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dobroučské noviny

Úvodník

V

e známé vánoční písni, kterou jsme
si s duem Dou Na Boso společně
zazpívali na Předvánočních trzích, se
zpívá „Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejte přátelé, Vánoce, Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé!“. I naše obec má svou
každoroční vánoční oslavu, kterou jsme
v Dobrouči zahájili advent. Ale Vánoce jsou něco víc než oslava. K Vánocům
patří také lidskost a sounáležitost, kterou
jste projevili hlavně vašimi příspěvky do
dobročinného prodeje. Do základní školy
tak putuje díky vám všem nemalá částka.
Za to vám patří velké poděkování nejen
od organizátorů Dobroučských Vánoc,
ale také ode mne.
Do Vánoc už zbývá jen pár dní. Děti už
jistě netrpělivě čekají, co najdou pod
stromečkem, a dospělí možná také. Proto mi dovolte popřát vám klidné prožití
vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2019.
pf:Sestava 1 5.12.2018 11:46 Stránka 1
Pavel Šisler, starosta obce
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Aktuality

Volby do zastupitelstev obcí
Začátkem října proběhly volby do zastupitelstev obcí, z nichž vzešlo nové zastupitelstvo také
pro naši obec. Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo 31. října v kinosále. Staronovým
starostou obce byl zvolen Pavel Šisler, Bc. Dita Hasíková se stala historicky první dobroučskou
místostarostkou a v období 2018 – 2022 bude pracovat rada obce ve složení Pavel Šisler, Bc.
Dita Hasíková, Bc. Dana Petráčková, Jaroslav Chotěnovský a Lukáš Pecháček.
Usnesení z ustavujícího zastupitelstva naleznete na straně 7.

první řada zleva – Lukáš Pecháček, Lukáš Brabec, Marek Švercl, Bc. Marie Maříková, Pavel
Šisler, Bc. Dana Petráčková, Marie Kovářová, Bc. Dita Hasíková
druhá řada zleva – Ing. Vladimír Hovad, Zdeněk Trkovský, Jaroslav Chotěnovský, David Špinler,
Ing. Aleš Novák, Mgr. Hana Kulihová, Petr Kubíček

V tomto čísle najdete….
Pohodový rok 2019
přeje Obec Dolní Dobrouč

• Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva straně 5
• Oslavy 100 let republiky na straně 2
• Pozvánky na Betlémské světlo, Silvestrovskou vycházku a koncert Brno Gospel Choir na
stranách 14-15

www.dolnidobrouc.cz
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Zvolení zastupitelé
Volby do Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Zvolení zastupitelé
Kandidátní listina

Kandidát

Hlasy

číslo

název

příjmení a jméno, tituly

abs.

v%

1

NEZÁVISLÍ 2018

Maříková Marie Bc.

161

14,12

2

SNK „CESTOU ROZVAHY“

Šisler Pavel

715

9,82

2

SNK „CESTOU ROZVAHY“

Hasíková Dita Bc.

627

8,61

2

SNK „CESTOU ROZVAHY“

Chotěnovský Jaroslav

603

8,28

2

SNK „CESTOU ROZVAHY“

Kulihová Hana Mgr.

554

7,61

2

SNK „CESTOU ROZVAHY“

Pecháček Lukáš

515

7,08

2

SNK „CESTOU ROZVAHY“

Petráčková Dana Bc.

526

7,23

2

SNK „CESTOU ROZVAHY“

Brabec Lukáš

439

6,03

2

SNK „CESTOU ROZVAHY“

Švercl Marek

395

5,43

3

SNK „PRO ROZVOJ OBCE“

Trkovský Zdeněk

255

10,20

3

SNK „PRO ROZVOJ OBCE“

Kubíček Petr

228

9,12

4

Křesť.demokr.unie-Čs. str. lidová

Špinler David

273

11,07

4

Křesť.demokr.unie-Čs. str. lidová

Kovářová Marie

248

10,06

5

NEZÁVISLÍ 2014

Hovad Vladimír Ing

358

14,69

5

NEZÁVISLÍ 2014

Novák Aleš Ing.

308

12,64

Zdroj: www.volby.cz

Návštěva z italského Rovereta
kde navštívili i místní pivovar. Po návratu zpět
do Dolní Dobrouče zhlédli ukázku výroby jitrnic, tlačenky a dalších zabijačkových specialit
a k večeři si pochutnali na ovaru. Další den se
společně se zástupkyněmi z obce – Kristýnou
Pražákovou a Marcelou Skalickou - vydali vlakem na výlet do Prahy, kde navštívili spoustu
významných památek včetně Václavského
náměstí, Pražského hradu, Karlova mostu,

Ve dnech 14. - 17. 11.2018 nás navštívili zástupci radnice a hasičů z italského partnerského města Rovereta. Přijali pozvání na již
tradiční Vepřové hody, pořádané dobrovolnými hasiči v obci. Ve středu ve večerních
hodinách dorazili k nám do Dolní Dobrouče
a po krátkém přivítání a výborné večeři se jeli
ubytovat. Ve čtvrtek ráno se přišli podívat na
zabijačku a poté vyrazili na výlet do Neratova,
str. 2

Staroměstského náměstí. Po návratu zpět do
Dolní Dobrouče je čekala oficiální večeře s naším panem starostou Pavlem Šislerem, kde
došlo k předávání dárků. Dobrovolní hasiči od
italských hasičů dostali vyprošťovací zařízení
určené k dopravním nehodám a po oficiální
části následovala volná zábava. V sobotu jsme
se rozloučili a italští přátelé odjeli.
Hasiči Dolní Dobrouč
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OSLAVY 100 LET REPUBLIKY
V letošním roce si připomínáme významné
výročí 100 let od založení samostatného československého státu. V Dolní Dobrouči jsme
si toto významné výročí připomněli malou
slavností, kterou jsme připravili společně se
základní školou. 28. říjen, největší český státní svátek, připadl na neděli, a proto i oslava
tohoto výročí se udála v tento den. U budovy
základní školy, která je věnovaná právě prvnímu československému prezidentovi, starosta
obce společně s ředitelem školy zasadili lípu
jako symbol českého státu. Žáci školy si připravili krátké pásmo a zazpívali státní hymnu.
Za doprovodu Dobroučské dechové hudby
došel slavnostní průvod k pomníku padlých ,
kde starosta obce a ředitel ZŠ položili věnec.
Hojnou účast na této oslavě podpořili také zástupci mnoha spolků z obce ve stejnokrojích.
Důstojně jsme tak uctili ty, kteří se zasloužili
před sto lety o naši svobodu. 
-red-

T. G. Masaryk k národu:
Nejstarší dochovaný “novoroční” projev prezidenta
Pro umocnění atmosféry první republiky a pro milou vzpomínku přikládáme proslov našeho prvního prezidenta Tomáše Garrique Masaryka. A jelikož
je předvánoční čas, tak i tento proslov je vánoční. Zdrojem pro tyto noviny byl web rádia Frekvence 1.
Dlouhá léta byli Češi zvyklí sledovat 1. ledna
novoroční projev prezidenta republiky. První
projevy byly promítány v kině, v televizi se pak
objevily až za prezidenta Antonína Novotného v 60. letech. Václav Klaus mluvil k národu
dokonce v přímém přenosu, jeho následovník
Miloš Zeman novoroční projevy zrušil úplně,
respektive změnil je na vánoční poselství ve
druhý svátek vánoční. Chtěl tím navázat na
prvního československého prezidenta Tomáše
Garrigue Masaryka.
Masaryk mluvil k národu prostřednictvím novoročních interview pro tisk, až v roce 1933
natočil pro Filmový týdeník poselství míru
a naděje. Byl to první a zároveň také poslední
takový projev. I když v jeho případě šlo o výjimku, svým způsobem se zasloužil o vznik
této tradice. Před Vánocemi roku 1935 se novým prezidentem stal Edvard Beneš. V jeho
případě se jednalo v podstatě o inaugurační
proslov, takže o vánočních poselstvích mluvíme až v letech 1936 – 1947. To už nebyl projev
promítán v kinech, ale zněl na rozhlasových
vlnách.
Citace projevu:
Naše děti se již připravují na svátky vánoční, i vzpomínám svého dětství, když jsem se
spolužáky v naší vesnici koledoval od domu
k domu: Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj lidem dobré vůle.

Od té doby minula léta a léta zkušeností, zvláště také politických. Prožil jsem zejména světovou válku a uvědomil jsem si, co válka a bojovný militarismus, vedoucí k válce, znamená.
I vzpomínám zase a stále těch slov evangelia
a opakuji je vroucně a s plným přesvědčením,
v naději, že se všichni, moji spoluobčané a občané všech států, konečně rozhodneme pro Ježíšovo přikázání čistého lidství.
Nerozčilujme se otázkami hospodářskými
a politickými – problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní; v celém veřejném životě, v hospodářském
a politickém, musíme se vzdát vší násilnosti.
Světová válka zrodila světovou Společnost národů; docela správně jsme se tenkrát rozhodli,
že lze pokoj a mír zabezpečit po dobrém. Pokládám Společnost národů za dobrý prostředek k utužení vzájemnosti národů; je-li potřeba nějakých oprav její organizace, dohodněme
se o nich odkrytě a mužně. Dělejme konečně
všichni politiku rozumnou a poctivou. Znám
Oxenstiernovu charakteristiku politiky. Měl
pravdu pro dobu starého režimu – dnes, po tolika válkách a revolucích, musíme švédského
státníka korigovat uznáním zásad svobody
a bratrství platných pro jednotlivce, státy a národy. Nevidím v dnešní době žádného politického problému, který by státníci čestní a rozumní
nemohli společným úsilím rozřešit mírně.
str. 3

Děkuji Fox-Filmu, že mně svou velikou organizací poskytl příležitost občanům republiky,
Spojených států a občanům ostatních států
přát šťastné a veselé svátky – Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!
zdroj: Frekvence 1, Jana Netušilová
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Tradiční otevírání
adventu
Již po třinácté jsme se sešli v centru obce, abychom společně zahájili čekání na nejkrásnější
svátky roku. Po oba dny byl program na pódiu
velmi pestrý a zajímavý – vystoupením nás potěšila mateřská škola, základní škola, základní
umělecká škola a pěvecký sbor Č. A. S., ale také
dobroučská dechovka a hudební duo Dou Na
Boso. V pátečním charitativním prodeji i při
sobotních Předvánočních trzích ve stáncích
trhovců místních i z celé ČR bylo ke koupi různorodé zboží s vánoční tematikou. O výborné
občerstvení se opět postarali myslivci svým
guláškem, punč, z jehož prodeje šla část na
Míšu Bednáře, svařené víno a horká medovina
samozřejmě nesměly chybět. Milovníci sladkého si mohli koupit trdelník, vánoční cukroví
nebo frgále.
Dobročinný prodej tentokrát směřoval na
podporu Základní školy Dolní Dobrouč. Prodejem adventních věnců, dekorací od dětí,
učitelek a maminek, sladké dobroty od SHŠ
Lucrezia a cukroví se podařilo vybrat 45 674,Kč.
Díky sponzorům byly i tyto Dobroučské Vánoce skutečně štědré a Adventní tombola v sobotu při Předvánočních trzích nabídla mnoho
zajímavých a hodnotných cen.
Dobroučské Vánoce opět splnily své poslání
a byly štědré a veselé, tak jak mají Vánoce být.
-red-

Poděkování
vám všem
Organizační tým děkuje návštěvníkům, kteří
přišli a štědře přispěli Základní škole Dolní
Dobrouč. Děkujeme také všem, kteří pomohli
uskutečnit Slavnostní rozsvícení stromu v pátek 30. listopadu i Předvánoční trhy v sobotu 1.
prosince. Díky vám bylo možné opět zorganizovat tradiční akci, která již přesahuje hranice
obce a je hojně navštěvována i lidmi z okolí.

Děkujeme:
… Haně Kolářové, Kateřině Kadlecové a Petře Rychetské za vyrobené adventní věnce do
charitativního prodeje a pomoc s organizací
akce, taktéž naše poděkování patří Bertíku
Kadlecovi za výborné muffiny, které napekl
a výtěžek z prodeje věnoval žákům školy
… dětem a pedagogům ze základní i mateřské školy za výzdobu prostor radnice, za
obrázky na venkovní výstavku a výrobky do
charitativního prodeje

… paní učitelce základní školy Terezii Mačátové za moderování obou dnů
… ředitelce mateřské školy Daně Petráčkové
za skvělé moderování a vydávání tomboly
… technické četě obce a Miroslavu Mlynářovi za vánoční výzdobu obce a technické zajištění celé akce
… dobrovolnicím, které na své náklady
upekly cukroví, perníčky a další moučníky

…“ mamaklubu“ U Krtečka za krásné výrobky k charitativnímu prodeji

… členkám zahrádkářů za organizaci vánočního tvoření v přísálí kina

… … SHŠ Lucrezia za prodej jablečné speciality, jejíž výtěžek putoval taktéž do základní
školy

… paní Vlaďce Šťastné ze Zahradnictví Šťastný, Kristýně Benešové ze ZECU a Daně Petráčkové za poskytnutí materiálu na vánoční
tvoření
… sponzorům
… všem účinkujícím
… všem, kdo podpořili Předvánoční trhy
v Dobrouči a nabízeli své zboží a občerstvení
… Mysliveckému sdružení Dolní Dobrouč
za čaj zdarma
… Marcele Skalické a ženám z MO ČČK Dolní Dobrouč za balení cukroví k prodeji a pomoc s organizací.
Kristýna Pražáková za organizační tým

str. 4
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Ani letos jsme se v Horní Dobrouči nenudili
Rok 2018 spěje ke svému konci a my opět pomalu začínáme hodnotit.
I v letošním roce se nám v Horní Dobrouči podařilo uskutečnit několik akcí. První byl dětský den, který se konal 2. 6. 2018 na místním,
v současné době málo využívaném hřišti. To
nám poskytlo perfektní zázemí pro dětské soutěže i občerstvení v příjemném stínu břízového
hájku. Děti si užily jízdy na koních i čtyřkolce
a domů si vedle odměn a zážitků odnesly víly,
motýly, pavouky a jiné ozdoby z tolik oblíbeného malování na obličej.
Slunečný první srpnový víkend se pak nesl
v duchu návratů k přírodě. Myslivecké sdružení v Horní Dobrouči uspořádalo tradiční
myslivecký den, navařilo oblíbené dobroty
doplněné dobře vychlazeným „pivkem“. Samozřejmě bylo pamatováno i na zábavu dětí, které si tentokrát mohly vyzkoušet život v době
kamenné. Horké letošní léto více táhlo k vodě
než na rozpálené stráně, ale věříme, že ti, kteří
se nechali zlákat, si to s námi užili.
Již tradičně si také parádně užíváme lampiónkovou procházku, která se nese v komorním
duchu s ohledem na kapacitu „naší devadesátky“, která je nám poté zázemím pro kreativní

dílničku. S dětmi a rodiči si tam připravíme
něco dobrého a vyrobíme to, co se nám líbí,
hodí nebo potřebujeme pro další námi organizované akce. Jako třeba v tomto období, kdy
se už připravujeme na hornodobroučské rozsvícení vánočního stromu, které bychom rádi
v našich podmínkách pojali poněkud netradičně. Více však prozrazovat nebudeme a věříme, že se při této příležitosti potkáme.
S blížícím se novým rokem bychom také rádi
poděkovali za spolupráci a podporu Obci Dolní Dobrouč. Vážíme si nového nábytku v čp.
90, pivních setů a v neposlední řadě právě
vzniklého krásného dětského koutku na hřišti, které se tak jistě dočká větší obliby zejména
místních maminek a dětí.
Závěrem nám dovolte pogratulovat nově zvoleným představitelům obce k jejich úspěchu
v podzimních komunálních volbách. Věříme,
že navážeme na předchozí spolupráci a že se
nám podaří uskutečnit některé z dalších navrhovaných požadavků pro zlepšení a zpříjemnění života v naší obci.
Krásný adventní čas, láskyplné Vánoce a pevné
zdraví v novém roce přejí
členové osadního výboru Horní Dobrouč

Usnesení
USNESENÍ

z 21. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dobrouč, které se konalo
dne 19. září 2018 v hasičské zbrojnici v Dolní Dobrouči
1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Mgr. Zdeňku Krejčovou a Marii
Kovářovou.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
2. ZO schvaluje návrh programu jednání
v předloženém znění.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
3. ZO schvaluje práci rady obce za období od
25. 6. 2018 do 3. 9. 2018.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
4. ZO bere na vědomí předložené návrhy ideových studií místní části Horní Dobrouč lokality „U Michaličky“ (pro smíšenou venkovskou
zástavbu) a lokality „Za Masárem“ (pro obytnou zástavbu), zpracovatele REGIO, projektový ateliér s.r.o., se sídlem Hradec Králové,

Hořická 50, PSČ 500 02, IČ 260 02 337. Ideová
studie je prověření možností podrobného využití daného území a vytvoření podkladu pro
další rozhodování v daném území. Řeší dopravní napojení na stávající komunikační systém a vlastní dopravní obsluhu uvnitř lokalit,
podrobnější členění lokalit na stavební pozemky, hustotu zástavby, typ zástavby a základní
podmínky prostorového uspořádání v grafické
formě, vždy ve třech variantách.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
5. ZO schvaluje prodej pozemku a zřízení
práva stavby na pozemkové parcele parcelní
číslo 2931/32 o výměře 787 m2 v katastrálním
území Dolní Dobrouč, pro výstavbu rodinného domu v lokalitě „Havlův palouk“, manželům Zuzaně Pelikánové, bytem Na Štěpnici
čp. 1272, Ústí nad Orlicí a Tomáši Pelikánovi,
bytem Rapotín čp. 548, za kupní cenu 420,00
Kč/m2, podle schválených „Pravidel“ prodeje
pozemků v zastupitelstvu obce dne 12. 2. 2014,
usnesením č. 5 pro lokalitu Havlův palouk.
Dále kupující uhradí částku 60.000,00 Kč za
vybudované přípojky inženýrských sítí k převáděné parcele. Kupující bere na vědomí, že
pozemek p. č. 2931/32 v k. ú. Dolní Dobrouč
je zatížen věcným břemenem pro účely zřízení, provozu, údržby, oprav zařízení distribuční
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soustavy – kabelových pojistkových pilířů, pro
firmu ČEZ Distribuce a. s.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
6. ZO schvaluje prodej pozemku a zřízení
práva stavby na pozemkové parcele parcelní
číslo 2931/25 o výměře 776 m2 v katastrálním
území Dolní Dobrouč, pro výstavbu rodinného domu v lokalitě „Havlův palouk“, manželům Kristýně a Janu Pražákovým, oba bytem
Dolní Dobrouč čp. 571, za kupní cenu 420,00
Kč/m2, podle schválených „Pravidel“ prodeje
pozemků v zastupitelstvu obce dne 12. 2. 2014,
usnesením č. 5 pro lokalitu Havlův palouk.
Dále kupující uhradí částku 60.000,00 Kč za
vybudované přípojky inženýrských sítí k převáděné parcele. Kupující bere na vědomí, že
pozemek p. č. 2931/25 v k. ú. Dolní Dobrouč
je zatížen věcným břemenem pro účely zřízení, provozu, údržby, oprav zařízení distribuční
soustavy – kabelových pojistkových pilířů, pro
firmu ČEZ Distribuce a. s.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
7. ZO schvaluje zřízení zástavního práva
ve prospěch Hypoteční banky a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 13584324,
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zastoupené Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
IČO: 00001350, k „právu stavby“, které bude
zřízeno za účelem financování stavby rodinného domu na pozemku parcelní číslo 2931/25
v k. ú. Dolní Dobrouč, ve prospěch stavebníků manželů Kristýny a Jana Pražákových, oba
bytem Dolní Dobrouč čp. 571, na dobu trvání
práva stavby tj. 5 let.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
8. ZO schvaluje prodej části pozemkové parcely parcelní číslo EN 1430/2 o výměře cca 30
m2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, paní
Jitce Tomanové, bytem Dolní Dobrouč čp. 339,
za kupní cenu 70,00 Kč/m2 a za splnění všech
pravidel obce o prodeji pozemků. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku uhradí
kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 1] Usnesení bylo PŘIJATO
9. ZO schvaluje výkup pozemkové parcely původního pozemkového katastru parcelní číslo
PK 620 o výměře 12 m2, v katastrálním území
Dolní Dobrouč, od manželů Františka a Marie
Vávrových, oba bytem Dolní Dobrouč čp. 339,
za kupní cenu 70,00 Kč/m2. Veškeré náklady
spojené s výkupem pozemku nese kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL –0]
Usnesení bylo PŘIJATO
10. ZO schvaluje zřízení zástavního práva

ve prospěch České spořitelny a. s. se sídlem
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO:
45244782 k pozemkové parcele parcelní číslo 470/6 v k. ú. Horní Dobrouč, oddělené GP
č. 269-25/2018 z p. p. č. 470/1 v k. ú. Horní
Dobrouč, které bude zřízeno za účelem financování stavby rodinného domu na pozemku
parcelní číslo 470/6 v k.ú. Horní Dobrouč, ve
prospěch stavebníka pana Štěpána Valenty, bytem Jižní čp. 1834, 560 02 Česká Třebová.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
11. ZO schvaluje zřízení zástavního práva
ve prospěch Hypoteční banky a. s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 13584324,
zastoupené ZFP Akademií, a. s., 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav, IČO: 26304805,
k „právu stavby“, které bude zřízeno za účelem financování stavby rodinného domu na
pozemku parcelní číslo 2931/11 v k. ú. Dolní
Dobrouč, ve prospěch stavebníků pana Petra
Lacky, bytem Taušlova čp. 332, 561 51 Letohrad a slečny Moniky Boháčové, bytem Hrádek čp. 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, na dobu trvání práva stavby tj. 5 let.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
12. ZO bere na vědomí informace Ing. Pavla
Smejkala o investičních akcích obce realizovaných v roce 2018.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
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13. ZO schvaluje plnění rozpočtu k 31. 8. 2018.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
14. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
15. ZO schvaluje dodatek č. 18 k odpisovému
plánu Základní školy Dolní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
Pavel Šisler
starosta obce ……………………..
Mgr. Zdeňka Krejčová
ověřovatelka zápisu ………………………
Marie Kovářová
ověřovatelka zápisu …………………….
Dolní Dobrouč 19. 9. 2018
Zapsala: Kristýna Pražáková
Verze upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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USNESENÍ

1. ZO určuje ověřovateli zápisu Bc. Marii Maříkovou a Marka Švercla a zapisovatelem Kristýnu Pražákovou.
[Výsledek hlasování: PRO - 15, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO

6. Volba členů rady obce
a. volby členů rady
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a. volba předsedy finančního výboru
b. volba předsedy kontrolního výboru
8. Různé
9. Diskuse
[Výsledek hlasování: PRO - 15, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO

starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a pro funkci místostarostky
bude členka zastupitelstva neuvolněna.
[Výsledek hlasování: PRO - 15, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 1] Usnesení bylo PŘIJATO
15. ZO zvolilo členy rady Bc. Danu Petráčkovou, Jaroslava Chotěnovského a Lukáše Pecháčka.
[Výsledek hlasování: PRO - 15, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL –0]
Usnesení bylo PŘIJATO

2. ZO zvolilo členy volební a návrhové komise
Jaroslava Chotěnovského a Mgr. Hanu Kulihovou a předsedkyní volební a návrhové komise
Marii Kovářovou.
[Výsledek hlasování: PRO - 15, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO

10. ZO schvaluje veřejné hlasování při volbě
starosty, místostarosty, rady obce a předsedů
finančního a kontrolního výboru obce Dolní
Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 15, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

16. ZO zvolilo předsedou finančního výboru
pana Zdenka Trkovského.
[Výsledek hlasování: PRO - 15, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO

3. ZO schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1
zákona o obcích) a zapisovatele
2. Volba volební, mandátní a návrhové
komise
3. Schválení programu
4. Určení způsobu volby starosty, místostarosty, rady obce a předsedů finančního a kontrolního výboru
5. Volba starosty a místostarosty
a. volba starosty
b. určení počtu místostarostů
c. volba místostarosty
d. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona
o obcích)

11. ZO zvolilo starostou obce pana Pavla Šislera.
[Výsledek hlasování: PRO - 15, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Dobrouč, které se konalo
dne 31. října 2018 v kinosále v Dolní
Dobrouči

12. ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty.
[Výsledek hlasování: PRO - 15, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
13. ZO zvolilo místostarostkou obce Bc. Ditu
Hasíkovou.
[Výsledek hlasování: PRO - 15, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
14. ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
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17. ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru
paní Bc. Marii Maříkovou.
[Výsledek hlasování: PRO - 15, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
Pavel Šisler
starosta obce

……………………..

Bc. Marie Maříková
ověřovatelka zápisu ………………………
Marek Švercl
ověřovatelka zápisu ……………………….
Dolní Dobrouč 31. 10. 2018
Zapsala: Kristýna Pražáková
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Upozornění

Upozorňujeme…
• Do 31. 3. 2019 je splatný poplatek za odpad
na rok 2019 ve výši 540,- Kč za osobu
• Do 30. 4. 2019 je splatný poplatek ze psa na
rok 2019
• Zimní údržbu komunikací komplikují vozidla stojící u krajnice místních komunikací.
Technika bohužel nemůže v těchto místech
projet s pluhem a posypem. Žádáme občany, aby svá vozidla v zimním období parkovali mimo pozemní komunikace. V opačném případě nebude dotčený úsek úklidem
obsloužen.
• Apelujeme na občany obce s dodržováním
pořádku u kontejnerů na tříděný odpad
hlavně v centrální části obce, ale nejen tam.
V tuto chvíli sběrné místo s kontejnery

uprostřed obce připomíná skládku. Pokud
jsou kontejnery plné, neukládejte k nim
pytle s odpadem, ale odneste je do sběrného místa v areálu technické čety, kde mají
kontejnery větší kapacitu. U kontejnerů
v centru obce bude instalováno záznamové
zařízení k identifikaci těch, kteří tuto výzvu
neakceptují. Vše bude následně řešit strážník obecní policie.
• Od ledna 2019 zajíždí svoz popelnic firmou Ekola v části obce Lanšperk až k čp.
2 Hostinec na podhradí. Občané této části
si mohou popelnice určené ke svozu dovést
k této budově, kde jim je vyveze ve dnech
svozu – během dne - svozové auto.

Provozní doba
o vánočních svátcích

• Obecní úřad Dolní Dobrouč bude o vánočních svátcích od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019
uzavřen
• Víceúčelová sportovní hala včetně fitness
centra bude od 21. 12. 2018 do 2. 1. 2019
uzavřena
• Knihovna Dolní Dobrouč bude uzavřená
od 23. 12. 2018 do 2. 1. 2019

Firmy

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
TISKOVÁ ZPRÁVA
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK)
na svém zasedání dne 4. 12. 2018 posoudilo
všechny závazné podmínky cenotvorby, jimiž
je společnost vázána, a současně i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2019 takto:

ZDŮVODNĚNÍ ÚPRAVY CEN SLUŽEB
Vyžadovaná finanční analýza dříve vybudovaných vodohospodářských staveb s dotační
podporou, vypracovaná v souladu s dotačními
podmínkami Státního fondu životního prostředí ČR, stanovuje vývoj cen služeb v následujících letech tak, aby byla zajištěna tzv. „udržitelnost projektu“. Nedodržení tvorby ceny
dle finanční analýzy je závažným porušením
podmínek dotace, které může mít za následek
krácení dotace.
Dalším zákonným parametrem, který musí
společnost VAK dodržovat, je průběžná obnova stávajícího vodohospodářského majetku.
Plán financování obnovy infrastrukturního

bez DPH (Kč/m3)

včetně 15 % DPH (Kč/m3)

Vodné

35,70

41,06

Stočné

38,70

44,51

Celkem vodné a stočné

74,40

85,57

majetku vyžaduje, abychom v roce 2019 investovali 54 mil. Kč do již existujících infrastrukturních systémů. Plnění plánu financování obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu všem vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací. Dodržování plnění
obnovy infrastrukturního majetku zaručuje
dlouhodobou udržitelnost vysoké kvality potrubních rozvodů a technologických zařízení,
a tím snižování počtu poruch a ztrát vody. Do
kalkulace cen se promítlo také zvýšení cen materiálu, chemikálií, energií a zvýšení osobních
nákladů zaměstnanců společnosti.
Oproti roku 2018, po zohlednění výše uvedených okolností, dochází ke zvýšení ceny u vodného o 1,57 Kč/m3 (včetně DPH) a u stočného
o 2,07 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází
pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 3,64

Kč/m3 (včetně DPH). Odběratel s průměrnou
spotřebou 88 litrů/den, tj. 32 m3/rok, kterému
je účtováno vodné i stočné, tedy zaplatí o 116
Kč za rok více. Jsme přesvědčeni, při důležitosti vodárenských služeb pro život každého
z nás, že ceny vodného a stočného budou v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné.
Spotřeba k 31. 12. 2018 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav
vodoměru k 31. 12. 2018 nahlásit. Z důvodů
nutnosti okamžitého zpracování tak však musí
učinit nejpozději do 2. ledna 2019, a to výhradně prostřednictvím webových stránek
www.vak.cz / RYCHLÉ ODKAZY / ODEČET
VODOMĚRU.
Ing. Bohuslav Vaňous v. r.

Změna ordinační doby MUDr. Lužného
Upozorňujeme občany na změnu ordinační doby MUDr. Lužného s platností od 1. 3. 2019:
PO
15-17 hodin
ÚT
7-12 hodin
ST
13-18 hodin /17-18 hodin/pro objednané
ČT
7-10 hodin
PÁ
7-12 hodin
odběry krve ÚT+PÁ 7-7.30 hodin
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Instituce

Den otevřených dveří v základní škole
V předešlém roce proběhla ve škole nákladná
rekonstrukce budovy druhého stupně a o letošních letních prázdninách se pokračovalo v dalších úpravách, především v interiéru
stejné budovy. Aby se širší veřejnost mohla
s rekonstruovanou školou seznámit, uspořádali jsme 21. a 22. září den otevřených dveří. Této
příležitosti využilo velké množství občanů všech

Přání České
republice
k 100. výročí

Podobně jako většina českých škol jsme
se i my připojili k oslavám stého výročí
založení Československé republiky. Děti
recitovaly a zpívaly při zasazování lípy,
psaly přání České republice a zúčastnily
se divadelního představení jednoho herce
„Z deníku pradědečka“, které pojednávalo
o založení ČSR.

generací, kteří přišli zavzpomínat na školní léta
a podívat se, jak se škola během těch let změnila, ale přišlo i velké množství těch, kterých se
školní docházka ještě netýká. Všichni si mohli
vyzkoušet práci s interaktivní tabulí, logické hry
nebo třeba i chemické pokusy, prohlédnout si
výtvarné práce žáků nebo se podívat na zkoušku
pěveckého sboru. Komu při prohlídce vyhládlo,

mohl navštívit školní jídelnu, kde se o chutné pohoštění postaraly kuchařky ze školní kuchyně, ale
drobné pohoštění si připravili i naši žáci. Děkuji
všem návštěvníkům za kladné ohlasy na rekonstruovanou školu a především všem, kteří se na
uspořádání a průběhu této akce podíleli - žákům
naší školy, kuchařkám a pedagogům.
Mgr. Luděk Jansa

Exkurze do Městské knihovny
v Ústí nad Orlicí
Dne 8. 11. 2018 se děti z 5. a 6. třídy se svými třídními učitelkami vydaly na exkurzi do
městské knihovny a do překrásného prostředí
Městského muzea v Ústí nad Orlicí. V knihovně se páťáci seznámili s pohádkami a pověstmi
o hradu Lanšperku, zatímco na šesťáky čekal
program o řeckých bájích a pověstech. V mu-

zeu se děti dozvěděly, jak muzejníci zacházejí
se sbírkovými předměty a jakou cestou musí
takový předmět projít, než je možné ho v muzeu vystavit. Z Ústí odjížděly děti nadšené,
spokojené a plné dojmů se slovy, kdy zase něco
zajímavého podnikneme.
Martina Křivohlávková

Milá Česká republiko,
přeji Ti krásné výročí 100. narozenin. Přeji
Ti hodně lidu, lesů a hezké krajiny. Děkuji
Ti za dobrou půdu, zvířata a horniny. Přeji
hodně radosti, úsměvu a míru. Ať se Ti líbí
dalších sto let českého života.
Šimon Matějíček ml., 5. tř.
Milá republiko,
vše nejlepší k 100. výročí. Moc si Tě vážíme
a jsme rádi, že Tě máme.
Mája Mikysková, 5. tř.
Milá Česká republiko, přeju Ti, aby Tě nikdo neničil, aby Ti zůstala ta krása, kterou
máš, abys měla dobrých dalších sto let. Ať
se Ti daří.
Terka Štanclová, 5. tř.
Už je to 100 let od tvého založení. Přeju dalších 100 let bez válek a přírodních katastrof.
Karolína Vacková, 7. tř.
Přeju ti moje vlasti, abys byla stále krásná
a žila v míru. Aby ses dožila dalších sta let
a stále jen vzkvétala. Marek Němec, 7. tř.
Česká republiko,
přeji ti hodně štěstí k dalším sto letům. Ať
příroda zůstane takovou, jaká je teď. Ať
tahle země zůstane v míru a klidu, jaká je
teď. Aby se lidé k sobě chovali slušně a aby
nevzrůstala kriminalita. Aby měli lidé zajištěnou práci.
Pavel Brom, 7. tř.
Milá republiko, přeji Ti, aby tě lidi neznečišťovali a kvetla jsi stále do krásy. Taky
abys tady vydržela pro další generace lidí.
Dále se vyvíjej. Buď stále krásná a měj tady
samé krásné památky.
Natálie Bartošová, 7. tř.

Návštěva Domova
pod hradem Žampach
Žáci 5., 7. a 8. třídy se dne 9. října vypravili do
Domova pod hradem Žampach, kde se konal
den otevřených dveří. Děti měly možnost seznámit se s životem klientů v domově, ale také
s dílnami, kde klienti tvoří úžasné výrobky. Vyzkoušeli si i nejrůznější hudební nástroje, které se využívají při muzikoterapii. Prošli jsme
se po zámeckém parku, nahlédli do skleníků,
navštívili smyslovou stezku a vyslechli koncert
hudební skupiny „Barbušáci.“ Celý den jsme
si všichni užili a poznali něco nového. Páťáci
stihli zapsat ještě pár postřehů z našeho výletu:
V Domově pod hradem Žampach se mi líbil
osel a koně, ale nejvíc mě zaujala místnost snoezelen. Bylo to SUPER!
Verča Skalická
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Na Žampachu se mi líbilo, protože tam mají
smyslový park a trampolínu.
Matěj Špinler
V Domově pod hradem Žampach se mi moc
líbilo ve snoezelenu, protože tam bylo krásné
ticho a velké válecí pytle. Takový pokoj bych
chtěla mít doma.
Mája Mikysková
Líbilo se mi ve snoezelenu a na muzikoterapii,
protože se tam hezky odpočívalo.
Šimon Matějíček ml.
Na Žampachu se mi líbil snoezelen, protože to
tam bylo relaxační.
Kristýna Jansová

Čtenářský klub na návštěvě v DPS
Od září 2017 fungují na naší škole tři čtenářské kluby. Čtenářský klub 5. třídy se na začátku
školního roku rozhodl, že navštíví obyvatele
Domu s pečovatelskou službou. V polovině
října jsme se celí napjatí, jak všechno dopadne, vypravili. Nejdříve jsme milým obyvatelům
přečetli několik starých pověstí českých. Když

poté z dětí opadla prvotní nervozita, vyzkoušeli jsme společně jazykolamy, nad kterými
jsme se hodně nasmáli, a zahráli si pexeso. Příjemně strávené odpoledne nám rychle uteklo
a my už se těšíme na jaro, kdy bychom chtěli
společné setkání zopakovat.
Martina Křivohlávková

Přírodověda venku
Přírodověda venku se nám moc líbila, nejenom že vyšlo hezké počasí, ale i proto, že jsme dělali
planety a Slunce z kamenů a z různých rostlin. Také jsme se polepovali papírky, abychom věděli,
jak jsou od sebe planety a Slunce vzdálené. Rozdělili jsme se do skupin. Od paní učitelky jsme
dostali pracovní list, na kterém byly planety a Slunce. Ty planety a Slunce jsme měli vybarvit tak,
aby vypadaly co nejpřesněji.
Vojta Langr, Kuba Rejman, Eliška Mlynářová

Marie Filipčíková
vyhrála
fotografickou soutěž
Žákyně 8. ročníku naší školy Marie Filipčíková se zúčastnila fotografické soutěže na téma
Podzimní příroda. Do soutěže se zapojila
s osmi fotografiemi. O výherní fotografii se
hlasovalo na facebookové stránce, zde získala
nejvíce hlasů. Výhra se předávala v Natura parku v Pardubicích, kde byl této budoucí fotografce předán voucher na zájezd do Francie s profesionálním fotografem. A také spousta dárků
s poukázkou do Natura Parku. Za celou školu
moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů
při fotografování.
spolužačky z osmé třídy

program „Už vím, jak na to“. Žáci se seznámili
s řemesly, zvláště s prací pekaře a tkalce.
17. října se konala sbírka „Bílá pastelka“. Žákům 9. ročníku se podařilo na pomoc nevidomým získat prodejem pastelek částku 3 283 Kč.
23. října se třeťáci vypravili do Letohradu na
Tvrz Orlici. V místní expozici se seznámili s historií knihtisku a vyzkoušeli si některé
stroje a pomůcky, které se při výrobě knih používaly. Na závěr se vydali se „zápisníkem stopaře“ zkoumat různé zajímavosti naší přírody.

STŘÍPKY ZE ŠKOLY
17. září 2018 navštívili žáci osmé třídy v rámci
dějepisné exkurze středověký důl Osel, středověkou mincovnu ve Vlašském dvoře a chrám
sv. Barbory v Kutné Hoře.

V úterý 23. 10. se žáci 7. třídy vydali na exkurzi do Pardubic. Navštívili výstavu o Terakotové
armádě a vzdělávací program Zpátky do minulosti ve Východočeském muzeu.

27. září 2018 se uskutečnil další ročník atletického turnaje v Libchavách. Naši žáci soutěžili
ve čtyřech kategoriích. Ve velmi vyrovnané
soutěži obsadili 3. místo.

Dne 9., 19. a 26. 10 2018 navštívili postupně žáci druhé třídy a prvních tříd Městskou
knihovnu v Ústí nad Orlicí. Absolvovali program Pohádkov, povídání o pohádkách a hraní s pohádkami na základě knihy I. Březinové
Popletené pohádky.

Žáci čtvrtých ročníků dne 16.10.2018 navštívili muzeum v Letohradě, kde je čekal výukový

V sobotu 10. 11. 2018 se v Žamberku ve firmě Bühler CZ konal zážitkový den pro děti
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Techné. V rámci tohoto dne byla vyhlášena
Soutěž zručnosti a technické tvořivosti. Školu
v Dolní Dobrouči reprezentovali žáci 2. třídy
Tomáš Hanzlíček, Matyáš Daněk a Ondřej Beneš. Chlapci se umístili v kategorii MERKUR
na krásném 2. místě. Postavili v družině průzkumné letadlo s příslušenstvím, kterým byl
kamion s nájezdy pro převoz letadla.
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s dravou chobotnicí a rybičkami je na břehu Království čtenářů čekal pirát s pokladem
a knihou Slabikáře.
27. listopadu proběhla exkurze žáků 9. třídy
do Prahy. Během ní jsme navštívili památník
heydrichiády a Neviditelnou výstavu, kterou
všem doporučujeme.
Žáci 4. až 9. ročníků v průběhu měsíce října
a listopadu vyplňovali dotazníky Českého statistického úřadu v projektu Minisčítání 2018.
Jednalo se o zodpovězení otázek typu: Kolik
je ti let?, Jaká je tvá oblíbená věc?, Jak často si
čistíš zuby? nebo Jaké zvíře bys chtěl být?. Minisčítání je jednou z aktivit ČSÚ, jejichž cílem
je zvyšování statistické gramotnosti. Zábavně
naučná forma má pomoci dětem a mládeži
zlepšit vnímání statistiky jako nástroje, který
umí pojmout a popsat každodenní život.
učitelský sbor

Den laskavosti – 1.B šla dát zvířátkům do lesa
kaštany, žaludy, mrkvičky a tvrdý chleba. Zorganizovali jsme sbírku pro psí útulek. Potřebné
věci, krmení i finance darovali žáci z celé školy.
14. listopadu se již po patnácté uskutečnil Pochod proti diabetu, kterého se zúčastnilo 62
žáků školní družiny.
Ve středu 21. listopadu slavili žáci z I.A „Slabikářový svátek“. Svým dopisem žáky pozdravil
náš dobrý známý – panovník království čtenářů král Ota I. Všichni prvňáci také složili slavnostní slib: Budu se o svůj Slabikář starat. Budu
ho mít rád, protože se chci naučit pěkně číst.
Budu číst každý den. Na závěr obdrželi učebnici slabikáře a pamětní list od paní učitelky.
21. 11. 2018 se předávání slabikáře konalo
i v 1. B. Prvňáčci cestovali jako piráti přes Větné moře a po překonání mnoha písmenkových
i slabikových nástrah a po přebrodění mělčin

SNĚHULÁKOVO VÁNOČNÍ NEŠTĚSTÍ
Bylo 23. prosince a děti šly na každoroční sáňkovačku. Na kopci se sešlo sedm dětí - Natálka, Tinka, Simča, Nikča, Káťa, Áďa a Nany. Pár
dětí se rozhodlo, že si postaví sněhuláka.Zbytek ještě sáňkoval a po chvíli se přidal k nim.
Když děti sněhuláka dostavěly, tak už je maminky volaly k obědu. Odpoledne začalo svítit
sluníčko a sněhulák začal pomalu tát…
Navečer kolem letěla sova a zahlédla roztátého
sněhuláka. Zbyla z něj jen jedna sněhová koule.

Sově bylo sněhuláka líto, proto se rozhodla, že
poletí za čuníkem do hlubokého lesa a poví mu
o něm. Chvíli čuník a sova přemýšleli, jak by
sněhulákovi pomohli, když už není žádný sníh.
Po chvíli čuník dostal nápad. Napadlo ho, že
půjdou za paní Zimou do Ráje.
Když tam došli, zeptal se jí čuník, jestli by nemohlo zase jednu noc chumelit. Paní Zima
odpověděla: „Může sněžit, ale chci za to šaty
se stříbrnou vlečkou bílé jako sníh.“ Čuník slíbil paní Zimě, že jí toto přání splní. Když šli
zpátky, čuník si vzpomněl, že viděl u Horákovy
kaple kouzelnou studánku, která plní nešťastným lidem přaní. Oteplovalo se čím dál tím
víc, a tak sova řekla, že zaletí za studánkou.
Sova doletěla ke studánce a vysvětlila jí, co se
jim přihodilo. Ale studánka se rozzlobila na
čuníka, že vyzradil její tajemství. Potom vyprávěla sově, že na podzim hodně foukalo a ze
stráně do ní spadalo kamení. Když pomůžou
jí, ona na oplátku pomůže jim. Sova zaletěla za
čuníkem. Za chvíli se vrátili a pomohli studánce. Studánka Čuníkovi a sově poděkovala a za
odměnu jim dala krásné šaty s vlečkou. Čuník
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se sovou uháněli za paní Zimou. Hned, jak ji
našli, dali jí krásné šaty s vlečkou a paní Zima
jim slíbila, že se postará o to, aby v noci začalo
sněžit.
Ráno, když se čuník probudil, vzpomněl si na
sněhovou kouli a běžel rychle za sovou. Když
oba došli na louku, kde stál sněhulák, zjistili, že
v noci opravdu sněžilo a bylo dostatek sněhu
na stavbu sněhuláka. Začali sněhulákovi stavět
tělo a ruce. Sněhulák byl opravdu šťastný do té
doby, než zjistil, že nemá nos, oči a pusu. Čuníka napadlo, že se poběží zeptat srnky, jestli
nemají v krmelci pro sněhuláka nějakou mrkev místo nosu. A tak čuník běžel za srnkou
pro mrkev. Sova si vzpomněla, že na Strážném
viděla, jak si lidé rozdělávají oheň, a že by tam
mohly být nějaké uhlíky, které by použili místo očí a pusy. Poslední věc, která sněhulákovi
chyběla, byl hrnec. Čuník utíkal do starého
mlýna u rybníka pro červený hrnec, který tam
byl pohozený. Když byl sněhulák, jak má být,
hezky poděkoval čuníkovi a sově a pozval je,
aby všichni tři strávili Vánoce spolu.
čtenářský klub 8. a 9. třídy
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ŠKOLNÍ ROK
2017/18
V SRPDŠ
Co přinesl minulý školní rok, co se činnosti
SRPDŠ týče? Na začátku října proběhl tradiční
sběr papíru, žáci 9. třídy zvládli svozit necelých
22t papíru a utržili 22 tisíc korun. Poděkování patří všem rodičům, kteří obětovali páteční
a sobotní volno a poskytli své automobily, spoluobčanům a místním firmám za připravený
papír. Na 20.ledna 2018 členky SRPDŠ připravily taneční večer, jehož výtěžek byl věnován
na vybavení školní knihovny. „Rodiče se baví
do rána, dětem se plní čítárna“…takto zvaly
plakátky na akci, která vydělala zhruba 8 tisíc
korun. Příjemný hudební doprovod hradecké
skupiny X-band a kultivované moderování
spolu s tematicky laděnými soutěžemi lákají k účasti na příštím ročníku i nás netančící.
28. března proběhl Den učitelů, malým občerstvením jsme poděkovali všem zaměstnancům
školy. Den dětí 1.června oslavili žáci školy
výletem do kina v Žamberku, aby si užili projekci animovaného filmu „Coco“. Na tuto akci
přispěla obec ze svého rozpočtu 15 tisíci korunami.

CO NÁS ČEKÁ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE...
Těšíme se na předvánoční filmové představení i vánoční besídky.
V prosinci budeme realizovat školní projekt
„Starší čtou mladším“.
Třeťáci a čtvrťáci dokončí v lednu svůj plavecký výcvik.
V lednu nás také čeká divadelní představení,
ale hlavně pololetní vysvědčení.
Pokud bude dostatek sněhu, budeme se zá-

jemci z 1. stupně jezdit lyžovat do České Třebové (únor 2019).
Žáci 7. ročníku a zájemci z vyšších ročníků
se zúčastní lyžařského výcviku v Orlickém
Záhoří v termínu 16. - 22. 2. 2019.
Čekají nás také prázdniny. Vánoční
(22.12.2018 – 2.1.2019), pololetní (1. 2. 2019)
a hned poté i jarní (4. - 10. 2. 2019).
učitelský sbor

Co se hospodaření týče, škola pro svoji činnost
od SPRDŠ obdržela zhruba 40 tisíc korun,
z toho 20 tisíc korun věnovala firma Contipro,
12 tisíci korunami přispěli rodiče dětí a zbývajících 8 tisíc korun vynesl zmiňovaný ples. Je
na místě poděkovat všem sponzorům a Obci
Dolní Dobrouč za finanční podporu.
Na konci minulého školního roku došlo ke
změně vedení spolku. Ráda bych jménem
všech členek SRPDŠ poděkovala dosavadnímu
vedení, zejména paní Lence Šnajdarové – za
věcné vedení schůzek důvěrnic i pečlivé evidování hospodaření spolku, za to, že obětavě
nesla tíhu odpovědnosti za organizované akce.
Rády bychom i do budoucna dostály stanovám spolku v tom, že budeme pokračovat
v zavedených tradičních akcích a zároveň se
soustředíme na zprostředkování komunikace
mezi rodiči a školou. Plánujeme spolupráci se
Školskou radou – přemýšleli jsme nad tím, že
by termíny setkání důvěrnic měly předcházet
schůzkám Rady tak, aby případné podněty od
rodičů mohly být projednány i na této úrovni
(v Radě jsou zastoupeni jak rodiče, tak škola
a její zřizovatel).
Komunikaci směrem k rodičům podporují
také webové stránky sdružení, na nichž jsou
kontakty na třídní důvěrnice jednotlivých ročníků, termíny jejich schůzek a také odkazy na
články či rozhovory z oblasti výchovy a vzdělávání. Pokud bude mít někdo odkaz na zajímavé čtení z této oblasti, rádi ho zde publikujeme
také.

V novém školním roce 2018/2019 již proběhly třídní schůzky, na kterých byly mj. vybrány nové
důvěrnice v prvních třídách. Jak drahý je čas pracujícího rodiče víme všichni. Je ale na místě si
uvědomit, že není vždy dobré nechat věci vyvíjet „samopohybem“, důvěra v to, že svou občanskou
angažovaností něco zmůžu, je základem demokracie a škola by měla být této myšlenky nositelkou.
Jana Štěchová
místopředsedkyně SRPDŠ
str. 12
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ZNÁME DOBRODINCE ROKU 2018
Krajským oceňováním dobročinnosti, pomoci
a filantropie provedla po osmé moderátorka a patronka Jolana Voldánová. Celkem bylo oceněno
deset počinů z kategorie dobrovolník, nezisková
organizace a společensky odpovědná firma. Mezi
oceněnými byla i dobrovolnice na vozíčku.
„Nesmírně si cením všech, kteří pomáhají, ať už
fyzicky nebo finančně. Rovněž si vážím spolupráce neziskového sektoru a Pardubického kraje, protože v našem regionu je zcela výjimečná.
Jeden z nejúspěšnějších počinů korunující tuto
spolupráci představuje projekt Burzy filantropie
a podpora jednotlivých neziskových organizací,“
smekla pomyslný klobouk díků místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.
Letošní rok se dostalo pocty v podobě ocenění
za dlouhodobou činnost pro druhé následujícím dobrovolníkům - Irena Adamová, Barbora
Debnárová, Hana Grundová, Ivan Hoza, Bernardeta Jandíková, Zdeňka Lipavská, Dagmar
Novotná, Petra Pejchlová, Kristýna Plešková
a Pavel Štefek. Třem dobrovolníkům byly uděleny speciální ceny. Cenu náměstka primátora
Statutárního města Pardubice získala Helena
Kuklová, cenu Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje si převzal David Hejna
a cenou radního Pardubického kraje byla oceněna Romana Fricová.
„Romana Fricová si zaslouží obrovské uznání
od nás všech. Ač je sama na vozíčku, rozhodla
se pomáhat ostatním, hlavně dětem. Je příkladem obětavého člověka se srdcem na dlani,“
odůvodnil svou volbu pro speciální cenu Pavel
Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný
za sociální péči a neziskový sektor.

Oceněnými neziskovými organizacemi pro
rok 2018 jsou Boccia Run Bukovka, Klub českých turistů Lanškroun, KLUS Svitavy, Komuniké o. p. s. Litomyšl, Rodinné centrum Kulihrášek, z. s., Rodinné centrum Srdíčko z. s.,
Denní stacionář Litomyšl - Ruka pro život o.
p. s., SKP-CENTRUM, o. p. s. - Dům na půli
cesty, Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s.
a Zelená pro Pardubicko.
Za své společensky odpovědné podnikání, které spočívá například v podpoře neziskových
organizací, účastí na Burze filantropie nebo
zaměstnávání osob s handicapem, byly oceněny následující společnosti a organizace - Česká
spořitelna, a. s., Gaetano Daneli, s. r. o., H.R.G.
spol. s r. o. Litomyšl, Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Olfin Car Palace, s. r.
o., Pardubický pivovar, a. s., SAINT-GOBAIN
ADFORS CZ, s. r. o., SOLEA CZ výrobní družstvo, Šmídl s.r.o., Vodní zdroje Chrudim, spol.
s. r. o. a speciální cena od Regionální pobočky
CzechInvest pro Pardubický kraj putovala sociálnímu podniku LÉTHO o. p. s. za zaměstnávání osob s handicapem.
Během večera vystoupila zpěvačka Magda
Malá a s tanečním vystoupením Míša Procházková, která získala podporu na pořízení nového vozíku v Burze filantropie. Akci každoročně
pořádá Pardubický kraj, Koalice nevládek Pardubicka, Informační středisko Evropské unie
Europe Direct a Rytmus Východní Čechy.
KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA, z. s.
Kontakt: Bc. Jana Machová, ředitelka KONEP,
777 837 950, machova@konep.cz

Spolky

AED (automatický externí defibrilátor)
ve výbavě hasičské jednotky
Dolní Dobrouč
Již téměř 2 roky má JSDHO ve výbavě
automatický externí defibrilátor (dále jen
AED). Za tuto dobu jednotka již třikrát
s AED zasahovala.
AED byl financován Nadací ČEZ a je součástí výbavy technického automobilu Fiat
Scudo, který je určen především pro zásahy u dopravních nehod a pro technické pomoci -spolupráce se záchrannou službou,
poskytování předlékařské pomoci, otevírání bytů apod.
Členové jednotky jsou pro použití AED
vyškoleni dodavatelem defibrilátoru. Šest
členů jednotky má specializovaný zdravotnický kurz pro zásahy u dopravních nehod
a každoročně členové absolvují opakovací školení, které pod hlavičkou Českého
červeného kříže provádí záchranář Zdravotnické záchranné služby Pardubického

kraje.
Jak z názvu vyplývá, jedná se o automatický defibrilátor, tzn., že sám AED dává
hlasité pokyny obsluze, jak se má zachovat
a jaké úkony má obsluha provádět.
V případě požadavku na zásah s defibrilátorem je jednotce vyhlášen poplach Krajským operačním střediskem Hasičského
záchranného sboru - zpravidla na žádost
operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Takto
je postupováno vždy, když se jedná o srdeční zástavu a rychlé nasazení AED by
mohlo postiženému pomoci. V případě
potřeby je vždy nutné volat tísňovou linku
Zdravotnické záchranné služby - 155 a dispečeři Záchranné služby rozhodnou o vyslání či nevyslání jednotky s AED.
Ing. Aleš Novák
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ŠANCE PRO
RODINU - SOCIÁLNĚ
AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI
Má vaše dítě problémy ve škole? Nevíte, jakým způsobem s dětmi trávit volný čas, jak
jim nastavovat hranice? Potřebujete pomoci
s plánováním každodenního chodu rodiny?
Nevycházíte s penězi a potřebujete pomoci
se sestavením a vedením rodinného rozpočtu
či podporu při řešení dluhové problematiky?
Bojíte se chodit na úřady, nerozumíte úředníkům a potřebujete, aby vás někdo doprovodil? Jsou vaše děti umístěny v náhradní
péči a vy chcete vytvořit podmínky pro jejich
návrat domů?
Pokud jste alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli ANO, jsme tu od toho, abychom vám s řešením vaší situace pomohli!
Za rodinami docházíme přímo do domácností.
Službu poskytujeme bezplatně po celém
okrese Ústí nad Orlicí.
Telefon: 734 281 416
E-mail: css@uo.hk.caritas.cz
Kontaktní osoba:
Veronika Kuklová, DiS.
www.uo.charita.cz/sluzby/sance-pro-rodinu/
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Inzerce
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Obec Dolní Dobrouč a DS Vicena z Ústí nad Orlicí vás
zvou na divadelní komedii

DESKOVÝ STATEK
18. ledna 2019 19.00 hodin kinosál na Rychtě

HRAJÍ:
FISTR: ...............................................................................Bedřich Ducháček
JULIE, jeho dcera: ......................................................... Martina Kodytková
REVÍR z Chotyše, mladý šlechtic: ..................................... Vlastimil Drda
Paní HAUENŠTAJNOVÁ: ....................................................Květa Venclová
MUDr. NEKVINDA, rodinný lékař: ................................... Petr Tomášek
ŠOREL, soukromník: ............................................................... Ondřej Šeda
TURECKÝ, stavitel: ............................................................Jaroslav Hubený
NĚMEČEK, zámečník: ...........................................................Michal Blažek
ŠKODOVÁ, sekretářka pana Fistra:................................. Dana Šedová,
....................................................................................... nebo Sandra Šebrlová
KOSTOMLATSKÁ, sekretářka pana Fistra:.................. Tereza Blažková,
...............................................................................nebo Veronika Malínková,
....................................................................................... nebo Sandra Šebrlová
STOCK ze Zweibrücku, šlechtic: .........................................Oto Dunovský
Vdova EXNEROVÁ: ..................................................... Dagmar Tomášková
NOVOTNÝ, majitel domů: .................................................... Jan Štěpánský
WÁGNER, majitel domů: ............................................... Bohuslav Koláček
Režie: ............................................................................................ Libor Krček
Návrh scény: ............................................... Petra Lebdušková, Libor Krček
Kostýmy: .............................................................................. Pavla Klimešová
Světla a zvuk: ............................................... Jan Schromm, Tomáš Kodytek
Text sleduje: ........Helena Lochmanová, Zuzana Průchová, Iva Nováková

Hledám ubytování
Mladý muž, 44let- nekuřák a abstinent hledá v okolí Dolní Dobrouče ubytování. Stačí mi jedna místnost +sociální zařízení. Pomůžu i s prací kolem
domu.
Pracuji v Dolní Dobrouči a hledám pronájem jedné místnosti na přespání.
Prosím o nabídky, nejlépe na tel. 736 670 309.

Pronájem bytu

Nabízím k pronájmu byt 3 + 1 v Dolní Dobrouči na Švábově kopci. Byt je po
kompletní rekonstrukci, plně vybavený. Více informací na tel. 737 804 875.

str. 15

4/2018

Společnost

Životní jubilea oslavili
70 let
75 let

80 let

85 let
90 let

Leoš Matějíček, DD
Jan Mařík, DD
Ivanka Pechová, LA
Václav Hanzlíček, DD
Josef Mařík, DD
Ladislav Zastoupil, LA
Lidmila Skalická, DD
Alžběta Marková, HD
Pavel Šisler, DD
Václav Malý, DD
Anna Dvořáčková, DD
Marie Horáková, DD
Růžena Felgrová, LA
Jindřiška Kubíčková, DD
Stanislav Vavřín, DD
Božena Dušková, DD
Zdenka Maixnerová, DD
Eliška Maixnerová, DD
Ludmila Rajnetová, DD

91 let
92 let
93 let
96 let
97 let

Vladislav Ryšavý, DD
Věra Matějíčková, DD
Jaroslav Čejka, DD
Bohumila Kubíčková, DD
Růžena Stránská, HD
Marie Applová, DD

Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví, spokojenosti a pohody.
Zlatou svatbu oslavili manželé Anna a František Horákovi.

Od posledního vydání novin se narodily tyto
děti:
František Vacek
Sofie Špiková
Filip Poláček
Hana Vavřínová
Emily Kubíčková
Jonáš Marek
Klára Nováková
Rozloučili jsme se
s panem Františkem Horákem
s paní
Jolanou Havlíčkovou
s paní
Zdeňkou Vančurovou
s paní
Jarmilou Urbanovou
s paní
Marií Applovou
s paní
Irenou Chládkovou
		

Dne 6. října 2018 byli v obřadní síni
obecního úřadu přivítáni noví občánci obce

Vojtěch Appl, Viktorie Moravcová, Denisa Mikysková

Amálie Marková, Rozálie Skalická, Nikola Hanzlíčková, Barbora Valentová, Dominik
Pokorný
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