
T
oto kr·snÈ mÏsteËko b˝v·

oznaËov·no jako vstupnÌ br·na

do Orlick˝ch hor. éije v nÏm

zhruba 7000 obyvatel. P¯ipomeÚme,

ûe v Dobruöce se narodil n·rodnÌ

buditel Frantiöek Vladislav Hek,

dalöÌm rod·kem je svÏtozn·m˝ malÌ¯

Frantiöek Kupka. Toliko kulturnÌ od-

boËka.

Po celý rok v poklusu

Fungujeme jako jeden z odbor˘

mÏsta a m·me 24 zamÏstnanc˘,

dalöÌ na kratöÌ ˙vazky. KromÏ

Dobruöky se star·me o öest vesnic.

SouË·stÌ naöÌ pr·ce jsou mnoho-

strannÈ aktivity zahrnujÌcÌ ˙klid

mÏsta, pÈËi o ve¯ejnou zeleÚ vËetnÏ

pro¯ez·vky strom˘ a ke¯˘, d·le

opravy komunikacÌ, stÏhovacÌ pr·ce,

v˝pomoc p¯i po¯·d·nÌ spoleËensk˝ch

a kulturnÌch akcÌ, spr·vu a ˙drûbu

bytovÈho fondu, dÏtskÈho h¯iötÏ, t¯Ì

h¯bitov˘, ve¯ejnÈho osvÏtlenÌ, mÏst-

skÈ kanalizace nebo ve¯ejn˝ch

z·chodk˘. 

Do naöÌ p˘sobnosti pat¯Ì takÈ roz-

s·hl˝ are·l fotbalovÈho stadionu

a 130 hektar˘ lesa. Zkr·tka, m·me

toho dost,ì p¯edstavila struËnÏ insti-

tuci s cel˝m n·zvem MÏsto Dobru-

öka, TechnickÈ sluûby (TS) jejÌ vedoucÌ

Miroslava Kaöparov·, kromÏ jinÈho

takÈ pravideln· Ëten·¯ka Komun·lnÌ

techniky, a pokraËovala, Ña to uvaûte,

ûe kaûdÈ r·no m·me k dispozici jen

11 lidÌ pro r˘znÈ kaûdodennÌ Ëinnosti.

OstatnÌ majÌ jinÈ st·lÈ ˙koly.

ZaËneme se zelenÌ na ja¯e a neû se

vzpamatujeme, abychom mysleli na

zimnÌ ˙drûbu. KromÏ naöich zamÏst-

nanc˘ n·m pom·h· dvacet lidÌ, p¯i-

dÏlen˝ch soci·lnÌm odborem, kte¯Ì

odpracujÌ kaûd˝ mÏsÌc po t¯iceti hodi-

n·ch. JinÌ si zde formou obecnÏ pro-

spÏön˝ch pracÌ odpyk·vajÌ alternativnÌ

formou tresty a dalöÌm z nabÌdky

˙¯adu pr·ce se snaûÌme pom·hat

alespoÚ v hlavnÌ sezÛnÏ.

Nové i dosluhující stroje

Z v˝znamn˝ch stroj˘ v majetku TS

lze zmÌnit univerz·lnÌ nosiË Antonio

Carraro pro zimnÌ i letnÌ ˙drûbu. P¯i

oöet¯ov·nÌ zelen˝ch ploch se uplatnÌ

nov· sekaËka s nulov˝m polomÏrem

ot·ËenÌ Kubota GZD 15, jejÌû v˝ho-

dou je, ûe se dostane i do obtÌûnÏ p¯Ì-

stupn˝ch mÌst, nap¯Ìklad pod stromy.

Zapomenout nelze na dvÏ staröÌ

sekaËky Etesia, kterÈ pracujÌ vÏtöinou

na menöÌch ploch·ch.

St·le platn˝mi Ëleny vozovÈho

parku jsou letitÈ traktory, kterÈ

pom·hajÌ v agregaci se zadnÌmi radli-

cemi p¯i ˙klidu snÏhu, d·le sta¯iËkÈ

vozy Multicar a LIAZ ñ Ñkontejnerkaì.

ZametacÌ stroj Bucher je snad

poslednÌ mohyk·n v »eskÈ republice,

kter˝ slouûÌ jiû kolem dvaceti let.

NejmladöÌm p¯ÌsluönÌkem trakto-

rovÈ rodiny je naopak traktor John

Deere 5280 v oranûovÈm komun·l-

nÌm öatu pracujÌcÌ s ËelnÌ radlicÌ

a sypaËem nebo slouûÌcÌ k p¯epravÏ

kontejner˘ a pr·ci ve prospÏch lesa.

K nov˝m stroj˘m, kterÈ po¯Ìdilo sou-

ËasnÈ vedenÌ mÏsta, pat¯Ì takÈ uni-

verz·lnÌ smykem ¯Ìzen˝ nakladaË

Locust 853, kter˝ nahradil staröÌ typ

750. Ten se podÌlÌ na veöker˝ch

terÈnnÌch ˙prav·ch, aktu·lnÏ p¯i

zakl·d·nÌ z·vlah na fotbalovÈm stadi-

onu. K novÈ technice se ¯adÌ i nosiË

Bucher BU 100.

ÑZ·kladem pro dobr˝ a dlouhodob˝

provoz techniky je odpovÌdajÌcÌ pÈËe

o ni. Nechceme, aby se u stroj˘
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Univerzální lidé jezdí Univerzální lidé jezdí 
nana univerzálních struniverzálních strojíchojích
„Když jsme před čtyřmi lety přišli do funkce, tak
jsme si na zastupitelstvu řekli, že každý rok
zakoupíme technickým službám jeden nový stroj,
aby mohly pracovat tak, jak mají, a ne třeba
s čtyřicetiletým vysloužilcem. Nový multifunkční
nosič Holder, který dnes přebíráme, zde bude
městu pomáhat po celý rok, tedy především
údržbě zeleně a úklidu komunikací. Chceme, aby
se tady našim obyvatelům líbilo,“ těmito slovy
nás přivítal při přebírání nové techniky Petr
Tojnar, starosta Dobrušky.

Na bezporuchový provoz nového nosiče Holder C Trac 2.42 si připili vedoucí TS Miroslava
Kašparová, starosta Dobrušky Petr Tojnar a Michal Janků z firmy KIS plus (zleva)
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st¯Ìdalo mnoho lidÌ, u n·s ji obsluhujÌ

nanejv˝ö dva. MusÌme je ale n·leûitÏ

k p¯edepsanÈ pÈËi vychovat a vÏ¯it

jim. Na druhou stranu by mÏli b˝t

vzhledem k naöÌ r˘znorodÈ Ëinnosti

naöi zamÏstnanci univerz·lnÌ a pouûi-

telnÌ prakticky pro jakoukoliv Ëinnost,

zkr·tka jako Ferda Mravenec s hes-

lem Pr·ce vöeho druhu. ProstÏ se

musÌme umÏt co nejlÈpe p¯izp˘sobit

aktu·lnÌ situaci a reagovat na ni,ì

dodala vedoucÌ TS.

Za kvalitou si stojíme…

ÑMÏsto Dobruöka si od n·s zakou-

pilo staröÌ p¯edv·dÏcÌ stroj, kter˝

n·m k tomuto ˙Ëelu slouûil od letoö-

nÌho ˙nora. Ovöem z·ruku jsme

poskytli dvouletou, tedy jako na novou

techniku. Za kvalitou nosiË˘ Holder si

totiû stojÌme. Jde o model C Trac

2.42, nejprod·vanÏjöÌ univerz·lnÌ

komun·lnÌ nosiË tÈto znaËky. V »eskÈ

republice jich jezdÌ jiû skoro pades·t

a zatÌm jsou s nimi uûivatelÈ spoko-

jeni, a to vËetnÏ servisu. NosiËe jsou

schopny celoroËnÌho nasazenÌ

i v t¯ÌsmÏnnÈm provozu. V p¯ÌpadÏ

mimo¯·dnÈ ud·losti m·me k dispo-

zici n·hradnÌ stroj. Velkou v˝hodou je

znaËn· variabilita p¯ÌsluöenstvÌ, od

seËenÌ se sbÏrem p¯es mulËov·nÌ,

zamet·nÌ s ods·v·nÌm, tlakovÈ mytÌ

aû po zimnÌ ˙klid komunikacÌ a takÈ

jeho snadn· v˝mÏna, kterou zvl·dne

obsluha do dvaceti minut,ì prozradil

n·m Ing. Michal Jank˘ z akciovÈ spo-

leËnosti KIS plus, kter· je v˝hradnÌm

dovozcem nosiË˘ Holder.

Jejich z·kladem je kloubov˝

systÈm ¯ÌzenÌ, kter˝ se nat·ËÌ nejen

do stran, ale takÈ v ose aû do 15∞,

coû je v˝hodnÈ p¯i najÌûdÏnÌ na chod-

nÌky a sjÌûdÏnÌ z nich. DÌky klou-

bovÈmu ¯eöenÌ jedou zadnÌ kola vozu

ve stopÏ p¯ednÌch. To m· v˝hodu pro

obsluhu, kter· si hlÌd· pouze p¯ednÌ

Ë·st ñ kam projede ona, tam se

dostane stroj cel .̋

P¯ed·van˝ stroj Holder C Trac

2.42 m· pohon vöech Ëty¯ kol,

kabinu vp¯edu, vzadu motor turbodi-

esel Kubota o v˝konu 42 konÌ a spo-

t¯ebu nafty mezi pÏti aû sedmi litry na

jednu motohodinu, podle typu pr·ce.

N·stavby jsou poh·nÏny pomocÌ v˝vo-

dov˝ch h¯Ìdel˘, coû zaruËuje znaËn˝

p¯enos toËivÈho momentu. Hydrau-

lickÈ okruhy s p¯Ìdavn˝m Ëerpadlem

jsou umÌstÏny vp¯edu i vzadu. Pojez-

dov· rychlost dosahuje aû 40 km/h

a v˝raznÏ tak zkracuje dobu p¯ejezd˘

a zvyöuje efektivitu pr·ce. ��

Text a foto Jan Kroupa
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Při údržbě zeleně pomáhá „zero turn“ Kubota GZD 15

Novým členem vozového parku je traktor John Deere 5280 v oranžovém komunálním kabátci

Nosič Holder pracuje v agregaci s třínožovým žacím ústrojím se záběrem 150 cm
a zásobníkem na 1000 litrů hmoty (od firmy Stoll) s výsypnou výškou do 190 cm. Pro
zimní údržbu poslouží šípová radlice s šířkou záběru 115 cm a poloautomatickým
sypačem na 0,4 m2 materiálu od firmy Simed
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