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dobroučské noviny

Úvodník

V

ážení spoluobčané, milí přátelé.
Dostává se vám do rukou první vydání DN roku 2019. Věřím, že bude příjemný, a přeji vám, aby byl plný zdraví,
štěstí a lásky.
Zima již ztrácí svou dosavadní vládu,
i když občas se ještě malinko připomene. Ale ranní zpěv ptactva již napovídá,
že jaro je opravdu tady. Teplotní výkyvy
a s tím spojený pokles tlaku, bolesti hlavy
a kloubů nám dokáží pěkně znepříjemnit
život. Jak má člověk poznat, jestli je to
chřipka a nebo zda nám vítr přifoukne
další změnu počasí? Anebo už je to jarní únava? Důležité je poslouchat, co nám
naše tělo říká. Pokud je bez energie a chce
ještě v teple za kamny odpočívat, nebraňte se. Ale na druhou stranu. Koho z nás
hřejivé sluníčko ještě nevytáhlo na kratší
či delší procházku?
A co zahradníci. Ti už jistě nedočkavě
oprašují zahradní nářadí. Já osobně vím,
že půda je rozmrzlá na dva rýče už i na
severnějších stráních.
A kdybyste viděli děti, jak lační po pískovišti!
Také cyklostezka se zaplňuje a na silnicích se objevují motorkáři se svými
slabšími či silnějšími stroji. Prostě už je
to tady. Jaro 2019. S ním je tu v Dobroučských novinách hotový obecní rozpočet,
připomínka vypracování nového územního plánu rozvoje obce, zprávy z dění
mateřské a základní školy, různá poděkování, seznámení, pozvání ...atd. Vyberte
dle libosti. Zůstaňte našimi čtenáři, občas
pošlete do novin i svůj příspěvek a mějte
se krásně.
Přeji vám hezké jarní počteníčko a brzy
na shledanou
Dita Hasíková

www.dolnidobrouc.cz
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Aktuality

Nový územní plán

Obec Dolní Dobrouč zahájila práce na pořízení nového územního plánu obce Dolní
Dobrouč, který nahradí v současnosti platnou územně plánovací dokumentaci, která
byla schválena dle předchozí právní úpravy
(stavební zákon). Pořízení nového územního plánu schválilo zastupitelstvo obce na
svém III. zasedání dne 21. 2. 2019 usnesením č. 17. K novému územnímu plánu
lze podat náměty a připomínky k řešení,
týkající se rozvoje obce, a dále případné
požadavky ze strany vlastníků nemovitostí
a pozemků na změny využití území.
Připomínky a návrhy je nutné podat písemně se zákresem v katastrální mapě s vyznačenou zájmovou lokalitou a předpokládaným záměrem. Pro žádost je možné využít
formulář, který je k dispozici u stavebního

úřadu Dolní Dobrouč. Žádosti, které byly
podány do dnešního dne, zůstávají platné
a budou posuzovány při zhotovení návrhu
územního plánu.
Podání žádosti o zařazení pozemků do
územního plánu nezakládá povinnost obce
tak učinit. Náměty, připomínky a požadavky budou předloženy zpracovateli a pořizovateli územního plánu a budou zhodnoceny a o nich rozhodnuto v souladu se
stavebním zákonem v procesu pořízení
územního plánu.
Náměty, připomínky a požadavky budou
shromažďovány do 30. 7. 2019. K tomuto datu bude shromažďování ukončeno,
další požadavky nebudou do již probíhajícího procesu zařazovány.
-red-

Plány pro letošní rok
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám
stručně popsal plány akcí pro letošní rok.
Největší akcí bude oprava místní komunikace a kanalizace v Dolinách s výměnou veřejného osvětlení. Další bude rekonstrukce
místní komunikace na „Strouze“ (MK Dolní
Dobrouč mezi čp. 30 – 327). Na tuto akci
máme zažádáno o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj, která by podstatně pro obecní rozpočet akci zlevnila. Obě uvedené akce
budou v objemu celkem cca 9 mil. Kč.
Bude pokračovat I. Etapa zahrady MŠ v přírodním stylu vybudováním nových chodníků a zahradnickými pracemi, na tuto akci již
máme potvrzenou dotaci ve výši 500 tis. ze
Státního fondu životního prostředí.
Připravujeme dvě nová dětská hřiště - na
Švábově kopci a Havlově palouku. Na

Švábově kopci již proběhly terénní úpravy
a vykácení dřevin, aby koncem prázdnin
mohlo být hřiště realizováno. Na Havlově
palouku se s hřištěm pro děti počítalo již při
budování lokality.
Rádi bychom dokončili opravu chodníku ve
směru na křižovatku na Šejvě. Postupně vyměníme autobusové čekárny v celé obci za
moderní (vyjma Horní Dobrouče, která se
svých nových čekáren dočkala nedávno).
Měla by být zpracována projektová dokumentace na kanalizaci Lanšperka a Horní
Dobrouče.
V domě s pečovatelskou službou bude opravena chodba. Pokračujeme v postupných
opravách obecních bytů nejen v DPS.
pokračování na str. 2

V tomto čísle najdete….
• Rozpočet obce na rok 2019 na str. 2
• Pozvánku na stavění máje a 8. května v rubrice inzerce
• Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2019 na str. 14
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Aktuality
dokončení ze str.1
V Horní Dobrouči se opraví vnitřní prostory
hasičárny a také některé místní komunikace.
Zásahovým jednotkám hasičů Dolní Dobrouč
a Lanšperk budou pořízeny dopravní automobily. Z velké části budou zaplaceny z dotace
Ministerstva vnitra a Pardubického kraje.
Připravujeme zadání dalších projektových dokumentací na akce, které budeme realizovat
v následujících letech. Současně bude zajištěna
běžná činnost -např. údržba zeleně, úklid komunikací atd…
Důležitým a zásadním dokumentem je pořízení nového územního plánu obce. Tato záležitost bude probíhat v letošním a příštím roce
– viz samostatný článek na straně 1.
V letošním roce bude splacen úvěr na kanalizaci I. Etapa a víceúčelovou sportovní halu.
V oblasti komunikace jsme začali připravovat
zcela nové webové stránky obce, které by měly
být přístupné zhruba v polovině roku.
Stejně jako každý rok, tak i letos poskytne obec
dotace na činnost místním spolkům na jejich
akce a na práci s dětmi.
V oblasti kultury budou pořádány tradiční
akce - Stavění máje a oblíbené Dobroučské Vánoce. Na podzim se můžete těšit na hvězdný
koncert Kamila Střihavky s kapelou. Přesný
termín zveřejníme později. Po letech se nám
podařilo ve spolupráci s firmou Kino na kolečkách vrátit promítání filmů do kinosálu na
Rychtě a v létě bychom rádi promítli pár filmů
v rámci letního kina. V pátek 10. května můžete v kině vidět nový český film Léto s gentlemanem.
Detaily jsou uvedeny níže v rozpočtu obce,
který zastupitelstvo schválilo dne 21. 2. 2019.
Pavel Šisler, starosta obce
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VOLBY DO
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU

Volby do Evropského parlamentu se budou konat 24. a 25. května 2019.
Hlasování bude probíhat v pátek od 14.00
hod. do 22.00 hod. a pokračovat bude v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hodin.
Právo hlasovat na území České republiky
do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkou ve
výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.
Právo volit do Evropského parlamentu na
území ČR má také volič – občan jiného
členského státu EU (dále jen „cizinec EU“)
za podmínky, že bude nejpozději ve středu
10. dubna 2019 přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu na území ČR. Takový
občan – cizinec EU musí dále do neděle 14.
dubna 2019 do 16.00 hodin sám požádat
u obecního úřadu příslušného podle místa
jeho pobytu o zápis do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu. Znovu
žádat o zápis do tohoto seznamu již nemusí
ti cizinci EU, kteří o zápis požádali již v r.
2004, 2009 či 2014 při předchozích volbách
do Evropského parlamentu.
Ve volbách do Evropského parlamentu lze
hlasovat na voličské průkazy. Písemnou
žádost o vydání voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče je třeba doručit
obecnímu úřadu nejpozději do 17. května
2019. Osobně si volič může požádat o vydání voličského průkazu po prokázání totožnosti nejpozději do středy 22. května 2019
do 16.00 hodin.
Další informace budou průběžně zveřejňovány na úřední desce.
Informace k problematice voleb jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra
ČR www.mvcr.cz – rubrika „Volby/Volby
do Evropského parlamentu“ .
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Upozornění

Upozorňujeme…

ϯ

• Do 30. 4. 2019 je splatný poplatek ze psa na rok 2019
• 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.
str. 4
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Usnenesení
USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dobrouč, které se konalo
dne 12. prosince 2018 v hasičské zbrojnici
v Dolní Dobrouči
1.
ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Marii Kovářovou a Mgr. Hanu
Kulihovou.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
2.
ZO schvaluje návrh programu v předloženém znění doplněný o bod 6 schválení členů
finančního a kontrolního výboru.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
3.
ZO schvaluje práci rady obce za období
od 5. 11. 2018 do 12. 12. 2018.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
4.
ZO schvaluje prodej pozemku a zřízení
práva stavby na pozemkové parcele parcelní
číslo 2931/30 o výměře 737 m2 v katastrálním
území Dolní Dobrouč, pro výstavbu rodinného domu v lokalitě „Havlův palouk“, manželům panu Filipu Škvorovi, bytem U Borku čp.
630, Jablonné nad Orlicí a paní Michaele Škvorové, bytem Nerudova čp. 991, Lanškroun, za
kupní cenu 420,-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,-Kč za vybudované přípojky inženýrských sítí k převáděné parcele. Kupující bere
na vědomí, že pozemek p. č. 2931/30 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
5.
ZO schvaluje zřízení zástavního práva
ve prospěch České spořitelny, a.s. Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 k „právu stavby“, které bude zřízeno za účelem finan-

cování stavby rodinného domu na pozemku
parcelní číslo 2931/30 v k. ú. Dolní Dobrouč,
ve prospěch stavebníků manželů Filipa Škvora,
bytem U Borku čp. 630, Jablonné nad Orlicí a
Michaely Škvorové, bytem Nerudova čp. 991,
Lanškroun, na dobu trvání práva stavby tj.5
let..
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
6.
ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely parcelní číslo 2931/12 o výměře cca 100 m2, v katastrálním území Dolní
Dobrouč, v lokalitě „Havlův palouk“, v rozsahu
podle přiloženého mapového podkladu č. 3.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
7.
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely parcelní číslo 231 o výměře cca
976 m2, v katastrálním území Horní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
8.
ZO schvaluje výkup pozemkové parcely
původního pozemkového katastru vedeného
ve zjednodušené evidenci jako parcela PK st.
300 o výměře 10 m2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, od paní Ivany Pekařové, bytem
Kamenická čp. 1017/152, Děčín, za kupní cenu
70,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s výkupem pozemku nese kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 1] Usnesení bylo PŘIJATO
9.
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely parcelní číslo 683 o výměře cca
175 m2, v katastrálním území Horní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 15, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL –0]
Usnesení bylo PŘIJATO
10. ZO neschvaluje záměr prodeje jedné
poloviny podílu na pozemkové parcele p.č.
1505/8 v k. ú. Dolní Dobrouč, z důvodů nedořešených majetkoprávních vztahů podílnictví
k této parcele..
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE -1, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
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11. ZO pověřuje starostu obce podat žádost
prostřednictvím advokátní kanceláře o soudní
vypořádání podílů k nemovitostem zapsaným
na listu vlastnictví číslo 1358 pro obec a katastrální území Dolní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
12. ZO neschvaluje prodej pozemkové parcely parc. č. 4121/32 o výměře 36 m2, v katastrálním území Dolní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 6, PROTI - 8,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení nebylo PŘIJATO
13. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely parc. č. 4121/32 o výměře 36 m2, v katastrálním území Dolní Dobrouč, s bezúplatným
věcným břemenem inženýrské sítě – kanalizace panu Zbyňku Novákovi, bytem Dolní
Dobrouč čp. 565, za kupní cenu 70,00 Kč/m2.
Veškeré náklady spojené s převodem pozemku
nese kupující. Podmínkou prodeje je umožnění napojení kanalizační přípojky do nápojného
bodu kanalizace od nemovitosti čp. 214, s bezúplatným věcným břemenem uložení kanalizační přípojky pro nemovitost čp. 214.
[Výsledek hlasování: PRO - 8, PROTI - 5,
ZDRŽEL SE - 1, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
14. ZO schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.j. UZSVM/HUO/6630/2018-HUOM,
pozemkové parcely parcelní číslo 4271/9 a parcelní číslo 4271/10 v katastrálním území Dolní
Dobrouč, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2.
Poplatkovou povinnost spojenou s převodem
pozemku nese obec.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
15. ZO schvaluje prodej nově oddělené části pozemkové parcely parc. č. 404/4 o výměře
982 m2, z pozemkové parcely parcelní číslo
404/1 v katastrálním území Horní Dobrouč,
podle předloženého GP č.255-272/2015, k výstavbě rodinného domu, panu Davidu Borovičkovi, bytem Komenského čp. 236, Letohrad,
za kupní cenu 110,00 Kč/m2 a splnění pravidel prodeje obecních pozemků, a to smlouvou
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o smlouvě budoucí kupní, se složením závdavku (kauce) ve výši 25 tis. Kč a podmínek prodeje schválených pro prodej p.p.č 404/1 v k.ú.
Horní Dobrouč v ZO dne 10. 6. 2015, usnesením č. 9. Inženýrské sítě ke stavební parcele
404/4 v k.ú. Horní Dobrouč vybuduje a zaplatí
kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO

kteří nejsou členy zastupitelstva obce takto:
• člen finančního výboru: 1.000,- Kč měsíčně
• člen kontrolního výboru: 800,- Kč měsíčně
• předseda osadního výboru: 1.000,- Kč měsíčně
Peněžitá plnění budou poskytována od 12. 12.
2018
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO

16. ZO schvaluje členy finančního výboru –
Mgr. Hanu Kulihovou, Davida Špinlera, Marka
Švercla a Bc. Jana Junka.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO

20. ZO schvaluje podle § 80 odst. 1 písm. a)
a § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od
1. 1. 2018, poskytnutí příspěvku ve výši 400,Kč za den na úhradu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku starostovi a místostarostce,
kteří jsou pověřeni k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství.
Příspěvek bude poskytován od 1. 1. 2019, vždy
za den, ve kterém proběhne obřad nebo obřady.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

17. ZO schvaluje členy kontrolního výboru
– Dagmar Rajnetovou a Jana Beneše.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
18. ZO stanovuje podle § 72 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od 1.
1. 2018, a dále podle nařízení vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměny
v následujících částkách:
• místostarosta: 15.000,- Kč
• člen rady: 6.000,- Kč
• předseda finančního výboru: 3.000,- Kč
• předseda kontrolního výboru: 2.500,- Kč
• zastupitel - člen finančního výboru: 2.200,Kč
• zastupitel - člen kontrolního výboru: 2.000,Kč
• zastupitel bez dalších funkcí: 1.200,- Kč
Odměny budou poskytovány od 12. 12. 2018.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
19. ZO stanovuje podle § 84 odst. 2 písm. v)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od 1. 1. 2018, výši peněžitých plnění za výkon funkce členů a předsedů výboru zastupitelstva obce těm členům,

21. ZO schvaluje podle § 80 odst. 1 písm. b)
a § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od
1. 1. 2018, poskytnutí příspěvku ve výši 400,Kč za den na úhradu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku členům zastupitelstva obce,
kteří zastupují obec na veřejných občanských
obřadech. Příspěvek bude poskytován od 1. 1.
2019, vždy za den, ve kterém proběhne obřad
nebo obřady.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
22. ZO schvaluje uvolněnému členu zastupitelstva podle § 80 odst. 1 písm. d), e), h), i)
a odst. 2, a dále podle § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od 1. 1.2018, poskytnutí
příspěvků na:
• stravování
• penzijní připojištění se státním příspěvkem,
doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění
• podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit
• rekreaci
Příspěvky budou poskytovány od 12. 12. 2018
ve stejné výši a za obdobných podmínek jako
zaměstnancům obce na základě schválené kolektivní smlouvy.
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[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
23. ZO schvaluje plnění rozpočtu k 30. 11.
2018.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
24. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2018 a zplnomocňuje Radu obce Dolní
Dobrouč ke schválení poslední rozpočtové
změny roku 2018 s tím, že změnu projedná
a doporučí finanční výbor ke schválení. Rada
obce tuto rozpočtovou změnu předloží zastupitelstvu obce na prvním zasedání zastupitelstva v roce 2019.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
25. ZO schvaluje rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2019 do dne schválení
rozpočtu k zajištění plynulého hospodaření,
provozu a činností zřízených příspěvkových
organizací a dále k zajištění akcí pokračujících
z roku 2018. Příjmy a výdaje se následně stávají
příjmy a výdaji rozpočtu roku 2019 po schválení.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
26. ZO schvaluje dodatek č. 19 k odpisovému plánu Mateřské školy Dolní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 1] Usnesení bylo PŘIJATO
27. ZO schvaluje dodatek č. 19 k odpisovému plánu Základní školy Dolní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
28. ZO stanovuje cenu stočného s účinností
od 1. 1. 2019 na 33,- Kč / m3 bez DPH.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
Dolní Dobrouč 18. 12. 2018
Zapsala: Kristýna Pražáková

1/2019

Záznam o hlasování - 2. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč dne 12. prosince 2018 v hasičské zbrojnici v Dolní Dobrouči

Usnesení č.

1

jméno zastupitele

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z

Brabec Lukáš

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hasíková Dita Bc.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hovad Vladimír Ing.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Chotěnovský Jaroslav

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kovářová Marie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kulihová Hana Mgr.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Maříková Marie Bc.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Novák Aleš Ing.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pecháček Lukáš

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Petráčková Dana Bc.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Šisler Pavel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Špinler David

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

Švercl Marek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trkovský Zdeněk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kubíček Petr
X

X

X
X

X

X

X

Záznam o hlasování - 2. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč dne 12. prosince 2018 v hasičské zbrojnici v Dolní Dobrouči

A = ANO (hlasoval pro návrh)
N = NE (hlasoval proti návrhu)
Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování)
//////////
nehlasoval

Usnesení č.

jméno zastupitele

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z

Brabec Lukáš

X

X

X

X

X

X

Hasíková Dita Bc.

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X hlasování
X 20. zasedání ZO

X

X

X

Hovad Vladimír Ing.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Chotěnovský Jaroslav

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kovářová Marie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kubíček Petr
Kulihová Hana Mgr.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Maříková Marie Bc.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Novák Aleš Ing.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pecháček Lukáš

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

///////

X

X

X

X

Petráčková Dana Bc.

X

X

X

X

X

X

X

Šisler Pavel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Špinler David

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Švercl Marek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trkovský Zdeněk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A = ANO (hlasoval pro návrh)
N = NE (hlasoval proti návrhu)
U (zdržel
S N E se
S Ehlasování)
NÍ
Z = ZDRŽEL SE
//////////
nehlasoval
3.
zasedání Zastupitelstva
obce

z
Dolní
Dobrouč, které se konalo
dne 21. února v hasičské zbrojnici v Dolní
Dobrouči
1.
ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Marii Kovářovou a Mgr. Hanu
Kulihovou.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
2.
ZO schvaluje návrh programu v předloženém znění.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,

ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
3.
ZO schvaluje práci rady obce za období
od 13. 12. 2018 do 21.
2. 2019..
Stránka
2
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
4.
ZO schvaluje prodej pozemku a zřízení
práva stavby na pozemkové parcele parcelní
číslo 2931/34 o výměře 788 m2 v katastrálním
území Dolní Dobrouč, pro výstavbu rodinného domu v lokalitě „Havlův palouk“, panu
Marku Pokornému, bytem Dolní Dobrouč
č.p. 500, 561 02 Dolní Dobrouč, za kupní cenu
420,-Kč/m2, podle schválených „Pravidel“
str. 7

prodeje pozemků v zastupitelstvu obce dne
12. 2. 2014, usnesením č. 5 pro lokalitu Havlův
palouk. Dále kupující uhradí částku 47.500,hlasování 20. zasedání ZO
Kč za vybudované přípojky inženýrských sítí
k převáděné parcele. Kupující bere na vědomí,
že pozemek p. č. 2931/34 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 - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
5.
ZO revokuje své usnesení číslo 5 ze
dne 12. 12. 2018 o zřízení zástavního práva
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k „právu stavby“ ve prospěch České spořitelny,
a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ
45244782, na pozemku parcelní číslo 2931/30
v k. ú. Dolní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
6.
ZO schvaluje zřízení zástavního práva
ve prospěch Hypoteční banky a.s.,Radlická
333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 13584324,
k „právu stavby“, které bude zřízeno za účelem financování stavby rodinného domu na
pozemku parcelní číslo 2931/30 v k. ú. Dolní
Dobrouč, ve prospěch stavebníků manželů Filipa Škvora, bytem U Borku č.p. 630, Jablonné
nad Orlicí a Michaely Škvorové, bytem Nerudova č.p. 991, Lanškroun, na dobu trvání práva
stavby tj. 5 let.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
7.
ZO neschvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch Hypoteční banky a.s.,Radlická
333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 13584324, k pozemkové parcele parcelní číslo 2931/30 v katastrálním území Dolní Dobrouč, které bude
zřízeno za účelem financování stavby rodinného domu na pozemku parcelní číslo 2931/30
v k. ú. Dolní Dobrouč, ve prospěch stavebníků manželů Filipa Škvora, bytem U Borku č.p.
630, Jablonné nad Orlicí a Michaely Škvorové,
bytem Nerudova č.p. 991, Lanškroun.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
8.
ZO neschvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch Hypoteční banky a.s.,Radlická
333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 13584324, zastoupeno Československou obchodní bankou,
a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO:
00001350, k pozemkové parcele p.č. 2931/25
v k.ú. Dolní Dobrouč, které bude zřízeno za
účelem financování stavby rodinného domu
o 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 - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 1] Usnesení bylo PŘIJATO
9.
ZO schvaluje výkup části pozemku st.
400 o výměře cca 10 m2 v katastrálním území
Dolní Dobrouč, v rozsahu podle mapového listu č. 2, od manželů Jiřího a Vlasty Šverclových,
oba bytem Dolní Dobrouč čp. 327, 561 02 Dolní Dobrouč, a to smlouvou o smlouvě budoucí, za kupní cenu 70,-Kč/m2. Veškeré náklady

spojené s výkupem pozemků nese kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL –0] Usnesení bylo PŘIJATO
10. ZO schvaluje předložené situační návrhy dělení pozemků zapsaných na listu vlastnictví číslo 1358 pro obec a katastrální území
Dolní Dobrouč, které budou podkladem pro
soudní zrušení podílového spoluvlastnictví.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE -0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
11. ZO schvaluje „Strategický rozvojový dokument obce Dolní Dobrouč“, č.j.
OUDD/147/2019/ST ze dne 15.2.2019, v předloženém znění. Strategický plán vymezuje investiční akce pro roky 2019-2024, které přispějí k udržení kulturních tradic v obci a zároveň
zvýší občanskou vybavenost, vylepší infrastrukturu a celkově přispějí ke zlepšení kulturního a společenského života místních obyvatel.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
12. ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 z programu Podpory
obnovy a rozvoje venkova, z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, pro dotační titul 117d8210A
-Podpora obnovy místních komunikací, na
akci s názvem „REKO MK Dolní Dobrouč
mezi čp. 30-327“ – rekonstrukce místní komunikace v horní části obce Dolní Dobrouč (lokalita „na strouze“).
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
13. ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 z programu Podpory
a obnovy venkova, z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, pro dotační titul 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, na akci s názvem Dětská hřiště
Dolní Dobrouč – Švábův kopec a Havlův palouk.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
14. ZO schvaluje plnění rozpočtu k 31. 12.
2018.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
15. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 8/2018.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI
- 0, ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
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Usnesení bylo PŘIJATO
16. ZO schvaluje rozpočet obce Dolní
Dobrouč na rok 2019.
Příjmy rozpočtu činí 50.618.837 Kč.
Výdaje činí 53.225.132 Kč.
Splátky úvěrů činí 5.299.747 Kč.
Rozpočet obce je sestaven jako schodkový.
Schodek rozpočtu ve výši 7.906.042,-- Kč bude
hrazen z rezervy rozpočtu minulých let.
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou daňové
příjmy a přijaté transfery po položkách. Ostatní příjmy a výdaje v členění na paragrafy.
Dále jsou závaznými ukazateli provozní příspěvky (pol. 5331) pro příspěvkové organizace
Mateřskou školu Dolní Dobrouč a Základní
školu Dolní Dobrouč.
Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce ke
schvalování daňových příjmů.
Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce ke
schvalování rozpočtových opatření vyplývajících z přijatých účelových dotací.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
17. ZO Dolní Dobrouč v souladu s § 6 odst.
5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona, v platném znění, (dále jen stavební zákon) schvaluje:
Pořízení Územního plánu obce Dolní Dobrouč.
Starostu obce Pavla Šislera jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu.
V přenesené působnosti, v souladu s § 6 odst. 6
písm. b) stavebního zákona, žádost o pořízení
územního plánu Městským úřadem v Ústí nad
Orlicí (§ 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona).
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
18. ZO volí v souladu s ustanovením § 84
odst. 2, písm. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, předsedkyni osadního výboru pro
část obce Horní Dobrouč paní Ivanu Červenkovou a další členy uvedeného osadního výboru, a to Petru Bartošovou, Světlu Šlapalovou,
Pavla Šlapala, Jiřího Prokopce, Karla Kotláře,
Zuzanu Moravcovou, Věru Formánkovou
a Zdeňka Víška.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
19. ZO volí v souladu s ustanovením § 84
odst. 2, písm. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, předsedu osadního výboru pro část
obce Lanšperk pana Hynka Zastoupila a další
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členy uvedeného osadního výboru, a to Miloše Beneše, Jaroslava Krejsu st., Petra Beneše
a Marii Vychytilovou.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
20. ZO pověřuje starostu obce přípravou návrhu rozšíření hřiště v lokalitě Havlův

Dolní Dobrouč 21. 2. 2019
Zapsala: Kristýna Pražáková

palouk u skautské klubovny na pozemcích
v majetku obce.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO

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.

Pavel Šisler, starosta obce
Marie Kovářová, ověřovatelka zápisu
Mgr. Hana Kulihová, ověřovatelka zápisu

Záznam o hlasování - 3. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč dne 21. února 2019 v hasičské zbrojnici v Dolní Dobrouči
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Firmy

Změna ordinační
doby MUDr. Lužného
Upozorňujeme občany na změnu ordinační
doby MUDr. Lužného s platností od 1. 3. 2019:
Po
15.00 - 17.00
Út
7.00 - 12.00
St
13.00 - 18.00
Čt
7.00 - 10.00
Pá
7.00 - 12.00
Odběry krve Út a Pá 7.00 - 7.30

Změna otevírací doby lékárny
Po změnách ordinační doby MUDr. Lužného dochází od 1. 4. 2019 k úpravě otvírací doby v lékárně U Kosmy a Damiána takto:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8-15:30
8-15:30
8-12
8-15:30
8-15:30

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv lékárny.

Instituce

Třídní schůzky nově
Na podzim roku 2018 využili někteří rodiče
nabídku školy a zúčastnili se třídních schůzek
v netradiční formě. Individuálního setkání
pedagoga a rodiče byl přítomen i ten, koho se
vzdělání nejvíce týká, a sice žák, dítě. Jednalo
se prozatím jen o náznak třídních schůzek,
které se nazývají tripartita nebo triády (setkání
ve třech tj. učitel-rodič-žák).
Tyto triády nabízejí způsob, jak aktivně zapojit
dítě do procesu jeho vzdělávání a učí ho převzít
spoluzodpovědnost. Nejsou to třídní schůzky
„o nás, bez nás“, ale dítě je bráno jako důležitý
partner. Je mu dán prostor se ke svému vzdělávání vyjádřit. Vedeno proškoleným pedagogem a dostatečně informovaným rodičem se
učí už od první třídy vnímat své silné i slabé
stránky, pojmenovávat své úspěchy a neúspěchy, hledá řešení konkrétních situací. V „doprovodu“ rodiče a pedagoga stanovuje své cíle,
kterých chce dosáhnout, v čem se chce zlepšit,
a po čase vyhodnocuje, jak se mu to daří.
Napsáno na papíře se tento způsob jeví velmi idylicky. A i když každý z rodičů máme
své zkušenosti, že realita není nijak růžová,

dosavadní zpětná vazba od škol i rodičů, kde
tzv. triády praktikují, ukazuje, že to své plody
přináší. Svědčí o tom i fakt, že k této formě
třídních schůzek se přiklání čím dál tím víc
škol, a to i v našem okolí.
Základem je dle lektorů triád pedagog, který má chuť si tento nový způsob komunikace
osvojit. Aby mohl být tím, kdo spolehlivě vede
rodiče a žáka, je potřeba, aby byl sám ve způsobu vedení triád proškolen. K dnešnímu dni (1.
3. 2019) zatím tento kurz neabsolvoval žádný
pedagog zdejší ZŠ.
Stejně důležitá je ale spolupráce, otevřenost
a podpora od nás rodičů. I my můžeme využít
možnost aktivněji vstupovat do procesu vzdělávaní našich dětí, bude to stát i náš čas a úsilí. Ale co nic nestojí, za nic nestojí, jak kdosi
moudrý řekl.
Určitě se nabízí prostor pro otázky, zda škola
uvažuje o triádách a klasické společné třídní
schůzky úplně zmizí, zda bude možnost setkat
se individuálně pouze s pedagogem bez dítěte
(i to je někdy potřeba) apod. Tyto a podobné
otázky je třeba směřovat na třídní důvěrnice,

které je mohou položit vedení ZŠ během schůzek SRPDŠ, nebo se obrátit na školskou radu.
Informace, které jsem zde o triádách uvedla,
jsem čerpala z osobního setkání s lektorkou
Mgr. L. Ludvíčkovou ze ZŠ Libchavy a dále
z webů, které se specializují na vzdělávání.
Vřele doporučuji web www.rodicevitani.cz.
V této věci bych velmi uvítala fundované a jasné informace ze strany školy. Předešli bychom
zbytečným zmatkům a obavám, které přirozeně nové věci mohou provázet.
Co ukázaly podzimní třídní schůzky? Ukázaly,
jak zásadní roli hraje přístup pedagoga. A potvrdily také, že k tomu, aby se rodič mohl pro
něco rozhodnout, potřebuje být s problematikou dostatečně obeznámen. A není-li, raději
se do žádných nových věcí nehrne. Než dělat
věci napůl, nedělejme je vůbec.
Na závěr bych byla sama za sebe moc ráda,
kdyby vedení školy podpořilo pedagogy, kteří do triád mají chuť. Odměnou bude třeba
víc dětí, které zhodnotí třídní schůzky takto:
„Mami, týjo, to bylo super!“
MgA. Kateřina Rýznarová, členka školské rady

Rekapitulace prvního pololetí školního roku 2018/2019
Do nového školního roku jsme přivítali 201
žáků, z toho 114 chlapců a 86 dívek, v listopadu začal školu navštěvovat žák ze zahraničí. V pololetí si 119 dětí odneslo vysvědčení
s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“.
Vzhledem k tomu, že byly otevřeny dvě první
třídy, bylo na škole celkem 11 tříd, 7 na prvním stupni a 4 na stupni druhém. Pedagogický sbor se rozrostl o tři nové pedagogy, jednu
asistentku pedagoga a vychovatelku ve školní družině. Změna nastala na postu ředitele
školy, do první třídy nastoupila paní Lucie

Stránská, na druhý stupeň byla přijata paní
Hana Petrová, jako asistentka pedagoga přišla
paní Kateřina Matějíčková a ve školní družině je nová paní vychovatelka Klára Kristlová.
Personální změny proběhly také ve školní
jídelně, kam nastoupil pan Michal Bednář
a paní Alena Skalická.
Během prázdnin se ve škole uskutečnily dílčí
úpravy v návaznosti na modernizaci z předešlého roku. Žáky v novém školním roce
přivítaly zrekonstruované podlahy v šatnách
a na vstupních schodištích v budově druhého
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stupně. Ve školní jídelně bylo položeno nové
lino a pořídily se nové jídelní stoly. Kompletně se obměnily dveře, zárubně a vestavěné
skříně na druhém stupni. Všechny tyto úpravy si mohla veřejnost prohlédnout v září na
Dni otevřených dveří.
Již tradičně se žáci účastnili mnoha školních
akcí. Z těch významnějších jmenujme například Dny zdravého životního stylu, atletický
čtyřboj v Libchavách, Den otevřených dveří
v ÚSP Žampach, vzdělávací projekt Planeta Země 3000, sbírka pro zrakově postižené
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Bílá pastelka. Navštívila nás skupina Seiferos
s dravými ptáky. Žáci nižších ročníků se podívali do knihovny v Ústí nad Orlicí a žáci
vyšších ročníků pobavili své mladší kamarády s projektem Starší čtou mladším. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí jsme realizovali několik
preventivních programů. Žáci 3. a 4. ročníků
tradičně absolvovali plavecký kurz a „deváťáci“ v rámci volby povolání navštívili ÚP
v Ústí nad Orlicí. Žáci celé školy se podíleli

na Dobroučských Vánocích svými výrobky,
výzdobou a účinkováním.
Jako poslední bych zmínil, že od února jsou
v provozu nové webové stránky školy. Doufám, že se nové stránky budou líbit a přispějí
ke zlepšení informovanosti o dění ve škole.
V návaznosti na nové webové stránky probíhají přípravy na další zkvalitnění komunikace
mezi školou a rodiči, což bude zavedení elektronické žákovské knížky, které je plánováno
na následující školní rok. Z podnětu školské

rady probíhá diskuse o formě konání třídních
schůzek, „ve hře“ je několik variant, proto
bude v dohledné době spuštěna anketa, abychom zjistili, jaké třídní schůzky budou rodičům nejvíce vyhovovat.
V závěru bych rád poděkoval všem zaměstnancům školy za vykonanou práci během
prvního pololetí školního roku.
Mgr. Luděk Jansa

STŘÍPKY ZE ŠKOLY
Prvňáčci a druháci na zámku Potštejn

V úterý 4. a 18. prosince navštívily třídy 1.A,
1.B a 2. zámek Potštejn. Tam byl pro ně připraven program s názvem Betlémský příběh. Tonda putoval s andělem Arielem, prostým lidem,
třemi králi a dalšími do Betléma, kde se právě
narodil Ježíšek. Děti navštívily i zámeckou restauraci, kde pro ně bylo připraveno sladké pohoštění a čaj na zahřátí. Nezapomněly ani na své
rodiče, kterým nakoupily drobné dárky. Program
se všem líbil a už nyní se těšíme na další.

Sportujeme

Plavecký výcvik (10 dvouhodinových lekcí od
listopadu do ledna pro žáky 3. a 4. tříd), okresní
kolo ve florbalu žákyň 6. a 7. tříd (10.12.2018,
děvčata obsadila 3. místo), pololetní školní
florbalový turnaj (30.1.2019, pro žáky 5. - 9.
ročníku), lyžařský výcvik (24 žáků 7. a 8. třídy
ho absolvovalo od 16. do 22. února 2019 v Orlickém Záhoří), lyžování na Pekláku v České
Třebové (od 15. 2. 2019 pro žáky 1. stupně)

Vědomostní soutěže

11. prosince 2018 se tři žáci 9. ročníku zúčastnili krajského kola soutěže Mladý chemik
v Pardubicích (nejlepší z našich 174. místo
ze 417 soutěžících). 28. ledna 2019 se konalo
okresní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnily dvě žákyně 9. třídy (15. a 21.
místo). Ve škole se také uskutečnila školní kola
dějepisné a zeměpisné olympiády. Matematické soutěže nás teprve čekají (v březnu mezinárodní Matematický klokan, v dubnu školní
kolo Pythagoriády).

Kultura

V závěru roku 2018 se všichni žáci naší školy
zúčastnili filmového představení „Když draka bolí hlava“ v místním kinosále. 24. 1. 2019
pro nás herci královéhradeckého Divadélka
pro školy sehráli dvě představení. Pro žáky 1.
stupně to byl „Poklad kapitána Baltazara“, pro
starší žáky pořad „Romantismus není jen romantika“.

CO NÁS ČEKÁ...

Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá
gymnázia (duben 2019)
Projektové aktivity v rámci oslav Dne Země,
okresní kolo Floristické soutěže (ve spolupráci
s místními zahrádkáři), Den EU, Čarodějnický
den,...
Mgr. Zdeňka Krejčová

Starší čtou mladším
Hned po vánočních prázdninách ve dnech 3. – 7. 1. 2019
byl na naší škole realizován projekt s názvem „Starší čtou
mladším,“ do kterého byli zapojeni žáci celé školy. Deváťáci se setkali s dětmi z první třídy. Společný čas strávili
s pohádkou O duchovi a duchně, s Doktorskou pohádkou a pobavili se při stínovém divadle. Ve druhé třídě byli
číst žáci 4.A. Společně s paní učitelkou si pro své kamarády připravili pohádku „Sněhuláčku, náš dobráčku!“ ze
známé knihy „Malá čarodějnice.“ Sedmáci se představili
páťákům při scénickém čtení „Vánoční koledy“ od Charlese Dickense. Šesťáci nacvičili pro děti ze 4.B tři příběhy
z knihy „Strachopedie.“ Osmáci potěšili děti ze třetí třídy příběhem „Bob a Bobek na horách.“ I když příprava celého projektu nebyla jednoduchá, společně prožité chvíle
„velkých s malými“ určitě stály za to.
Martina Křivohlávková
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Etika mezi světy
Dne 11. 12. navštívil naši školu pan Petr Kadlec s projektem „Etika mezi světy“. V 5. ročníku byl realizován program o autoritách s názvem „Říkat
ano, říkat ne.“ Žáci 7. ročníku absolvovali program „Kult krásného těla,“ který byl zaměřen na poruchy příjmu potravy.
Martina Křivohlávková

PŘÍBĚH MODRÉHO KOLEČKA
Žáci 4. B v rámci slohového vyučování vymýšleli originální příběhy na téma Příběh modrého kolečka. Všechny děti napsaly krásné příběhy. Posuďte sami.

Adam KUBÍČEK
Jednou se modré kolečko koulelo z vysokého
kopce dolů. Najednou vjelo na silnici a ocitlo
se na korbě nákladního vozidla. Automobil
odvezl modré kolečko až na dalekou skládku
odpadů. Jakmile zastavil, kolečko se ihned rozběhlo a snažilo se přijít na to, kde se nachází.
Strašně moc se chtělo vrátit domů, ale nevědělo jak. Najednou uvidělo psa a řeklo si: „To
je moje jedinečná šance!“ Začalo proto utíkat,
co mu nohy stačily, a „hop“. Vyskočilo na psí

hřbet. Za krátkou dobu se z nich stali přátelé
a pes kolečku slíbil, že mu pomůže najít jeho
domov. Nikdo z nich však netušil, jak dlouhá
cesta je před nimi. Když už byl pes utahaný,
lehl si do trávy a společně s kolečkem si na malou chvíli odpočinuli. Druhý den ráno dorazili
konečně zpět domů k mamince a tatínkovi.
Pes byl ale velmi smutný, že bude muset odejít
zpět a že zůstane zase sám. Kolečko však řeklo: „Zůstaň tu s námi, budeš náš hlídací pes!“
Všichni se zaradovali a od té chvíle žili spolu
šťastně až do smrti.

s opravováním. Rok mu utekl jako voda. Blížil
se den jeho osmých narozenin. Když ten den
nastal, Modré Kolečko vstalo, zrovna když ručičky na hodinách ukazovaly 7:00. Maminka už
byla v kuchyni a dělala mu výbornou snídani.
Den se překulil a bylo odpoledne. Kolečko bylo
radostí celé nedočkavé, kdy zazvoní první hosté. Když všichni pozvaní dorazili, nastala velká
oslava. Kolečko dostalo hodně krásných dárků,
ale největší radost mělo z nové kšiltovky. Druhý den se Kolečko vydalo na procházku a vzalo
si s sebou i kšiltovku. Jen co vyšlo z domu, byla
v tu ránu čepice na stromě. Ohromný vítr mu ji
tam odvál. Kolečko rychle došlo pro maminku
a ta mu ji sundala. Od té doby si Modré Kolečko pamatuje, že nemá chodit ven s kšiltovkou,
když fouká velký vítr.

protože slyšelo klepání na dveře. Šlo tedy otevřít. Přede dveřmi stálo zelené kolečko a za
ním zvířátka. Řekli mu, že i zelené kolečko se
pokoušelo utéci z města a ocitlo se také v lese.
Od té doby žila kolečka u zvířátek v lese a měla
se báječně.

Kristýnka APPLOVÁ
Jednoho krásného letního dne se modré kolečko pokusilo utéct z pokojíčku malého dítěte, kde bydlelo už několik let. Jenže když se
pokoušelo utéci, silný vítr ho unesl daleko do
hlubokého lesa. A v tom lese se dočista ztratilo. Za malou chvíli se však ocitlo mezi zvířátky.
Ale zvířátka nebyla zvyklá na cizí návštěvníky
a začala ho hned honit. Kolečko mělo velmi
kraťoučké nožičky, a tak ho zvířátka brzy dohonila. V tu chvíli najednou zakoplo o pařez
a zlomilo si svou malou nožičku. Zvířátkům
bylo líto, že je kolečko zraněné, a proto ho odnesli do Broučí nemocnice. Po krátké době se
kolečko uzdravilo a odešlo se zvířátky do jejich
domečků v lese. Kolečku se u zvířátek zalíbilo
a už se nechtělo vrátit zpět do města. Společnými silami postavili domeček z mechu, kapradí, klacíků a všeho možného, co v lese našli.
Když byl domeček hotový, všichni byli unavení a brzy usnuli. Ráno se kolečko vzbudilo,

Marek ZÁVODSKÝ
Bylo, nebylo, jednoho krásného slunečného
dne si koupil pan mechanik modré Mercedes
kolečko. Už dlouho dobu si ho velmi přál do
svého obchodu. Ten obchod se jmenoval Náhradní díly Na Růžku a zákazníci sem moc
rádi chodili. Modré kolečko bylo velmi šťastné,
že si ho mechanik vybral. Hořelo zvědavostí,
jak to v tomto vyhlášeném obchodě vypadá.
Když mechanik vložil kolečko do správného
regálu, odešel. Vtom se začaly kolem dokola
ozývat divné hlasy. Ostatní kola, která nebyla
tak hezká, začala žárlit. A protože jedno staré
kolo bylo moc zlé, shodilo na modré kolečko krabičku s hřebíky. „Au, to bolí!“ zavolalo
kolečko. V tu chvíli začalo tajně doufat, že ho
brzy nějaký zákazník vysvobodí a koupí si ho.
Netrvalo to dlouho a přišel pán, který si modré
Mercedes kolečko s radostí koupil. Od té doby
mu kolečko poctivě slouží a ještě se ani jednou
neporouchalo.
Mgr. Terezie Mačátová

Simonka SKALICKÁ
Mamince Glorii se narodilo miminko. Protože
to byla rodina Koleček, pojmenovali ho Modré Kolečko. Modré Kolečko rostlo a rostlo, až
z něho vyrostl velký sedmiletý kluk. Pomáhal
mamince s vařením, uklízením a tatínkovi
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Noc, kterou nás
provázel Andersen
Děti ze čtenářských klubů ze Základní školy
v Dolní Dobrouči se 28. března poprvé zúčastnily celosvětové akce Noc s Andersenem.
Všichni jsme se sešli kolem půl sedmé ve škole. Celkem nás bylo dvacet čtyři dětí z páté až
deváté třídy a dvě paní učitelky.
Přespání bylo zahájeno čtením pohádky od
Andersena Štěstí může ležet i v dřívku. Po pohádce jsme všichni společně hráli zábavné kolektivní hry. Po velké srandě nám začalo kručet v břiše a hladové krky jsme zaplácli pizzou,
kterou jsme si nechali přivézt z Letohradu.
S plnými žaludky jsme si šli odpočinout a přichystat nocleh do tělocvičny. Během této doby
nám paní učitelky přichystaly jako překvapení
stezku odvahy, která se konala při svíčkách po
celé škole. Bylo to hrůzostrašné a ještě víc nás
vyděsil kostlivec “Fanda”, který na nás po cestě
čekal. Po stezce odvahy jsme již byli unavení
a šli si dobrovolně lehnout do svých postelí do
tělocvičny na zem.
Noc ve škole se nám velmi líbila, byla zábavná
a zároveň strašidelná. Užili jsme si společně
mnoho legrace a doufáme, že příští rok si ji
znovu zopakujeme. Čtenářský klub 7. - 9. třídy

ŠKOLKOVÝ MASOPUST
V úterý 5. března prošel obcí masopustní průvod rozličných masek
a maškar. Mateřská škola Dolní Dobrouč uspořádala masopustní veselí pro děti a jejich rodiče.
‚Já, pan Pronóbus, vinšuju vám veselý masopust.
Nejdřív vám musím poučení dáti,
jak se v masopustním průvodu máte chovati.
Maškary malé i velké, vy v průvodu jásejte a zpívejte,
jen žádná alotria netropte.
Vy, co žádné převleky nemáte, nic na to nedbejte,
masopustního veselí se s námi ostatními radostně dopouštějte
a radost tím kolemjdoucím dělejte.
A teď již vzhůru na cestu – harmoniko, hrej!‘
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My si teď všichni velké kolo uděláme a společně si ještě naposledy zazpíváme.‘
Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu,
proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu, ach poznovu.

Zatoč ty se, má panenko, vokolo mě, jako ptáček červenáček, vokolo mě.
Udělej kolečko, má zlatá děvečko, dá-li pánbu

Tříkrálová sbírka
2019
V letošním roce se konal již 19. ročník
Tříkrálové sbírky. Také naše domovy v Dolní
Dobrouči, Horní Dobrouči a Lanšperku navštívili Tři králové se svými pokladničkami.
Do mrazivého a deštivého počasí se vydalo
celkem 21 skupinek koledníků – tedy 63 dětí
a 21 dospělých. Letos poprvé jste mohli přispět
do pokladničky také na Tříkrálovém koncertě

v masopustě budeš moje
‚Do konce zdárně dorazil průvod masopustní,
radost jsme měli my i všichni ostatní.

Brno Gospel Choir, který se konal 4. ledna
2019 v kostele v Dolní Dobrouči. Všem koledníkům díky za jejich ochotu a nadšení, se
kterým rozdávali novoroční tříkrálové pozdravení.
Vykoledovaná částka je v letošním roce opět
vyšší než v předchozích letech – 111 701 Kč
(z toho Horní Dobrouč 8 523 Kč, Lanšperk
8 894 Kč). Srdečné poděkování patří všem, kdo
do této sbírky přispěli.
Terezie Mačátová
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 poprvé v historii na Orlickoústecku překonal hranici tří milionů korun. Do 603 pokladniček bylo vybráno
celkem 3.078.392 Kč. I tentokrát finanční prostředky poslouží Charitě na provoz řady služeb
a projektů.
Dělat tak úspěšnou a rozsáhlou akci je možné
str. 14

‚Nyní nastal masopustního veselí konec.
Je to tak, i když nemáme žádný zvonec.
Teď je čas hojně jísti a píti,
čaj, chlebíček i koblížek do bříška sobě dáti.
Až to všechno vypijeme a sníme,
pěkně se rozloučíme
také všem poděkujeme
a na masopust příští těšit se budeme.‘
Hejbejte se kosti moje, já mám doma ještě dvoje.
Až ty jedny rozlámu, hodím s nima na slámu.
Renata Reslerová

jen díky spolupráci mnoha subjektů. Děkujeme obecním úřadům za pomoc s pečetěním
a rozpečeťováním pokladniček. Děkujeme
farnostem, v nichž se dávají dohromady lidé,
kteří se sbírkou prakticky pomáhají. Zvláštní poděkování patří všem našim asistentům
v jednotlivých obcích a městech, kteří si každoročně berou na starosti organizaci Tříkrálové sbírky, a samozřejmě koledníkům, kterých
jsou v okrese téměř dvě tisícovky. Tříkrálová
sbírka má dobrou prestiž u občanů, kteří svými
příspěvky do pokladniček vyjadřují podporu
a důvěru Charitě. Znova se ukázalo, že žijeme
v krásném kraji s mnoha lidmi, kteří různými
způsoby myslí na druhé.
Podrobné výsledky za celý okres najdete na
www.uo.charita.cz

Markéta Drmotová
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Tříkrálová sbírka 2019 – výsledky v okrese Ústí nad Orlicí
Albrechtice
Anenská Studánka
Běstovice
Brandýs nad Orlicí
Bystřec
Čenkovice
Česká Rybná
Česká Třebová
České Heřmanice
České Libchavy
Choceň
Damníkov
Dlouhá Třebová
Dlouhoňovice
Dolní Čermná
Dolní Dobrouč
Hejnice
Helvíkovice
Hnátnice
Horní Čermná
Horní Heřmanice
Horní Třešňovec
Jablonné n. Orl.
Jamné n. Orl.
Jehnědí
Klášterec n.Orl.
Koldín
Kosořín
Kostelecké Horky
Králíky
Kunvald
Lanškroun
Letohrad
Libchavy
Lichkov
Líšnice
Lukavice
Luková
Mistrovice
Mladkov
Mostek

3
1
2
6
7
1
1
50
5
8
30
4
8
2
11
22
1
3
6
9
3
9
24
6
1
2
2
1
1
13
10
25
39
12
4
4
10
7
5
5
2

11 916 Kč
3 992 Kč
8 773 Kč
36 181 Kč
31 233 Kč
3 745 Kč
9 450 Kč
244 504 Kč
22 272 Kč
20 890 Kč
179 459 Kč
13 120 Kč
30 949 Kč
25 733 Kč
49 611 Kč
111 701 Kč
9 821 Kč
12 232 Kč
29 564 Kč
44 133 Kč
25 008 Kč
24 901 Kč
81 971 Kč
28 417 Kč
8 322 Kč
12 315 Kč
13 605 Kč
6 623 Kč
7 679 Kč
81 354 Kč
29 589 Kč
135 857 Kč
248 526 Kč
35 476 Kč
16 429 Kč
29 334 Kč
67 469 Kč
23 530 Kč
35 633 Kč
23 018 Kč
8 997 Kč

Nasavrky
Nekoř
Orlické Podhůří
Orličky
Ostrov
Oucmanice
Pastviny
Petrovice
Písečná
Plchovice
Podlesí
Přívrat
Řetová
Řetůvka
Rudoltice
Rybník
Sázava
Seč
Šedivec
Semanín
Skořenice
Slatina
Sloupnice
Sobkovice
Sopotnice
Sruby
Studené
Sudislav
Sudslava
Svatý Jiří
Těchonín
Tisová
Třebovice
Trpík
Ústí nad Orlicí
Velká Skrovnice
Verměřovice
Vraclav
Vračovice
Výprachtice
Vysoké Mýto
Zálší
Žamberk
Žampach
Zámrsk
Zářecká Lhota
Žichlínek

celkem
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1
11
5
1
3
1
4
2
6
1
1
2
3
2
9
4
2
1
2
2
1
1
13
2
6
2
1
1
2
2
3
3
6
1
67
2
5
4
1
7
14
1
12
2
5
2
9

7 117 Kč
45 903 Kč
22 647 Kč
11 400 Kč
22 280 Kč
9 734 Kč
18 712 Kč
12 704 Kč
29 884 Kč
3 164 Kč
7 634 Kč
17 901 Kč
25 241 Kč
14 059 Kč
35 081 Kč
21 530 Kč
18 292 Kč
8 910 Kč
16 532 Kč
16 525 Kč
13 010 Kč
10 626 Kč
52 573 Kč
14 168 Kč
27 822 Kč
15 350 Kč
11 950 Kč
5 629 Kč
7 380 Kč
11 219 Kč
22 094 Kč
26 497 Kč
17 874 Kč
1 391 Kč
251 090 Kč
10 005 Kč
21 603 Kč
20 021 Kč
4 544 Kč
36 011 Kč
95 954 Kč
20 471 Kč
94 655 Kč
8 706 Kč
20 235 Kč
14 039 Kč
34 893 Kč

603

3 078 392 Kč
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V lednu 2019 zahájilo svou činnost KRIZOVÉ CENTRUM ŽAMBERK, které provozuje Centrum J. J. Pestalozziho. Doposud byla krizová pomoc dostupná až ve Svitavách nebo v Chrudimi. Krizová pomoc nabízí okamžitou pomoc lidem v těžké životní situaci, kteří ji nejsou schopni řešit vlastními silami, a poskytuje sociální
a terapeutickou péči (ztráta blízkého člověka, nezvládání životních změn, problémy v rodině, vztazích, práci).
Odborné sociální poradenství je určeno každému, kdo potřebuje odbornou poradenskou podporu při řešení
nastalé situace. Nejčastěji pomáhá řešit problémy s bydlením a nezaměstnaností či při jednání na úřadech a institucích. Služba Asistovaný kontakt je určena rodinám, které jsou již v kontaktu s odborem sociálně právní
ochrany dětí. Hlavním cílem je především pomoci dětem, jejichž situace se z různých důvodů na straně rodinných vztahů stala složitou (rozpad rodiny, problémy při výchově dětí, obnova kontaktu s rodičem).
Všechny služby jsou poskytovány bezplatně a v případě potřeby anonymně.
Místo poskytování služby:
Masarykovo náměstí 86, Žamberk, tel. 725 838 129, email: kcza@pestalozzi.cz, www.pestalozzi.cz

Spolky

Příběhem Komenského ožila „divadelní prkna“ v Rychtě
„Vážení diváci, vítám vás na našem představení.
Přijíždíme k vám z obce Dolní Dobrouč,
z podhůří jižní části Orlických hor. Z obce,
kde počátky ochotnického divadla sahají do
poloviny devatenáctého století a díky obětavosti mnoha nadšenců je divadlo stále živé.
V orlickoústeckém regionu zanechal výraznou
stopu vynikající pedagog, filosof a mistr slova
Jan Amos Komenský – jistě se vám vybaví místa jeho pobytu, například Brandýs nad Orlicí.
Drama jeho života se pokouší zachytit tato hra;
nekopíruje to, co všichni o biskupu Janovi známe z učebnic literatury a dějepisu. Neukazuje
Komenského na forbíně, v záři reflektorů, jeho
moudrost, píli, úspěchy. Podíváte se do zákulisí
jeho bolavého nitra a uvidíte nešťastníka pronásledovaného osudem, jeho pády, zklamání,
životní prohry. Popudem pro napsání této
hry byly pro mě dvě výzvy. Tou první je snaha nahlížet pod pokličku obecně proklamovaných historických klišé, snaha hledat i jiné

historické prameny o osobách a událostech,
než jaké máme zažité ze školních lavic. A druhou neméně zásadní výzvou bylo napsat roli
„na tělo“ našemu Kolegovi Jiřímu, který jakoby
Komenskému „z oka vypadl“, a to – zdůrazňuji – nejen svým vzhledem. Jiří Kristl je i po
osmdesátém roce svého života nejvýraznějším
pilířem ochotníků v naší obci. Na prknech, co
znamenají svět, prožívá právě svou šedesátou
druhou sezónu. Minula ho životní role mít
vlastní rodinu, jeho rodinou se tak stali všichni ti, co se „motají“ kolem divadla, je pro nás
vzorem i oporou. Jeho výkon v roli Jana Amose
Komenského je obdivuhodný. Posuďte sami.
Přeji vám hezký zážitek.“
Když jsem stál v pátek 5. dubna 2019 odpoledne na jevišti divadla v Miletíně a pronášel tuto
úvodní řeč o naší hře odborné porotě a obecenstvu, byl jsem přesvědčen, že neodjedeme
z krajské přehlídky s ostudou. Představení, která jsme odehráli před touto přehlídkou, byla
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obecenstvem přijata velmi příznivě, především
všichni ocenili excelentní výkon Jirky Kristla
v titulní roli. Zúročili jsme poctivou snahu věnovat nastudování hry maximum a v sestavě
devíti ochotnických spolků jsme se neztratili;
závěrečný verdikt odborné poroty zněl: zvláštní cenu poroty obdržel Jiří Kristl za ztvárnění

postavy Jana Amose Komenského, já jsem získal cenu poroty za scénář a naše hra byla doporučena na celostátní přehlídku Krakonošův
podzim do Vysokého nad Jizerou; znamená to
šanci reprezentovat naši obec a region na této
vrcholové akci.
V takové činnosti, jakou je ochotnické divadlo,

jedinec mnoho nedokáže. Je to podobné jako
v kolektivních sportech – teprve sehraný
a vnitřně jednotně naladěný tým se dopracuje k příkladným cílům. A já mám to štěstí, že
k takovému týmu patřím. Herečky, herci a vy
všichni, kteří nám „kryjete záda“ – děkuji vám.
Jiří Jakubec

Vzácná návštěva v hasičské zbrojnici
Začátkem každého roku se koná zasedání
krajského sdružení dobrovolných hasičů.
V letošním roce byla pro tuto akci vybrána
hasičská zbrojnice v Dolní Dobrouči.
Dne 1. 2. 2019 sem zavítali představitelé jednotlivých okresních sdružení Pardubického
kraje. Shromáždění řídil starosta okresního
sdružení Ústí nad Orlicí Mgr. Jan Růžička,
který přivítal následující vzácné hosty:
- hejtmana pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.,
- prvního náměstka hejtmana Ing. Romana
Línka, MBA,

- ředitele HZS Pardubického kraje plk. Mgr.
Aleše Černohorského,
- vedoucího krizového řízení Pardubického
kraje Ing. Aleše Boňatovského, MPA,
- starostu KSH Josefa Bidmona,
- zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny, Požární bezpečnosti s.r.o. a řadu dalších.
Za obec Dolní Dobrouč shromáždění pozdravila místostarostka obce Bc. Dita Hasíková.
O pohoštění takřka šedesáti zúčastněných se
postarali členové místního SDH.
Na programu jednání bylo hodnocení čin-
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nosti roku uplynulého a schválení plánu práce na rok 2019. Hejtman informoval o dění
v Pardubickém kraji. Přítomné potěšil, když
hovořil o dotacích a financování dobrovolných hasičů v Pardubickém kraji.
Před tímto setkáním se konala brigáda na
vymalování celé hasičské zbrojnice, bylo odpracováno bezmála sto brigádnických hodin.
Na závěr poděkování všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto setkání, jež probíhalo paralelně s přípravou plesu, který se konal následující den.
Rudolf Rajnet
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Český svaz chovatelů v Dolní Dobrouči
Založení ČSCH v D. Dobrouči se datuje k roku
1940, ale během války byl rozpuštěn. Po válce nebyla činnost organizace obnovena, proto
lidé z Dobrouče vstoupili do nově založené organizace v Ústí nad Orlicí, která byla jednou
z prvních na okrese.
V roce 1965 se místní chovatelé dohodli a založili ČSCH. Organizace se rychle začala početně rozrůstat, protože chov králíků a drůbeže
měl v Dobrouči dlouholetou tradici. Všechny schůze se konaly v pohostinství U Vacků.
V roce 1967 byla zakoupena líheň od Východočeských drůbežářských závodů a započalo
se s líhnutím kuřat tradičních plemen – Vlašky, Susky, Hempšírky a Leghorny.
Chovatelé také pořádali výstavy drobného
hospodářského zvířectva. První výstavu na
Švábově zahradě v r. 1968 navštívilo 800 lidí
a od tohoto roku se o dobroučské pouti konaly
výstavy pravidelně až do r. 1984.
V r. 1979 ZO zakoupila od Jednoty ve velmi
špatném stavu bývalou „Baťovnu“ a bylo potřeba budovu opravit, aby mohla sloužit svému účelu – pořádání schůzí, uskladnění klecí,
materiálu a přídělového krmiva. Z budovy se
chovatelé dlouho netěšili, protože musela být
zbourána kvůli rekonstrukci silnice v r.1984.
Po dohodě s MNV jim byla nabídnuta bývalá
Maříkova truhlárna, kterou obhospodařovalo výrobní družstvo Dřevotvar Jablonné nad

Orlicí. Budova byla odkoupena a zrekonstruována, bylo odpracováno 4000 brigádnickývh
hodin a hodnota díla činila 300 tisíc korun.
Zkolaudována byla 12. 12. 1988. V této době
chovatelé chovali 600 kusů drůbeže a z tohoto chovu líhli 7000 kuřat. Dále chovali 420
registrovaných králíků, 15 chovů holubů /120
kusů/, 25 plemenných ovcí, 4 plemenné kozy,
100 angorských králíků, 17 hus, 18 kačen, 10
krůt a 150 okrasných ptáků. Organizace měla
v této době 86 členů, z toho bylo 17 mladých do
osmnácti let.
V devadesátých letech při privatizaci získaný
a opravený majetek- bývalá truhlárna- byl bez
jakékoli náhrady pro chovatele vrácen rodině
bývalých majitelů. Organizace tehdy zanikla
a myslím si, že to byla velká škoda.
Po více než dvaceti letech jsme se rozhodli,
že zkusíme znovu obnovit činnost. V r. 2016
jsme uspořádali pouťovou výstavu, samozřejmě v menším měřítku. Nic jsme neměli, jenom
chutˇ. Oslovili jsme chovatele z Letohradu a ti
nám ochotně půjčili klece a vše potřebné. Založili jsme novou organizaci, poprosili o pomoc pár kamarádů a dali se do toho. Velký
obdiv patří našim příznivcům a ohromným
„makačům“ Pavlu Hajzlerovi a Borisi Ryšavému,
bez jejich zkušeností bychom v tom dost „plavali“. Výstava se konala na louce u kostela, měla
velký úspěch, mile nás překvapil zájem široké

veřejnosti. I když máme málo členů, pokračujeme v tomto duchu každý rok. Děkujeme všem,
kteří se na naše výstavy přišli o pouti podívat.
V r. 2018 nám obecní úřad nabídl areál bývalého koupaliště. Zde jsme si vybudovali naši
základnu a pořádáme tady malé akce. Dnes už
máme téměř všechny potřebné klece na výstavy. Moc děkuji všem sponzorům, bez nich by
to vše nebylo.
Jestli někoho tento příspěvek do Dobroučských novin zaujme a chtěl by se stát naším členem, bude vítán. Naší touhou je něco dokázat
a pokračovat v dlouholeté tradici.
Připravované akce na rok 2019:
11. 5. - sobota „Vítání léta“ v areálu chovatelů
/bývalé koupaliště/
21. - 23. 6. - Výstava drobného zvířectva a exotického ptactva. Od pátku do nedělní noci
na louce u kostela vás budou provázet kapely
COUNTRY FOLK, ROCK, pro děti bude připraven skákací hrad zdarma a jízda na koních,
nebude chybět bohaté občerstvení a samozřejmě tombola.
V polovině září vás opět pozveme do areálu
chovatelů – bývalé koupaliště.
Všechny akce budou včas oznámeny na plakátech, jste srdečně zváni!!!
Za výbor ČSCH ZO Dolní Dobrouč
– Jiří Vávra, jednatel

XI. ročník festivalu Mít křídla…
Již po jedenácté se fandové filmu a leteckého sportu sešli v sobotu 23. března v dolnodobroučském kině, aby zhlédli letošní várku
filmů o létajících strojích a báječných mužích,
kteří je pilotují. Jarní sluníčko jistě zlákalo
mnoho potenciálních diváků k aktivnějším
projevům lásky (nejen) k létání, a tak sál nebyl
zaplněn tak, jak byli pořadatelé zvyklí v minulých ročnících. Ti diváci, co dorazili, ale jistě
nemuseli litovat. Způsob, jakým moderátor
a šéf spolupořádajícího airZone.tv Miroslav
Oros provedl programem, kdy mezi projekcí
soutěžních snímků několikrát zpovídal hosta
festivalu, dvojnásobného mistra světa v letecké akrobacii Petra Jirmuse, byl velmi zábavný.
Jeho návštěva pak (po loňském Martinu Šonkovi) prodloužila tradici mistrů světa jako hostů festivalu.
Hlediště pak musela jistě bavit i tematická šíře
promítaných soutěžních snímků, protože bylo
vidět opravdu široké spektrum leteckých sportů, od balónů přes paragliding až k vírníkům
a historickým větroňům. Zajímavé a přínosné
pak bylo i hodnocení poroty, kterou tvořil Radek Strasmeier, prezident festivalu a zároveň
zástupce pořádajícího Spolku přátel vzduchoplavby, dále již zmiňovaný Petr Jirmus a tradiční předseda poroty Jan Škrabálek, mnohonásobný účastník závodů Dolomitenman
a Red Bull X-Alps. Ti společně s moderujícím

porotcem Miroslavem Orosem hodnotili postupně 9 soutěžních filmů různé délky i žánrů a jako nejlepší zvolili dokument „Letadlo
Grunau Baby IIb“ a shodli se tak s názorem
diváků, kteří volili svého favorita pomocí
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hlasovacích lístků. Druhé místo získal Jaroslav
Jindra se snímkem „Jemm 02“ a třetí skončil
Jan Čapek se svým filmovým vyprávěním „Paragliding Maroko“. Autoři vítězných snímků
obdrželi hodnotné ceny, mimo jiné keramické
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džbánky z dílny Marka Zamazala a krásné medaile nezištně zhotovené Luďkem Melicharem
a jeho firmou RCblik.
V době, kdy se porota snažila na pořadí
snímků shodnout, byl divákům promítnut
v předpremiéře snímek Lípy z nebe aneb
1000 mil nad Československem 1918. Vypráví
o tom, jak skupinka aviatiků na historických

československých letadlech obletěla při příležitosti vzniku republiky původní území Československa a na několika místech souvisících
s rozvojem létání u nás zasadila lípy. Snímek
uvidí v květnu diváci v České i Slovenské televizi.
Po vyhlášení výsledků se ze strany Spolku
přátel vzduchoplavby ústy náčelníka Marka
Šnajdara děkovalo: v první řadě obci Dolní
Dobrouč za možnost uspořádat akci v důstojném prostředí místního kina, hejtmanu Pardubického kraje Martinu Netolickému a senátoru
Petru Šilarovi za laskavou záštitu, Městu Letohrad, Letecké amatérské asociaci, místním firmám Contipro a USSPA i firmám z leteckého
prostředí za podporu, která umožnila bohatě
ocenit autory vítězných snímků, porotcům za
schopnost porovnat mezi filmy neporovnatelné, příchozím divákům za přízeň i v krásném
jarním počasí, Petru Jirmusovi za převelikou
ochotu a Mírovi Orosovi za spolupráci při přípravě a průběhu festivalu.
Marek Šnajdar

Komentáře

Poděkování
Dopoledne dne 30. 10. 2018 při větrném
poryvu došlo k odtržení plechové krytiny
na domě čp. 528 v Dolní Dobrouči. Díky
okamžitému zásahu dobrovolných hasičů
z Dolní Dobrouče, kteří profesionálním
způsobem provizorně připevnili nebezpečný plech, jenž ohrožoval okolí domu a část
ulice, nedošlo k větším škodám. V dalších
dnech s pomocí techniky provizorně zastřešili střechu a uvolněný plech odstranili, aby
nepoškodil další část domu a jeho okolí.
Za veškerou pomoc zásahové jednotce dobrovolných hasičů chceme touto cestou poděkovat a popřát hasičům mnoho zdaru při
další pomoci našim spoluobčanům.
Obyvatelé domu

Inzerce

OBEC DOLNÍ DOBROUČ
VÁS ZVE K

Pietnímu aktu u příležitosti
Dne osvobození
STŘEDA 8. KVĚTNA 2019
V 18.00 HODIN
U OBECNÍHO ÚŘADU
PRŮVOD A POLOŽENÍ VĚNCŮ DOPROVODÍ
DOBROUČSKÁ DECHOVÁ HUDBA
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Obec Dolní Dobrouč vás srdečně zve na

Kdy: neděle 28. dubna 2019 v 15.00 hodin
Kde: park u Konzumu v Dolní Dobrouči

Přijďte si užít
jarní tradici…
Jaro přivítají svým vystoupením
děti z MŠ a Taneční školičky Dolní Dobrouč.

Pálení čarodějnic:
pátek 26. dubna 2019
hřiště na Šejvě
úterý 30. dubna 2019
hřiště v centru obce
úterý 30. dubna 2019
u klubovny hasičů v Lanšperku
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Skupina Historického Šermu

LUCREZIA

Vás zve na již tradiční

KDY : PÁTEK

26. DUBNA

KDE : DOLNÍ DOBROUČ

ŠEJV – ŠERMÍŘSKÁ
BOUDA
− Váš přílet je očekáván v odpoledních
−

od 17.30 hodin se uskuteční

hodinách,

výcvik mladých čarodějnic, soutěživé čarování o drobné ceny a velké
„rejdění“…
- Následovat bude zapálení hranice (budou-li nám magické síly nakloněny…)
- Odlet zpět do chatrčí nad ránem (netýká se čarodějnického potěru…)
− Kuchyně dle starých osvědčených receptur z čarodějných kuchařek
zabezpečena!
V případě děštíku máme pro vás stanový přístřešek!!!

Těšíme se na Vás !!!
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PRÁZDNINOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

SETKÁNÍ S TECHNIKOU A PŘÍRODNÍMI VĚDAMI
Termín konání: 8. – 12. července 2019

Místo konání: Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, Zahradní 541
Příměstský tábor je určen žákům základních škol ve věku 10 až 15 let.
NABÍDKA TÉMAT:












Technické manuální dovednosti (oblast strojírenská);
Zkoumání přírodních jevů;
Tvoření z papíru – výroba prostorového objektu;
Vytvoř si svůj zápisník! Základy knižní vazby;
Textilní řemeslné techniky;
Příprava výroby a výroba jednoduchého textilního výrobku;
Digitální fotografie, její zpracování a prezentace;
Modelování z hlíny;
Modelování z kašírované hmoty – výroba ozdoby apod.;
Výtvarné techniky;
Práce s robotickými a automatizačními stavebnicemi.

Zájemci si mohou vybrat dvě základní témata z uvedené nabídky a dvě témata náhradní. Dle zájmu
jednotlivých účastníků a podle pořadí došlých přihlášek se pokusíme uspokojit každého účastníka tak, aby
absolvoval alespoň jedno téma ze skupiny základních a jedno téma z náhradních.

Přihlášky v elektronické podobě naleznete na www.ssup.cz.
Přihlášky jsou přijímány do 31. KVĚTNA 2019 NEBO DO NAPLNĚNÍ KAPACITY TÁBORA.
Informační schůzka proběhne 4. června 2019 od 16:00 na SŠUP Ústí nad Orlicí, Zahradní 541.
 Náklady na příměstský tábor jsou hrazeny z projektu Místní akční plán vzdělávání Ústí nad Orlicí a Česká
Třebová. Účastníci tábora si hradí stravné (svačina, oběd, pitný režim) ve výši 400 Kč.
 Pro činnosti v rámci tématu technické manuální dovednosti budou účastníkům zapůjčeny potřebnéosobní
ochranné pomůcky včetně pracovního oděvu.
 Do průběhu příměstského tábora bude zařazeno Seznámení s integrovaným záchranným systémem.
 Určení pedagogičtí pracovníci si převezmou účastníky každý den tábora mezi 7:45 a 8:00 ve školní budově
v učebně č. 2 a předají je zákonnému zástupci nebo způsobem jím určeným nejdéle v 16:00.

Realizováno v rámci projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ VE SPRÁVNÍM
OBVODU OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ A ČESKÁ TŘEBOVÁ II (reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008612). Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s.
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Životní jubilea oslavili
70 let

75 let

80 let

Blažena Špinlerová, DD
Hana Havlíčková, DD
Eva Pecháčková, DD
Milada Švarcová, DD
Josef Dušek, DD
Dagmar Jansová, DD
Drahomíra Peterková, DD
Jana Sysrová, DD
Hana Bártová, DD
Růžena Maixnerová, DD
Ludmila Pecháčková, DD
Zdeňka Mačátová, DD
Ladislav Vacek, DD
Emilia Stará, HD
Milada Mikulová, DD
Anna Dvořáková, DD
Marie Šislerová, DD
Amalie Plívová, DD

První občánek

85 let
91 let
94 let

Marie Moravcová, DD
Růžena Moravcová, DD
Anna Pecháčková, DD
Věra Píčová, DD
Dalibor Knejfl, DD

Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví, spokojenosti a pohody.

Rozloučili jsme se
s paní
s paní
s paní
s paní
s panem
s panem

Vlastou Chládkovou
Libuší Michalíčkovou
Boženou Krejsovou
Jarmilkou Malou
Pavlem Šislerem
Aloisem Skalou

Od posledního vydání novin se narodily tyto
děti:
Nikol Vicencová
Nikol Plíhalová
Helena Sodomková
Adam Kryštof Plíva
Sofie Kolmanová
Maya Tóthová
Matyáš Gabris
Jakub Blecha
Ema Benešová

Dne 30. března 2019 byli v obřadní síni
obecního úřadu přivítáni noví občánci obce

První občánek obce Dolní Dobrouč
se jmenuje Matyáš Gabris a narodil
se dne 2. ledna 2019.

Kryštof Kubíček, Emily Kubíčková, Sofie Špiková

Nikol Vicencová, Klára Nováková, Filip Poláček, Sofie Kolmanová

Helena Sodomková, Jonáš Marek, Adam Kryštof Plíva
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