Co nového na úřadě
Po téměř dvouletém úsilí byla v srpnu dokončena přestavba budovy obecního úřadu
a v sobotu 21.8.2021 byla budova „slavnostně“ otevřena. Dovolte mi ještě připomenout, jak
přestavba probíhala.
V roce 2015 jsme oslovili arch. Oldřicha Bittnera z Dobrušky, jestli by nám navrhl nějaké
řešení. Po předložení prvních nákresů a spočítání předpokládaného rozpočtu jsme zjistili, že
bez dotací nejsme schopni budovu opravit a to se první odhady ceny za rekonstrukci zdaleka
nepřibližovali dnešní konečné ceně. Začalo tedy zjišťování dotačních možností i úpravy
stavebního projektu, tak abychom dosáhli na nějaké dotace. Nakonec jsme v r. 2018 získali
dotaci na II. NP, tedy na byty. Radost trochu kalil stále se navyšující rozpočet na právě
probíhající přestavbě školy a také, že v žádosti o dotaci na I. NP jsme úspěšní nebyli.
Abychom nepřišli o dotaci na II. NP, rozhodli jsme se, že přestavbu I. NP, alespoň tak, aby se
mohla realizovat přestavba II. NP, provedeme svépomocí, nebo jak se dřív říkalo, v akci Z.
Byl jsem až překvapen, jak se místní muži dali do práce a k domluvenému termínu dubnu
2020 se nám podařilo budovu předat firmě k realizaci přestavby II. NP. Následně jsme byli
vyrozuměni, že nám byla přidělena dotace i na I. NP. Takže nakonec to klaplo, jak jsme
chtěli, a firma tedy mohla pokračovat i na stavebních pracích na I. NP.
Domnívám se, že výsledek
několikaleté práce na projektu
a přestavbě se povedl. Budova
pěkně dotváří vzhled středu obce
a je důkazem toho, že i moderní
architekturu lze vhodně zasadit
do klasické i historické zástavby.
Celá přestavba vyšla na celkovou
částku 12.367.008,- Kč s DPH,
z toho 6.890.379,- Kč stála
přestavba II. NP a 5.476.629,- Kč
stála přestavba I. NP. Co se týká
dotací, tak od MMR jsme získali 6.888.465,- Kč na II. NP a 3.290.506,- Kč na I. NP, dále
400.000,- Kč od Královéhradeckého kraje, celkem 10.578.971,- Kč a odpracovali jsme přes
6.000 brigádnických hodin, takže jsme ušetřili více jak 1 mil. Kč. Chtěl bych ještě jednou
poděkovat všem, kteří se podíleli na přestavbě OÚ, hlavně všem brigádníkům za práci, kterou
tady odvedli i jejich manželkám a partnerkám za jejich trpělivost, protože chlapi někdy přišli
domů dost unavení-. Velké poděkování patří i firmě Kříž - zemní práce, hlavně Marcelovi,
protože bez jejich techniky bychom to nezvládli, tak ještě jednou všem moc díky.
V dubnu letošního roku se prodali 4 stavební pozemky a nyní začínají práce na jejich
zasíťování. Veřejnou zakázku na zasíťování bude provádět firma Kříž – zemní práce. Také
nyní zpracováváme žádost o dotace na uvedenou zakázku do podprogramu infrastruktura
MMR. Na jaře jsme nebyli úspěšní v získání dotace na workoutové hřiště, tak se o to znovu
pokusíme a znovu podáme žádost na MMR.
Vodné na příští rok zůstává ve stejné výši 25,- Kč za 1 m3, jen budeme muset připočíst 10%
DPH, jelikož se obec od listopadu 2021 stala plátcem DPH. Plátcovství DPH nemá pro obec
žádné výhody, jen se jedná o zákonnou povinnost vlivem prodeje stavebních pozemků.
Vzhledem k novému zákonu o odpadech musela obec vydat novou obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Ceny za likvidaci odpadů
stále narůstají a do budoucna budou narůstat ještě více. V posledních letech obec likvidaci
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odpadů značně dotovala, proto obecní zastupitelstvo schválilo sazbu poplatku na příští rok
na 700,- Kč za poplatníka za rok.
V sobotu 20.11.2021 byly pokáceny tři lípy na naší návsi. Pokácení si odhlasovalo obecní
zastupitelstvo již v minulém roce. V minulých letech se dvě lípy nečekaně zřítily v silném
povětří, a proto byla obava, aby se další lípy opět nezřítily a nezpůsobily nějaké škody.
Po pokácení stromů se naše obavy potvrdily. Lípy byly značně ztrouchnivělé a byly opravdu
nebezpečné, zvláště na návsi a blízkosti autobusové zastávky a školy.

Společenská kronika
V roce 2021 oslavili své životní jubilea naši občané:
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paní

Ján
Miloslav
Bohumil
Jan
Eva
Libor
Anežka
Bohumil
Václav
Jana
Dagmar
Miloš
Božena
Josef
Eva

Baďo
Bartoš
Pohl
Ratvaj
Mouchová
Krulich st.
Poulová
Tomáš
Šplíchal
Moravcová
Kozáková
Matějů
Andršová
Němeček
Ptáčková

Všem našim občanům přejeme pevné zdraví a spokojenost v dalším životě!

Trocha historie nikoho nezabije
V letošním roce je to již 660 let, kdy se objevily první zmínky o naší obci. Chtěla bych vám
připomenout některé zajímavosti z historie naší vesnice. Na pomoc jsem si vzala almanach,
který vyšel ke stému výročí Požárního sboru v Dobřanech a další historické materiály.
V druhé polovině 13. století byl život v našem kraji úplně jiný, než teď. Hluboké lesy
protkané potoky a občas nějaké obydlí s chudým políčkem. V této době získal kraj
pod Orlickými horami panský rod Drslaviců, který k nám přišel z Plzeňska a začal zde
zakládat osady a hrady se stejnými jmény jako v západních Čechách. Jemu je i připisován
vznik hradu, který se měl jmenovat Dobruška.
Vlastní výstavba vesnice probíhala na základě smlouvy s feudálem, který rozdělil pozemek,
určený k založení vesnice na lány, na nichž se stavěly usedlosti. Zdejší lid byl poddaný
opočenské vrchnosti a patřil k Frimburskému panství, které bylo v r. 1537 prodáno Janu
Trčkovi z Lípy. V této době bylo ve vsi 6 osídlených stavení. Roku 1653 bylo v obci
9 osídlených stavení. V roce 1700 jich bylo již 21.
I když v tomto kraji byly drsné podmínky, přicházeli sem řemeslníci, kteří byli potřební
při zemědělské, textilní a další výrobě, která byla hlavním zdrojem obživy. V roce 1869 bylo
v obci 70 stavení, ve kterých bydlelo 483 obyvatel. V této době bylo v obci 82 tkalcovských
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stavů, u kterých pracovalo 208 lidí, z toho 47 odrostlejších dětí. Nejprve lidé zpracovávali len,
který vyrostl i na horách, později dováženou bavlnu. Při sčítání lidu v roce 1900 žilo v obci
411 obyvatel v 82 popisných číslech. Počet obyvatel se začal snižovat vlivem rozvoje
textilního průmyslu v okolních městech. Lidé začali odcházet za snadnějším živobytím
do měst. V první světové válce z naší obce narukovalo přes 70 mužů, 19 se jich nevrátilo,
jejich životy skončily na různých místech Evropy. Dodnes nám je připomíná pomník
před školou. V roce 1920 bylo v obci 337 obyvatel. Velký odliv obyvatel nastal i po druhé
světové válce a i v období socialismu. Lidé jako v předchozích staletích odcházeli
za pohodlnějším životem a lepším výdělkem. V roce 1987 měla naše obec 128 obyvatel
a tento počet plus mínus si drží dodnes. A ještě trochu historie, která se váže k budovám
v naší obci.
KOSTEL
Již v roce 1361 byl založen dřevěný kostelík- jeho vzniku jsou písemné zmínky v archivu
pražského arcibiskupství. S kostelíkem byla postavena i fara. S přibývajícím obyvatelstvem
začal být kostel malý, proto se v roce 1737 přistoupilo ke stavbě nového kostela v barokním
stylu. Na jeho výstavbu se také použil kámen z chátrajícího hradu. Naši předci postavili kostel
za tři roky. Nejprve obestavěli dřevěný kostelík, aby nepřišli o místo, kde se sloužili
bohoslužby. Celá stavba bez dřeva i práce přišla na 4 180 zlatých. V roce 1603 byl do věže
zavěšen zvon a v roce 1926 byly na věž umístěny hodiny.
FARA
I budova fary prošla mnoha změnami, dnešní podobu získala v roce 1848. Od té doby prošla
různými opravami, ale původní ráz zůstal.
ŠKOLA
Vzdělávání v Dobřanech má dlouholetou tradici. V kterém roce se začalo vyučovat, není
známo. Při kostele bývala osoba, zvaná kantor, která byla znalá písma, vedla pobožnosti
v případě, že kněz nebyl ustanoven. Kantor byl částečně kostelníkem, varhaníkem a také učil
děti číst a psát. Prvním známým kantorem po třicetileté válce byl Matěj Jaroměřský, který
vyučoval děti i z okolních vesnic. Několik zajímavých dat o počtech dětí. Škola byla
jednotřídní a roku 1808 do ní bylo přihlášeno 214 dětí. Na vyučování se chodilo jen tehdy,
když doma nebyla žádná práce, přespolní děti chodily jen za dobrého počasí. V této době byla
škola nejhorším stavením v obci. Před rokem 1872 bylo do školy přihlášeno až 240 dětí.
Po tomto roce byly odškoleny Plasnice, Šediviny a počet žáků klesl na 150. V roce 1880 byla
přistavěna další místnost pro žáky a malá místnost pro učitele. V roce 1900 došlo k první větší
přestavbě školy a pak následovaly další až do dnešní podoby.
Každá éra přetvořila budovu podle potřeb vzdělávání, a hlavně také financí. Jak píše pan Josef
Linhart v almanachu, vydaném ke stému výročí Požárního sboru v Dobřanech z roku 1987:
„Se školou bylo vždy dost potíží a problémů, našli se chráněnci, kteří hájili nutnost a potřebu
školy v tomto kraji.“ Tento výrok platí i dnes.
HASIČSKÁ ZBROJNICE
V roce 1887 byl založen Sbor hasičů v Dobřanech. Hned po založení byla postavena hasičská
zbrojnice, která stála na místě dnešní autobusové zastávky.
SILNICE
Dvanáct let trvalo, než se začalo s výstavbou silnice od Čtvrtečkova mlýna do Plasnic
s odbočkou do Nedvězí. Stavba začala v roce 1913, rozpočet na stavbu byl 106 000 K
při délce 6 100 metrů. Práci přerušila válka. Silnice byla provizorně dokončena v roce 1916.
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SOKOLOVNA
V roce 1930 byla v obci založena Tělovýchovná jednota Sokol a již v roce 1931 se začala
stavět sokolovna. Chtěla bych připomenout i její využití v roce 1937, kdy do obce přichází
československé armáda, která měla zajistit ostrahu hranic a pomoc při budování opevnění.
Vojáci bydleli v sokolovně, ke které přistavěli kovárnu na kování koní. Na louce
před farskými lesy vyhloubili koupaliště. Tato kapitola končí 16. 3. 1939 vyhlášením
protektorátu Čech a Moravy.
ELEKTRIFIKACE
Na konci třicátých let je ustanoveno Elektrárenské družstvo, do kterého vstoupili ti, kteří
chtěli přípojku elektrického proudu. Tím byla usnadněna práce při tkalcování, ale
i v domácnosti.
ZÁVODIŠTĚ
V roce 1957 byl v obci založen Svazarm. Začala se budovat trať a přilehlý areál. Dobřany se
staly známé na poli motokrosového sportu. Velkou zásluhu má dlouholetý předseda AMK
Dobřany pan Josef Švorc.
OBECNÍ ÚŘAD
Podrobně o historii obecního úřadu píše ve svém příspěvku pan Josef Langr.
Tvář naší vesnice se v posledních letech změnila, hlavně střed obce doznal velké změny.
Nový vzhled budovy školy a obecního úřadu jsou důkazem velkého úsilí starosty Michala
Moravce, ředitele Jana Grulicha a spousta dalších obětavých lidí, kteří se na stavbách podíleli
sponzorsky nebo svojí prací. Na budově OÚ bylo odpracováno přes 6000 brigádnických
hodin. Na naší návsi - chce se mi napsat i náměstí - se potkává minulost a současnost. Naše
vesnička se líbí i lidem, kteří sem zavítají. Dějiny obce netvoří budovy, ale lidé, kteří jsou
u nás pracovití a šikovní.
Hana Ježková

Historie budovy obecního úřadu a požární zbrojnice čp. 90
V rámci modernizace požární techniky získává
hasičský sbor nové auto. Není ho však kde
umístit. Stará požární zbrojnice, která stávala v
místě dnešní autobusové čekárny, byla malá.
Na podnět předsedy MNV Josefa Hrnčíře
začínají přípravné práce ke stavbě nové
požární zbrojnice. Bylo vybráno místo u cesty
za farskou stodolou.
V roce 1953 se začalo stavět. Kopaly se
základy, rolníci koňmi vozili kámen
do základů, zedník Adolf Švorc začal zdít, vše
se dělalo ručně. Byly vyzděny obvodové zdi
stavby a koncem léta byla polovina stavby
opatřena krovem a zastřešena. Pracovalo se
hlavně o sobotách a nedělích. Požární auto
mohlo být umístěno ve vlastní budově.
V dalších letech se stavební práce zpomalují,
někdy stagnují. V roce 1956 je veškerá požární technika umístěna v nové požární zbrojnici.
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Mladí lidé jsou nadšeni pro motorizmus a zakládají v roce 1957 ZO SVAZARM. V roce 1958
začala druhá polovina stavby. Staví se v akci Z a stavba vázne. Lidé jsou už unaveni
a nechodí se na brigády.
V roce 1958-59 se staví nová přístavba školy- brigády jsou potřeba tam.
V roce 1962 na výstavbu budovy MNV je pořízena míchačka.
1963-65 probíhají vnitřní stavební práce na budově MNV.
1966 ukončena stavba budovy MNV včetně bytové jednotky, knihovny a požární
zbrojnice.
V roce 1974 provedena fasáda na budově MNV.
Z hasičského Almanachu vybral Josef Langr

Obecní správa Dobřan
Obecní úřad byl za starých časů zosobněn rychtářem a jeho podřízení byli konšelé. Rychtář
nebyl volen, ale byl jmenován vrchnostenskou kanceláří v Opočně. Měl dohlížet na pořádek
v obci, jeho hlavním úkolem bylo, aby se řádně vykonávala robota. Rychtář byl roboty
zproštěn. V dřevěné „jarmaře“ byly uloženy veškeré spisy, smlouvy, kvitance, dlužní úpisy
a knihy parcelní, mapy, také rychtářské právo, upletené z volských žíl, obecní pečetidlo,
později razítko. Tato jarmara se stěhovala po číslech, podle toho, kde zrovna rychtář a později
i starosta bydlel. Schůze obecního zastupitelstva se konala v domě starosty, později také
v hospodě.
Do roku 1849 byly Dobřany součástí opočenského panství. Po zrušení roboty a poddanství
r. 1848, byli občany voleni zastupitelé a starosta. Starosta měl pod sebou I. radní a II. radní.
Ostatní členové byl výbor.
Od roku 1850 Dobřany patřily - politický okres a soudní okres - Nové Město nad Metují
1949-1960
okres Dobruška
1960- dosud okres Rychnov nad Kněžnou
PŘEDSTAVENÍ OBECNÍ SPRÁVY DOBŘANY
RYCHTÁŘI:
Antonín Blažek
Hans Štěpán
Václav Hanl
Jan Marván
Antonín Ptáček
Josef Marván
Václav Poul

Dobřany
Dobřany čp. 3
Dobřany čp. 25
Dobřany čp. 7
Dobřany čp. 42
Dobřany čp. 7
Dobřany čp. 3

Od roku 1912 Nedvězí samostatná obec
Hynek Šimek
Dobřany čp. 21 1912 - 1919
Jan Poul
Dobřany čp. 39 1919 - 1938
Josef Cimr
Dobřany čp. 32 1938 - 1945

1727
1733 - 1748
1764
1769 - 1792
1792 - 1822
1836 - 1840
do1849

PŘEDSEDOVÉ MNV:
Josef Hrnčíř
Bedřich Obst
Karel Kopáček
Josef Linhart
Josef Andrš
Miroslav Pavlíček
Josef Martinek
Josef Švorc
Josef Švorc

OBECNÍ PŘEDSTAVENÍ – STAROSTOVÉ
od r. 1850
Václav Poul
Jan Švorc
Josef Mach
Josef Janko
Josef Krulich
Josef Čtvrtečka
František Poul
Josef Švorc
František Smola

Dobřany čp. 3
Dobřany čp. 39
Nedvězí čp. 27
Nedvězí čp. 24
Dobřany čp. 25
Dobřany čp. 62
Dobřany čp. 3
Dobřany čp. 76
Nedvězí čp. 18

1850 - 1861
1861 - 1867
1867 - 1873
1873 - 1876
1876 - 1879
1879 - 1889
1889 - 1899
1899 - 1911
1911 - 1912

Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany

čp. 59
čp. 41
čp. 47
čp. 30
čp. 42
čp. 16
čp. 22
čp. 57
čp. 57

1945 - 1954
1954 - 1957
1957 - 1959
1959 - 1964
1964 - 1971
1971 - 1976
1976 - 1981
1981 - 1986
1986 - 1990

Dobřany čp. 38
Dobřany čp. 34

1990 - 1994
1994 - 1998

STAROSTOVÉ:
Jiří Moravec
Pavel Tamchyna
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Marie Pohlová
Marie Pohlová
Josef Švorc
Michal Moravec
Michal Moravec
Michal Moravec

Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany

čp. 65
čp. 65
čp. 57
čp. 40
čp. 40
čp. 40

1998 - 2002
2002 - 2006
2006 - 2010
2010 - 2014
2014 - 2018
2018 –

Zanechali svoji stopu v dějinách obce. Zaslouží si
naši vzpomínku a dík!

Josef Langr

Zdeněk Hejzlar
Učitel-politik, narozen 18.7.1921 Dobřany
zemřel 6.8.1993 Stockholm, Švédsko
Mezi významné osobnosti a rodáky Dobřan patří Zdeněk Hejzlar.
Narodil se před 100 lety, 18.7. 1921 v čp. 44.
Matka Marie roz. Čtvrtečková z Dobřan, otec Jan Hejzlar
z Nedvězí-Dolů.
Jan Hejzlar měl v čp. 44 několik mechanických stavů a pracovali
pro něho někteří ruční tkalci. Měli také menší zemědělské
hospodářství. Syn Zdeněk studoval na učitelském ústavu v Hradci
Králové. Účastnil se studentského hnutí, od roku 1939 byl členem
tehdy již ilegální strany KSČ. Stal se učitelem na škole v Dobřanech.
12. 4. 1943 byl pracovním úřadem nasazen na práci do Junkerových závodů ve Dvoře
Králové. Jeho žáci ještě po letech vzpomínali, jak se s nimi, podáním ruky přišel rozloučit.
9. 7. 1943 byl pro odbojovou činnost gestapem zatčen a v období 1943-1945 vězněn
v koncentračním táboře Buchenwald.
V letech 1946-1952 byl předsedou ČSM-Čsl. Svazu mládeže
1949-1952 byl poslancem Národního shromáždění
1949-1951 členem ÚV KSČ
Roku 1952 byl obviněn ze spoluúčasti v aféře Rudolfa Slánského, vyloučen z KSČ a poslán
k PTP.
V letech 1955-1958 pracoval jako dělník v dolech a hutích na Ostravsku.
1958-1963 byl učitelem.
1964-1968 ředitelem Základní devítileté školy v Ostravě.
V té době o prázdninách s manželkou a dcerou Janou jezdíval do Dobřan ke svým rodičům.
Přišlo jaro 1968. Z. H. byl rehabilitován, v létě jmenován ústředním ředitelem Čs. Rozhlasu
a stal se poslance České národní rady. V srpnu 1968 byl zvolen členem předsednictva ÚV
KSČ. Patřil k představitelům reformního proudu společenskopolitického života. Na nátlak
z Moskvy odešel v září 1968 z politického života. V letech 1968-69 byl československým
diplomatem ve Vídni. V r. 1969 emigroval do Švédska a byl aktivním činitelem Čs. exilu.
Stal se pracovníkem stockholmského Ústavu pro mezinárodní politiku. Měl zákaz navštívit
Československo. Nebyl ani na pohřbu rodičů.
Po převratu v r. 1989 ještě několikrát navštívil Dobřany.
6

V r. 1991 napsal knihu Praha ve stínu Stalina a Brežněva.
Zemřel 6. 8. 1993 ve věku 72 let.
Říká se tomu dějinný paradox.
Na jeho životě vidíme, jak rozporuplné bylo 20. století.
Josef Langr

Rok s covidem
Minulý týden jsem připravoval přednášku na téma, jak pandemie ovlivnila naše školství a naši
společnost. Když jsem sepisoval poznámky, přemýšlel jsem o tom, jak různé kritické situace
a období ovlivňovaly naše předky a jak je zvládali. Vzpomněl jsem si na svou babičku.
Narodila se v roce 1906 před první světovou válkou za kopečkem v Sedloňově. Jako dítě
školou povinné prožila první světovou válku. Usilovně přemýšlím, jak asi tehdy škola v době
války vypadala a jak ji připravovala na život.
Za války dle odhadů zemřelo kolem 18 mil. lidí. Hned, jak skončila válka, zažila španělskou
chřipku, která proletěla světem. Lidé španělskou chřipku zajisté prožívali jinak než dnes.
Nebyl faceboook, internet ani televize, zprávy dostávaly jen kusé a zpožděné. Nevíme jak
moc pravdivé, či jak moc se šířily nesmyslné teorie. Celosvětově na pandemii zemřelo více
než 50 milionů lidí, některé odhady jsou i dvojnásobné.
Když skončila španělská chřipka, zažila několik let konjunktury. Vdala se a se svým otcem
a dědou zrekonstruovali tkalcovnu a vystavěli rodinou vilku v Sedloňově. Vzali si vysoký
úvěr, protože věřili, že konečně začíná klidnější období života. V roce 1929 dostavěli a již
v roce 1930 přišla dlouhá celosvětová hospodářská krize, kdy se podnikání vůbec nedařilo.
Nejvíce postiženou oblastí ČR byly právě Sudety, svět se potýkal s bídou a hladomorem.

Hospodářská krize dala dobrý prostor pro růst zhoubných ideologií, takže když konečně měla
končit, přišel nástup nacismu a fašismu. A netrvalo dlouho, přišla 2. světová válka. Svět se
opět vrhl do válečného konfliktu a bídy. Jelikož byla před naším domem hranice Sudet, dům
zabral Finanzamt a celníci a babička musela prožít válku dokonce za přítomnosti německých
důstojníků. Zemřelo přes 72 milionů lidí.
Když konečně 2. světová válka skončila a babička ji s dědou přežili, radovali se, že mohou
opět začít podnikat a splácet dluhy. Jenže přišel komunismus a v roce 1948 jim tkalcovnu
zavřeli. Dluhy jim však zůstaly. Svobody se nikdy nedožila. Zemřela v roce 1981.
Přesto všechno jsem babičku znal jako vlídnou, moudrou a vyrovnanou ženu. I když z mého
pohledu prožila naprosto zpackaný život plný těch největších problémů. Nechápu, kde brala
sílu, nechápu, že mohla být stále vlídná a vyrovnaná.
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Do naší společnosti přišla po velmi dlouhé době těžká situace. Všichni si jistě vzpomeneme
na situaci před rokem a půl, kdy přišla první reálná hrozba pandemie do naší republiky. Lidé
se semkli, podporovali, začali šít roušky, tleskali lékařům, chápali učitele. Stačil rok a půl
ponuré doby a najednou je vše jinak. Naše společnost je rozdělená. Vládne vztek, frustrace
a nevraživost. Prožili jsme ideální klima pro růst zloby, která se vplížila daleko větší měrou
do naší společnosti. Lékařům už netleskáme, začínají demonstrace, lidi se již nerozdělují
na levici a pravici, ale na odpůrce nebo příznivce očkování. Rozdělují se rodiny. Nehádáme se
tolik o politice a fotbalu, ale o pandemii a restrikcích.
Samozřejmě se mé myšlenky otáčejí i ke školství, jak se poučit z této doby? Jak připravovat
děti na život? My absolutně netušíme, na co naše děti musíme připravit. Moje babička
netušila, čím vším si v životě bude muset projít. My netušíme, čím se naše děti budou živit.
Jestli přijde opět doba konjunktury, jestli naskočí opět doba blahobytu a svobodného
cestování, nebo jestli náhodou nepřijde nová další krize, která možná bude ještě horší než
covid. Nevíme dokonce, jak bude vypadat zaměstnání za 10, 20, 30 let.
Velkým přínosem pandemie je tedy bezesporu to, že je pro nás všechny obrovskou školou.
Možná je tedy čas i na lehké vysvědčení. Bohužel, domnívám se, že momentálně jako
společnost celkem propadáme.
Propadáme v matematice, jelikož nevěříme statistikám a číslům. Propadáme v kritickém
myšlení, protože věříme každé blbosti a často nevěříme faktům. Propadáme v etice, protože se
prohlubuje nepřátelství a nenávist v naší společnosti. Neprospíváme ani ve finanční
gramotnosti, protože inflace i státní dluh stoupá obrovským tempem. V neposlední řadě máme
i trojku z těláku, protože necháváme naše děti i mnohdy sebe sedět na zadku a brzdíme
tělesný vývoj dětí. A mnozí politici by zasloužili minimálně dvojku z mravů. Ok budu fair,
nemyslím si, že jen politici, ale ta snížená známka z chování jde za námi všemi. Stačí si jen
přečíst libovolnou internetovou diskuzi. Nejsme žádná partička dušínů a druhá partička
politici banda darebáků.
Můžeme se tedy z této doby nějak poučit?
Pandemie nám ukazuje, že naše základní potřeby nemusíme mít automaticky, ale že za ně
musíme bojovat.
Pandemie nám ukazuje, že ani svoboda, mír a blahobyt vůbec nejsou samozřejmé a musíme
všichni o tyto věci aktivně usilovat.
Pandemie nám ukazuje, že pokud chceme připravit děti na život, není možné se soustředit jen
na vědomosti, ale musíme je naučit dovednostem do života.
Pandemie nám ukázala důležitost pohybu a zdraví.
Možná najdeme mnoho dalších věcí, co nás tato doba učí, a já věřím, že obstojíme a že
v tomto nedobrovolném vzdělání nepropadneme. Že tento čas nedá tolik prostoru, aby
vyrostla zhoubná ideologie.

Rok ve škole
Pandemie samozřejmě ovlivnila i celý rok ve škole. Jako učitelé se potýkáme s distanční
výukou, přemýšlíme, co učit, a co vynechat, protože se v žádném případě nestihne probrat
vše. Učíme se s novými technologiemi, nakoupili jsme ICT techniku, abychom ji mohli
půjčovat do rodin, kde si ji nemohou dovolit. V poslední době začínáme i zvládat
tzv. hybridní výuku, kdy někteří žáci jsou ve škole, někteří doma s nemocí, trasujeme,
posíláme děti střídavě do karantény, střídavě do školy a snažíme se vše zvládnout s hlavou
vztyčenou -. Jsme v tuto chvíli velmi vděční za rekonstrukci školy, nejen, že máme dobré
vybavení, ale hlavně i rychlý internet, který zvládá všechna úskalí dnešních požadavků
na výuku.
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I přes nelehkou situaci však úředníci nespí, tak jsme v tomto roce prošli finanční kontrolou
několika projektů i projektovou kontrolou nástavby školy a minulý měsíc i komplexní
kontrolou České školní inspekce. Vše dopadlo dobře a i inspekce naši školku i školu
ohodnotila velmi kladně. A v Dobřanech i v Bystrém se jim moc líbilo -.
Připravujeme „do šuplíku“ i projekt na přestavbu dílen, aby zmizel další již nehezký baráček
v centru naší obce a zařadil se tak celý objekt školy do dobřanského vysokého standardu -.
V přízemí zůstanou dílny a sklady, v prvním patře by měl vzniknout velký prostor pro družinu
a školní klub, kombinovaný s hudební třídou, nebo prostorem pro volnočasové aktivity dětí.
Tímto projektem se snažíme také přemýšlet o (daleké) budoucnosti, pokud v dalších letech
budou děti na horách ubývat, můžeme později objekt využít i jako mateřskou školu
a přestěhovat ji z Bystrého. Aktuální situace však žádnému odlivu nesvědčí, jak ve školce, tak
i ve škole musíme děti odmítat, jsme velice rádi za možnost být v Eladě v Bystrém a myslím
si, že to tak ještě mnoho let vydrží. Momentálně tedy máme ve školce 29 dětí – což je plná
kapacita a ve škole 188 dětí. A není snad ani týden, kdy by někdo nevolal, zda nemáme volné
místo.
První vizualizace – určitě se ještě budou měnit -

Na závěr bych Vám, milí dobřaňáci, chtěl poděkovat za veškerou spolupráci, za to, jak
podporujete školství a vzdělávání, za to, že v Dobřanech mohou nacházet jak děti, tak
zaměstnanci „druhý domov“ a přeji Vám do nového roku vše dobré, pevné zdraví a hezké žití
a bytí i přes těžké chvíle, co zažíváme. Možná i s myšlenkou na jeden hezký citát, který jsem
si tento týden přečetl v Senátu.
"Nedovolte, aby Vám tento šílený svět namluvil, že úspěch je něco jiného, než úspěšně
prožitý přítomný okamžik."
E. Tolle
Jan Grulich
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KROK za KROKEM v DOBŘANECH
Rok 2020 končíme v nepříliš dobré covidové situaci. Na štědrý den se ještě mohla konat
od 16. hodiny tzv. půlnoční mše svatá, celebroval Páter Jan Barborka a přišlo přes 40 občanů
od nás i z okolí.
Novoroční oslavy proběhly v Dobřanech v klidu, o půlnoci mnozí z našich i rekreanti oslavili
příchod roku 2021 ohňostrojem.
V neděli, 3. ledna za účasti 35 farníků mše svatá v kostele sv. Mikuláše.
Protože covid nepřestává, do konce ledna se nekonají žádné veřejné akce.
Narozeniny v rodinném kruhu oslavil pan Janin Baďo, také slavil pan Miloslav Bartoš.
Za přísných hygienických opatření jim byl předán od obce dárek.
V pondělí 11. ledna od 19,00 na obecním úřadě- ještě v budově školy, rozestupy, roušky,
desinfekce- proběhlo první veřejné zasedání v tomto roce.
Ani v únoru se u nás společensky nežije.
Pouze v soukromí oslavili manželé Marie a Bohumil Pohlovi neuvěřitelnou diamantovou
svatbu!!! Blahopřejeme, závidíme, do dalších let jen zdraví a pohodu!
5. března oslavil pan Bohumil Pohl kulaté narozeniny. K oběma výročím srdečně
blahopřejeme!
7. března v omezeném počtu návštěvníků proběhla ještě mše v kostele, přišlo přes dvacet
farníků.
11. března jsme pogratulovali za obec i jubilantovi panu Janu Ratvajovi - vše opět probíhá
v přísném režimu epidemiologických omezení.
27. března vstupujeme do letního času - ale kde je ještě léto. Ani tradiční předvelikonoční
ženská koleda letos nebyla, to se asi už dlouho nestalo.
2. dubna, Velký pátek - státní svátek, památka na ukřižování Ježíše Krista. Podle tradice
zvony odletěly do Říma - na kostele je ticho, i v bílou sobotu.
4. dubna Velikonoční neděle, oslava zmrtvýchvstání Krista. Zvony se z Říma vrací. V 11,00
slavnostní mše svatá, opět přísná opatření, pouze respirátory, omezený počet návštěvníků,
rozestupy. Mši tentokrát celebroval v rámci misijního střídání P. Kamil Strak, jeho farnost je
v jižních Čechách. Velmi se mu líbil náš velký kostel sv. Mikuláše. V jeho farnosti naopak
mši odsloužil náš pan farář Jan Barborka. Velikonoční pondělí, tentokrát se nekoná žádná
koleda, chlapi mohli koledovat a svou pomlázkou omladit svoje děvčata pouze doma. Ani
děcka po koledě nemohli chodit.
Na obecním úřadě se každé pondělí pracuje v úředních hodinách, občané - pokud potřebují,
přijdou v rouškách. Probíhá také každý týden testování zaměstnanců.
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V pátek, 30. dubna - čarodějnice a oheň na louce nad sokolovnou, účast nevelká, oheň
veliký. Třeba spálí to špatné, co je ve vzduchu a co nás všechny trápí. Něco přes deset procent
našich sousedů onemocnělo covidem, Někteří měli průběh lehký, jiní si to opravdu užili. Ale
nikdo nemusel do nemocnice. Zato všichni přísně dodržovali karanténu, o nákupy se
marodům staral také ochotně i náš Majket. Za to vše patří velké poděkování. Také je potřeba
pochválit, že hodně našich občanů se nechává oočkovat vakcínami, určitě to pomáhá zvládat
epidemii.
Květen, první máj - přinese jaro dobré zprávy? V kostele se stále mohou konat - při dodržení
všech opatření - mše svaté. Tentokrát přišlo kolem třiceti lidí.
V sobotu, 8. května je státní svátek. Vzpomínáme na 76. výročí konce strašné II. světové
války a osvobození Československa spojeneckými armádami. Rusům, Američanům,
Angličanům, Francouzům, Kanaďanům i Australanům se po šesti letech podařilo na hlavu
porazit fašistické Německo. Nesmíme na to nikdy zapomenout, obětí bylo nepočítaně.
V úterý, 18. května oslavil své 18. narozeniny Macíček Moc. Přežral se kuřecím masíčkem
tak, že se poblinkal. Až na hlavu zdráv, podle něho ovšem je jeho obsluha velmi nedostatečná.
Možná je to nejstarší kocour v Dobřanech?
Ve středu, 19. května malá brigáda našich seniorů - ve správném rozestupu - vysadila
u pomníku, na návsi, u hřbitova tradiční květinovou výzdobu. V tento den také oslavil pan
Libor Krulich st. své půlkulaté jubileum, popřáli jsme pevné zdraví a předali prostřednictvím
jeho rodiny za obec dárek a blahopřání.
V červnu se situace s covidem zlepšuje, ve středu 2. můžeme po dlouhé době opět cvičit
v malém počtu s Terezkou v naší sokolovně.
V neděli, 6. června kostel, rozestupy, respirátory, třicet farníků.
Ve středu 16. června od 19,00, poprvé v krásné nové zasedací místnosti zrekonstruované,
ještě nezkolaudované budovy našeho obecního úřadu proběhlo veřejné zasedání. Přišlo hodně
občanů, asi i zvědavost, jak to uvnitř vypadá, byla příčinou této neobvyklé účasti.
V pondělí, 21. června jsme navštívili paní Anežku Poulovou, která oslavila v sobotu,
19. června v obdivuhodné kondici své krásné narozeniny. Předán dárek a květiny od obce
Ještě jednou blahopřejeme!
V průběhu června první hospoda v klubovně, perfektní obsluhu zajistila Viktorka a Ríša,
Eva a Radek by to bez nich tak dobře nezvládli. Děkujeme!
Pokračuje pravidelné cvičení s Terezkou, poslední předprázdninové setkání jsme dali
30. června. Po cvičení se posedělo, nabrali jsme tvrdě odcvičené kalorie dobrotami, které
děvčata přinesla z domova. Také se připilo na pokračování, které začne 8. září, opět každou
středu od 18,30 v naší dobřanské sokolovně. Zveme všechny zájemce!
Začátek prázdnin začal v Dobřanech příjezdem deseti kolařů z našich přátelských Dobřan
od Plzně, včetně jejich tamního starosty pana Martina Sobotky.
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Pomalu začíná tradice takových návštěv, nazpátek s nimi odjeli naši v počtu tří, vedl je náš
starosta pan Michal Moravec. Cesta byla asi záživná, nicméně všichni dojeli, kam měli a naši
se ve zdraví vrátili domů.
V pátek, 2. července oslavil své narozeniny pan Bohumil Tomáš, blahopřejeme. Popřát
a dárek od obce jsme šli po dohodě v průběhu srpna, kdy slavila narozeniny i jeho Bohunka.
V průběhu letních prázdnin ještě další posezení v naší klubovně, o pohodu se postarala
Andrea a Ondra, ale nedám dohromady datum, kdy to bylo. Ale bylo tam hezky, to můžu
potvrdit.
V neděli, 4. července pravidelný kostel.
V pondělí 5. a v úterý 6. července státní svátky. Pondělí na památku slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje, v úterý vzpomínka na upálení Mistra Jana Husa, které proběhlo v Kostnici
roku 1415.
V sobotu, 10. července dodatečně oslavila své neuvěřitelné kulaté narozeniny paní Dana
Paštiková. Protože to nemohla oslavit ve Dřeváku se svými přáteli kvůli covidu v termínu,
nechala to na léto, kdy už se mohli rodina i přátelé setkávat ve větším počtu. Byl to krásný
večer, jídla i pití spoustu, ani kulturní zážitky nechyběly. O ty se skvěle postaral kolektiv
dvanácti měsíčků, který předvedl vtipnou televizní skeč. Z fleku by mohli u nás založit
ochotnické divadlo. Muzika hrála, slavilo se dlouho do noci, skončeno, když ráno pomalu
klepalo na dveře.
V průběhu měsíce července také proběhlo malé posezení na závodišti vedle Dřeváku.
Přišlo několik sousedů, rekreantů i „orgánů“ senior klubu, opekli jsme si přinesené buřty, byly
i jiné dobroty, sucho též nebylo. Bylo to milé…
Dobřaňáci v prázdninových dnech jezdili na své zasloužené dovolené, domácí i zahraniční.
Ve vesnici bylo poznat, že je méně lidí, poměrně klidno, jen občas veseleji od návštěvníků
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penzionů. Ale to samozřejmě k prázdninám patří, vždyť „způsob tohoto léta“ byl docela
pěkný…
V neděli 1. srpna od 11. hodiny pravidelný kostel, přišlo asi dvacet farníků. Mši sloužil náš
pan farář P. Barborka a sdělil, že v září se kostel nekoná, bude na dovolené a zástup za sebe
nemohl sehnat. Takže příští mše svatá bude první neděli v říjnu, tedy třetího října.
5. srpna ve čtvrtek, se konal organizační výbor senior klubu, probíralo se, kdy by mohlo opět
začít tradiční pravidelné setkávání našich seniorů i jejich přátel v klubovně sokolovny.
Bohužel covidová situace to násilně přerušila na dlouhou dobu. Snad se nám to povede
obnovit v měsíci říjnu.
V sobotu, 14. srpna neslavili jen Tomášovi, ale také naše sousedka paní Jana Moravcová
oslavila své narozeniny. Málokdo by se trefil kolikáté, ale bylo to kulaté číslo a Jana byla
opravdu šik. Popřáli jsme jí za obec, předali květiny i dárek a spolu s mnoha jejími přáteli a
rodinou připili na zdraví, štěstí a pohodu. Na zahradě v krásném počasí se sedělo dobře.

V týdnu od 16. srpna finišovaly přípravy na slavnostní otevření nově zrekonstruované
budovy našeho obecního úřadu. Dík dobrovolným brigádníkům se denně uklízelo, čistilo
a leštilo vše, co bylo potřeba. Nejen kancelář, nová zasedací místnost, ale také hasičárna
i garáže. Upravovalo se také okolí budovy.Na poradu v zasedačce ohledně přípravy pohoštění
přišlo kolem dvaceti našich děvčat, aby se domluvily, co kdo která doma vyrobí. Domluvil se
také časový itinerář a průběh oslavy.
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Den “D“ nastal v sobotu,
21. srpna, kdy se od deseti
hodin otevřely - po projevu
našeho
starosty
Michala
Moravce, pana senátora Jana
Grulicha a starosty západočeských Dobřan Martina
Sobotky - dveře do úřadu
a naši místní i mnozí rekreanti
si mohli prohlédnout vnitřní
prostory. Přišlo průběžně přes
stovku lidí, pohoštění pro
všechny bylo vynikající,
děvčata se opravdu překonala.
Pokud vím, odezva byla
kladná, všem se to líbilo.
Děkujeme všem.
Podrobně o této slavnostní události, pro Dobřany téměř historické, píše náš starosta Michal
Moravec v úvodním příspěvku našeho zpravodaje.
25. srpna jsme popřáli všechno dobré, pevné zdraví a pohodu do dalších let také naší
sousedce, paní Dáše Kozákové, která oslavila své kulaté narozeniny. Po předání dárku
a květin za obec se příjemně sedělo u bohatě prostřeného stolu. I na zdraví se samozřejmě
několikrát připíjelo. Blahopřejeme.
Léto ubíhá, najednou je tady už září.
Je neuvěřitelné, jak letní měsíce rychle utíkají. Zima je vždy mnohem delší, anebo se to jen
tak zdá?
V sobotu, 4. září se konala od deseti hodin sokolská brigáda, připravilo se dříví na zimu,
natřelo se dřevěné obložení klubovny, umyla se okna v celé budově, upravilo se i okolí
sokolovny. Přišlo asi pětatřicet brigádníků, děti ani nepočítám. Po práci následovalo
zasloužené pohoštění, Pavel ugriloval krůtu, teklo pivo a bylo veselo, ostatně tak jak to
pokaždé při takové příležitosti bývá. Po dlouhé době se opět můžeme společně scházet,
myslím, že to nám všem docela chybělo. Doufejme, že nám to vydrží.
Jak už jsem napsal dříve, ve středu, 8. září od 18,30 začalo opět v sokolovně tradiční cvičení
s prvky jógy, které vede Tereza. Na první přišlo patnáct cvičenců od nás i z okolí. Už jsme to
opravdu potřebovali.
V sobotu a v neděli 18. a 19. září probíhají v Dobřanech na závodišti AMK tradiční RACER
BUGGY. Ve Dřeváku samozřejmě občerstvení jako vždy.
V neděli, 19. září měl náš soused pan Miloš Matějů své kulaté narozeniny. Oslavil je
v sobotu, 2. října ve velmi pěkné restauraci „U Řeháčků“ v Novém Městě nad Metují.
Já a Majka jsme mu předali blahopřání a dárek za obec Dobřany i za sebe, bylo to
v příjemném prostředí, ve společnosti rodiny a přátel. Ještě jednou gratulujeme!
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V sobotu, 25. září od 9,10 do 9,35 provedl Marius Pedersen v naší obci svoz nebezpečného
odpadu. Stanoviště bylo jako vždy před obecním úřadem. Využívejte možnosti zbavit se
všeho nepotřebného, co se nesmí dávat do běžného odpadu! Odpoledne uspořádal Pavel
Tamchyna na závodišti pro své přátele a kamarády pravidelné posezení, griloval a také
domácích sladkostí i chuťovek bylo nepočítaně. Samozřejmě nechybělo pivo ani víno,
i ostřejší nápoje byly.
Neděle, 3. října.
Od 11. hodiny se tak jako každou první neděli v měsíci konala pravidelná mše svatá v kostele
sv. Mikuláše. Celebroval náš pan farář P. Jan Barborka, přišlo 22 osob - všichni s respirátory,
tak jak je nařízeno.
Začátkem října také zajistila obec po dobu jednoho týdne opět možnost odkládat
do kontejnerů před obecním úřadem také velkoobjemový a železný odpad. Je zajímavé, co se
toho za poměrně krátké období v našich domácnostech nashromáždí. A je dobře, že
nepotřebné věci můžeme odkládat tak, aby neškodily životnímu prostředí a nehyzdily naším
krásnou a pečlivě udržovanou vesničku.
Ve středu, 6. října se konal na obecním úřadě pravidelný audit. A jsme rádi, že dopadl dobře,
podle zjištění a zápisu kontrolorů nebyly zjištěny žádné závady v hospodaření naší obce!
Ve dnech 8. a 9. října se u nás konaly volby do Poslanecké sněmovny.
V Dobřanech by s největším počtem hlasů – 22 vyhrála koalice SPOLU, za ní se s 20 hlasy
umístilo hnutí ANO, následovala PŘÍSAHA s 15 hlasy, PIRSTAN s 12 hlasy a SPD s 8 hlasy.
Občanů, voličů, kteří u nás přišli odevzdat svůj hlas, bylo 88, což je procentuálně mnohem
výše, než průměr v celém Česku- těch bylo kolem 65 procent. Platných hlasů bylo odevzdáno
celkem 84.
Čtvrtek, 14. října
Sešel se organizační výbor SENIOR KLUBU DOBŘANY. Poradili jsme se o tom, jestli
pokračovat v tradičním setkávání seniorů v sokolské klubovně. Vzhledem k zhoršující situaci
s covidem jsme to opět odložili na pozdější dobu.
Úterý, 19. října – za dodržení všech bezpečnostních předpisů se konal každoroční výlet
několika seniorů k markovské studánce. Počasí i nálada skvělé, studánka je vyčištěna,
účastníci v pohodě a částečně za tmy dorazili do Dobřan.
Stále se koná v omezeném počtu v sokolovně cvičení s Terezou.
23. října – v sobotu - od 15. hodiny oslavili své narozeniny za účasti svých přátel Miloš
a Vlaďka Bartošovi. Vše se konalo za dodržení hygienických opatření v klubovně naší
sokolovny. I na tomto místě jim oběma srdečně blahopřejeme!
Ve čtvrtek, 28. října oslavila naše země státním svátkem 103. výročí založení
Československé republiky. Přesto, že už nejsme společný stát, byl to významný historický
krok, který obě země oceňují jako začátek svého národního sebevědomí.
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Ze soboty na neděli 31. října jsme se opět vrátili k původnímu středoevropskému času, který
změníme nazpět až na jaře příštího roku.
A bohužel, opět se v podzimních měsících mění - k horšímu, samozřejmě - covidová situace
u nás, ale i v celé Evropě.
2. listopad - Dušičky
Předchází jim 1. listopadu Svátek všech svatých, který církev začala slavit ve 4. stoletíjednalo se o vzpomínku i na ty osoby, které nebyly za svaté prohlášeny, ale svatě se chovaly
a žily. Dušičky, nebo též Památku všech zesnulých, začali oslavovat Benediktýni ve Francii
v roce 998. Ale Keltové už v dávných dobách počátkem listopadu slavili konec léta. Řím
proto tento svátek přijal pro všechny křesťanské církve ve 13. století, nejen pro západní část,
ale i pro východní církve. Tento svátek přijímá téměř 90 procent lidí, věřících, ale i ateistů.
V tento den, 2. listopadu, bývají upraveny téměř všechny hroby a lidé chodí svým zemřelým
blízkým zapalovat svíčky, které mají symbolizovat ne konec, ale pokračování života.
17. listopad - státní svátek, oslava 32. výročí počátku sametové revoluce v tehdejším
Československu. A také Mezinárodní den studentstva - 82. výročí smrti českého studenta Jana
Opletala, který byl zraněn při protinacistické demonstraci 28. října 1939 v Praze. Svému
zranění podlehl 11. listopadu 1939.
Ve dnech 19. až 22. listopadu proběhla v Dobřanech úspěšná charitativní sbírka pro Diakonii
Broumov. Stala se z toho už tradice. Potřebné věci pro lidi bez domova přineslo či přivezlo
před obecní úřad mnoho našich dobřanských sousedů. Všem patří velké poděkování.
V sobotu, 20. listopadu jsme na návsi a před školou museli porazit tři lípy, které svým
stavem ohrožovaly bezpečnost. Nejvíce se v jejich blízkosti pohybují děti ze školy. Menší
brigáda všechno zvládla uklidit do odpoledních hodin, na pokácených kmenech bylo vidět, že
jejich čas opravdu vypršel. Na jejich místa se ale časem zasadí nové stromky.
První adventní neděle letos připadla na 28. listopadu.
Advent - v latinském překladu znamená
Příchod. Podle církve doba očekávání
příchodu Spasitele, duchovní přípravy na
Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.
Také se už dlouho stalo tradicí slavnostní
rozsvícení vánočního stromu ve městech
i vesnicích. Tak se stalo i u nás na
dobřanské návsi. Přesně v 18 hodin se
rozsvítila světla na nově umístěném
vysokém stromě, korunovaném krásnou
svítící hvězdou.
Na zrekonstruované budově obecního
úřadu také svítí nové světelné rampouchy,
v rohovém okně je umístěn a osvětlen
dobřanský betlém, který vytvořil a daroval spoluobčanům náš soused a rodák pan Jan Hrnčíř.
Děkujeme!
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Ale tak jako v loňském roce se nemohl otevřít vzhledem
k epidemiologické situaci stánek s občerstvením. Ovšem
naši sousedé si dokázali - při dodržení všech hygienických
opatření - dobře poradit, takže nikdo netrpěl zimou.
V naší konzumní společnosti také a především předcházejí
době vánoční velké nákupy dárků, generální úklidy našich
domácností, pečení vánočního cukroví a příprava dobrot na
štědrovečerní hodování, pokračování v přejídání v dalších
dvou svátečních dnech.
Samozřejmě nejvíce se těší děti na dárky pod stromečkem.
Letos budou asi všechny tyto tradiční aktivity opět
poznamenány zhoršující se covidovou situací.
5. prosince, neděle.
Pravidelnou mši sv. od 11. hodiny odsloužil
tentokrát P. Tomáš Hoffman. Zaskočil za našeho
pana faráře Barborku, ani jemu se nevyhnul covid,
odjel stonat k rodičům, kteří měli tu samou
diagnózu. Tentokrát přišlo do kostela jen 16 farníků,
padal sníh a klouzalo to. Páter Barborka je už
v pořádku na Vesmíru.
5. prosince, v neděli chodil i u nás v podvečer
sv. Mikuláš a naděloval hodným dětem dárky
za sebe i za obec. Pomáhali mu krásný anděl
a nezbední čerti.
V našem „MAJKETU“ i na obecním úřadě je možné také zakoupit krásný kalendář na rok
2022 s fotografickými motivy Dobřan, a to ve dvou velikostech.
Pokud vše půjde, uskuteční se v sobotu 18. prosince v kostele sv. Mikuláše od 18,00
„Adventní benefiční koncert“ v podání Novoměstské filharmonie s hudební vánoční
tématikou.
Pátek, 24. prosince - Štědrý den
V kostele sv. Mikuláše se bude od 16. hodiny konat tzv. „Půlnoční mše“. Do přinesených
lampiček bude možné si odnést domů tzv. Betlémské světlo.
Novoroční mše sv. bude v našem kostele sv. Mikuláše v neděli, 2. ledna 2022 od 11,00.
Tak to je zatím asi vše, co by stálo za pozornost od začátku letošního podivného roku, snad se
na nic tak důležitého nezapomnělo, jestli ano, promiňte.
Přejeme krásné a klidné vánoční svátky, mějte se dobře a ve zdraví, v klidu, a hlavně bez
covidu ať vstoupíme do nového roku 2022.
J. M.
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I JEDNA
CHYBA VÁS
MŮŽE STÁT
VŠECHNY
ÚSPORY!

POZOR! Chce po vás někdo jménem vaší banky či Policie ČR
přístupové údaje do internetového bankovnictví či údaje o
platební kartě? NEBO abyste provedli platební transakci z
důvodu hrozícího útoku na váš účet?

NEREAGUJTE, JDE O PODVODNÍKA! IHNED
KONTAKTUJTE VAŠI BANKU ČI VOLEJTE 158!

Přežijete v
online světě?
Vyzkoušejte si
KYBERTEST!
www.kybertest.cz

5

RAD PRO BEZPEČÍ VAŠICH PENĚZ

1. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani
čísla ze své platební karty. Banky se na ně neptají, ani zprávami či e-mailem neposílají
odkazy na weby, kde jsou vyžadovány!
2. Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, kde se vás někdo pokouší
vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat
další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, banka zareagovala
dávno už bez vás.
3. Pány svého účtu jste jen vy. Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám
někdo bude diktovat po telefonu, ani nikomu nesdělujte či nepřeposílejte potvrzovací
kódy z SMS. Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup do vašeho počítače.
4. Mějte aktualizovaný software a antivirus. A to i na telefonu!
5. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku či volejte 158. Myslete na to, že
útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo (tzv. spoofing) či e-mail, vč. těch vaší
banky.
Dobrý den, jsem Jan Novák z
oddělení bezpečnosti vaší banky.
Omlouvám se, že vás vyrušuji takto
pozdě večer. Dovolal jsem se paní
Marii Krásné s běžným účtem č.
123456789/0 u Rodinné banky?

Ukázka podvodného telefonátu

Ano, to jsem já. Co se děje?

Zaznamenali jsme několik
podezřelých přihlášení k vašemu
účtu, jeden dokonce z Gruzie.

Prosím? To není možné!
Jsem v Česku.....

Máme podezření, že váš účet byl napaden.
Pokud máme zcizení peněz zamezit,
potřebujeme neodkladně vaši rychlou
spolupráci. Přihlaste se do vaší aplikace a
potvrďte kód, který jste obdržela...

#PHISHING
podvodné zprávy,
e-maily

#KYBERTEST

#VISHING
volání falešných
bankéřů

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: 1/4

PRTYP-2A-I

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2046/I/2021
Zákazník:

Obec Dobřany
Dobřany 90
518 01 Dobruška

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

1895
252/2004 ÚR-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:
ÚR 252/2004 kompletní
Místo odběru:
Dobřany č.p.2, základní škola, kuchyň,dřez
Odběr provedl:
Grulichová Jitka
Datum odběru:
9.11.2021
Čas odběru:
10:07 - 10:15
Do laboratoře dodáno: 9.11.2021
Datum provedení zkoušky: 09.11.21 - 30.11.21

Mikrobiologické a biologické Jednotka
ukazatele

Hodnota Nej.st.

koliformní bakterie (ISO)
Escherichia coli (ISO)
intestinální enterokoky
počty kolonií při 36°C
počty kolonií při 22°C
mikr.obraz-abioseston - tripton

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

0
0
0
1
3
1

mikr. obraz - živé organismy
mikr. obraz - počet organismů

jedinci / ml
jedinci / ml

0
0

Fyzikální a chemické
ukazatele

Jednotka

39%
44%

Hodnota Nej.st.

chuť *
pach *
chlor volný *
teplota vody *
barva
zákal
reakce vody (pH)
konduktivita (měrná el. vodivost )
chem.spotř. kyslíku (CHSK-Mn)

mg/l
°C
mg Pt/l
ZFn
mS/m
mg/l

přijatelná
přijatelný
0,09
11,8
<5
<0,5
6,9
10,5
0,79

amoniak a amonné ionty
dusitany
dusičnany
sírany
chloridy
fluoridy
bor
kyanidy celkové
sodík
vápník
hořčík
vápník a hořčík

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mmol/l

<0,1
<0,01
4,3
19,4
<5
<0,2
<0,1
<0,005
3,18
17,7
2,76
0,555

5%

3%
5%
10%

6%
15%

Zkušební metoda
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.1.3.4 (ČSN EN ISO 7899-2)

A

SOP č.1.3.7 (ČSN EN ISO 6222)

A

SOP č.1.3.7 (ČSN EN ISO 6222)

A

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

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.1.2.13 (TNV 75 7476)

A

SOP č.1.2.14 (ČSN ISO 9297)

A

SOP č.1.2.18 (ČSN ISO 10359-1)

A

SOP č.1.2.19 (ČSN ISO 9390)
subdodavatel akreditovaný

7%
17%
14%

Limit

A
SA

SOP č.1.1.2.A (ČSN ISO 9964-1,2)

A

SOP č.1.1.1.A (ČSN ISO 7980)

A

SOP č.1.1.1.A (ČSN ISO 7980)

A

SOP č.1.1.1.A (ČSN ISO 7980)

A

Typ
limitu

Hodnocení
parametru

max. 0
max. 0
max. 0
max. 40
max. 200
max. 10
max. 0
max. 50

MH
NMH
NMH
MH
MH
MH
MH
MH

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

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. 250
max. 100
max. 1,5
max. 1
max. 0,05
max. 200

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

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

min.30
min.10
2 - 3,5

MH*)
MH*)
DH

vyhovuje
vyhovuje
-------

Protokol o zkoušce č. 2046/I/2021
Datum vystavení protokolu: 30.11.2021
Vzorek č.: 1895

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

Fyzikální a chemické
ukazatele

Jednotka

Hodnota Nej.st.

hliník
železo
mangan
měď
stříbro
olovo
chrom celkový
nikl
kadmium
rtut
arsen
berylium
selen
antimon
bromičnany
chloritany
chlorečnany
trihalomethany (THM)
trichlormethan (chloroform)
chlorethen (vinylchlorid)
1,2 - dichlorethan
trichlorethen (TCE)
tetrachlorethen (PCE)
benzen
benzo(a)pyren (BZP)
polycykl. arom. uhlovodíky (PAU)
bromoform
dibromchlormethan
bromdichlormethan
uran
pesticidy-alachlor
pesticidy-acetochlor

mg/l
mg/l
mg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

<0,02
<0,05
<0,02
<50
<1
<2
<2
<2
<0,5
<0,3
1,1
<0,1
<1
<1
<5
<10
31
1
0,26
<0,1
<0,75
<0,1
<0,2
<0,2
<0,005
<0,08
<0,2
0,36
0,38
<2
<0,02
<0,03

pesticidy-atrazin
pesticidy-atrazin-2-hydroxy
pesticidy-atrazin-desethyl
pesticidy-BAM(2,6-dichlorbenzami
d)
pesticidy-chloridazon
pesticidy-chloridazon-desphenyl
pesticidy-chloridazon-methyl
desphenyl
pesticidy-chlortoluron
pesticidy-hexazinon
pesticidy-dimethachlor
pesticidy-epoxikonazol
pesticidy-ethofumesat

μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

μg/l
μg/l
μg/l

pesticidy-metamitron
pesticidy-metazachlor
pesticidy-S-metolachlor
pesticidy-isoproturon
pesticidy-isoproturon
monodesmethyl
pesticidy-tebukonazol
pesticidy-MCPA
pesticidy-aminopyralid
pesticidy-clopyralid
pesticidy-propachlor
pesticidy-acetochlor ESA

Zkušební metoda

Limit

SOP č.1.1.16 (ČSN EN ISO 12 020)

A

SOP č.1.1.4.A (ČSN 75 7385)

A

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

A

SOP č.1.1.21 (ČSN 75 7400)

A

SOP č.1.1.13.A (ČSN EN ISO 15586)

A

SOP č.1.1.11.A (ČSN EN 1233)

A

subdodavatel akreditovaný

19%

SA

SOP č.1.1.9.A (ČSN EN ISO 5961)

A

SOP č.1.1.18 (ČSN 75 7440)

A

SOP č.1.1.23.A (ČSN EN ISO 15586)

A

SOP č.1.1.15.A (ČSN EN ISO 15586)

A

SOP č.1.1.22 (ČSN EN ISO 15586)

A

SOP č.1.1.24 (ČSN EN ISO 15586)

A

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

<0,01
<0,03
<0,05

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

<0,01
<0,01
<0,01
<0,03
<0,01

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

<0,03
<0,01
<0,01
<0,01
<0,02

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

<0,01
<0,01
<0,05
<0,03
<0,01
<0,02

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

20%
20%

22%

List: 2/4
Typ Hodnocení
limitu parametru

max. 0,2
max. 0,2

MH
MH

vyhovuje
vyhovuje

max. 0,05
max. 1000
max. 50
max. 10
max. 50
max. 20

MH
NMH
NMH
NMH
NMH
NMH

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

max. 5
max. 1
max. 10
max. 2
max. 10
max. 5
max. 10
max. 200
max. 200

NMH
NMH
NMH
NMH
NMH
NMH
NMH
MH
NMH

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

max. 100
max. 30
max. 0,5
max. 3
max. 10
max. 10

NMH
MH
NMH
NMH
NMH
NMH

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

max. 1
max. 0,01
max. 0,1

NMH
NMH
NMH

max. 15
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1

NMH
NMH
NMH
NMH

max. 0,1

NMH

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

max. 0,1

NMH

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

max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1

NMH
NMH
NMH
NMH
NMH
NMH
NMH
NMH
NMH
NMH

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1

NMH
NMH
NMH

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1

NMH
NMH
NMH

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

Protokol o zkoušce č. 2046/I/2021
Datum vystavení protokolu: 30.11.2021
Vzorek č.: 1895

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

Fyzikální a chemické
ukazatele
pesticidy-acetochlor OA
pesticidy-alachlor ESA
pesticidy-alachlor OA
pesticidy-dimethachlor ESA
pesticidy-metazachlor ESA
pesticidy-metazachlor OA
pesticidy-metolachlor ESA
pesticidy-metolachlor OA
pesticidy-propachlor OA
pesticidy-propachlor ESA
součet stanov. pesticidů a relev.
metabolitů (M4)

Jednotka
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

Hodnota Nej.st.
<0,02
<0,02
<0,02
<0,03
<0,02
<0,04
<0,02
<0,03
<0,03
<0,04
<0,1

Zkušební metoda
subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

subdodavatel akreditovaný

SA

Limit

List: 3/4
Typ Hodnocení
limitu parametru

max. 0,1

NMH

max. 0,1

NMH

max. 0,1
max. 0,1
max. 0,5

NMH
NMH
NMH

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":
"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

