží. Velmi děkujeme všem za příspěvky, které jste nám dodávali - jmenovitě Pepovi
Langrovi, Hance, Miladě, Anetce, Natálce, starostovi, i panu řídícímu a mnoha dalším.
Pokračujte, dobřanský ZPRAVODAJ určitě končit nebude, naopak v novém volebním období
může být díky vám daleko pestřejší a třeba i častější!
To ze srdce přeje Honza Moc
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Obec Dobřany
Dobřany 90
518 01 Dobruška

PROTOKOL O ZKOUŠCE č.1312/I/2022

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

EKOAKVA LABORATOŘ

15%
10%

přijatelná
přijatelný
<0,02
15,8
<5
<0,5
7,7
12,5
<0,5
<0,1
<0,01
3,6
<0,05
<0,02

6%

3%
5%

Hodnota Nej.st.

0
0
31
124

Hodnota Nej.st.

A
A

SOP č.1.3.2 (ČSN EN ISO 9308-1: 2015)

SOP č.1.3.7 (ČSN EN ISO 6222)

SOP č.1.3.7 (ČSN EN ISO 6222)

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

A
A

SOP č.1.2.10 (ČSN EN 26 777)

SOP č.1.1.4.A (ČSN 75 7385)

A

SOP č.1.2.8 (ČSN ISO 7150-1)

SOP č.1.2.11 (CHFMAV)

A
A

SOP č.1.2.4 (ČSN EN ISO 8467)

A
A

SOP č.1.2.16 A (ČSN EN ISO 7027)

SOP č.1.2.1 (ČSN EN 27888)

A
A

SOP č.1.2.15 (ČSN EN ISO 7887)

SOP č.1.2.2 (ČSN ISO 10523)

A

SOP č.1.5.1 (ČSN 75 7342)

A
A

SOP č.1.4 (ČSN 75 7340)

SOP č.1.5.2 (firemní metoda HACH)

A

SOP č.1.4 (ČSN 75 7340)

Zkušební metoda

A
A

SOP č.1.3.2 (ČSN EN ISO 9308-1: 2015)

Zkušební metoda

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

Limit

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

Limit
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

Hodnocení
parametru

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

Typ Hodnocení
limitu parametru

MH
NMH
MH
MH

Typ
limitu

Vysvětlivky ke sloupcům "Nej.st." a "Zkušební metoda":

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. *

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

Jednotka

Fyzikální a chemické
ukazatele

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

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

koliformní bakterie (ISO)
Escherichia coli (ISO)
počty kolonií při 36°C
počty kolonií při 22°C

Mikrobiologické a biologické Jednotka
ukazatele

1301
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:
Schneiderová Jana
Datum odběru:
2.8.2022
Čas odběru:
9:10 - 9:15
Do laboratoře dodáno: 2.8.2022
Datum provedení zkoušky: 02.08.22 - 05.08.22

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

Zákazník:

PRTYP-2A-I

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

AGRO CS a.s.
Protokol o zkoušce č. 1312/I/2022
Datum vystavení protokolu: 5.8.2022
Vzorek č.: 1301

V Říkově dne:

5.8.2022

Protokol zpracoval: Šimberová Martina Ing.

Ing. Martina Šimberová
vedoucí zkušební laboratoře

......................................................

nestan. - parametr (chuť) nebyl stanoven z důvodu nevyhovujícího výsledku mikrobiologického rozboru

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

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 "Limit":
Ve sloupci jsou uvedené limitní hodnoty dle vyhlášky č.252/04 Sb.

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.

č.p. 265
552 03 Říkov
EKOAKVA LABORATOŘ

AGRO CS a.s.

