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Úvodník

V

ážení a milí spoluobčané.
Ke schránkám s Dobroučskými novinami nám vítr už zase zafoukal spadané listí, letní sandály jsou uklizeny v zadní polici
a praskání dřeva v kamnech nám napovídá,
že zima už se nezadržitelně blíží.
Děti už se těší na dění kolem vánočního
stromečku. Tradiční pozvánku na první
předvánoční akci najdete jako obvykle po
prolistování DN. Výtěžek vánočních trhů
letos připadne těm nejmenším z MŠ.
Dále vzpomínáme na některá výročí tohoto
roku. Neuvěřitelných 20 let trvá oficiálně
podepsané přátelství mezi lidmi z italského
Rovereta - Marca a z Dolní Dobrouče. Jak
probíhaly tyto oslavy, se můžete dočíst na
našich stránkách, které právě držíte v rukou.
V neposlední řadě se zmíníme o dnes aktuálních listopadových událostech roku 1989.
Již 30 let žijeme ve svobodné české zemi.
Střední generace může bilancovat, vyprávět. Starší generace možná i porovnávat
a hodnotit. A co generace mladých? Poradila bych. Vyslechněte co nejvíce žijících
autentických zdrojů, protože papír snese
cokoli, záleží na tom, kdo se chytne pera.
A pera a pastelek se do našich novin, chytili
i děti ze ZŠ.
Po zbytek podzimu si ve slunečných dnech
užívejte krásu široké škály barevného listí
a na sychravé počasí vyzrajte například nějakým teploučkým a dobroučkým, ale třeba
i dobroučským mokem. Takový teplý mošt,
nebo jinak zpracovaná úroda ovoce vás určitě zahřejí.
Hezké dny přeje Dita Hasíková

Marie Filipčíková

Aktuality

30 let od sametové revoluce

V neděli 17. listopadu 2019 si připomínáme významné výročí - 30 let od sametové revoluce. 30
let od získání svobody komentují dnes všechna média, proto ani Dobroučské noviny nezůstanou
stranou. Rozhodli jsme se oslovit základní školu.
V základní škole žáci dostali za
úkol pozastavit se nad významem
slova svoboda a nějak je ztvárnit,
vyjádřit se, co pro ně svoboda znamená. Jedni se chopili textu, druzí
kreslicích potřeb. Práce jsou od
žáků 6., 8. a 9. třídy.
Redakce vybrala nejhezčí výtvarné ztvárnění připomínky výročí,
které jste našli na úvodní straně
tohoto vydání. Jeho autorem je
Pavel Křivohlávek z 9. třídy. Další
ukázky výtvarných prací najdete
v rubrice instituce. 
-redMarkéta Janďourková, Oldřiška
Urbanová, 6. třída

Kdybych se setkal/a se Svobodou , byla by …
- osmnáctiletý chlapec, který si dělá, co chce.
Na hlavě má nasazenou černou kšiltovku.
Když je šťastný, má kšilt vzadu, ale když se
cítí smutně a osaměle, otočí kšilt dopředu. …
Hodně cestuje po světě, aby zkontroloval, jestli jsou lidé svobodní. Jednou navštívil hezkou
zemi na Korejském poloostrově. Byl z toho tak
smutný, že dva měsíce nosil kšilt otočený dopředu.
- všude kolem nás. Je neviditelná. Ve své představě vidím její krásné, dlouhé zlaté vlasy, které
jí padají až k patám. Má jasně modré oči jako
vlny na moři. Rty Svobody jsou červené jako
čerstvě natrhané jahody. Svým protáhlým
úsměvem mi připomíná sluníčko. Má mírně
vystouplé lícní kosti, které dodávají obličeji
příjemný vzhled. Svou krásou se podobá víle.
… Přesto, že je svobodná a dělá si, co se jí zachce, nikdy nejedla zakázané ovoce. Je velká
optimistka, protože vše vidí pozitivně a nenechá si zkazit náladu. Nejlepší vlastnost, kterou
má, je smysl pro humor.
- člověkem, který se vyjadřuje hudbou. Můžeme se s ním potkat v ulicích větších měst. Je
ho možné poznat už na první pohled. Sedí na
dece, hraje a zpívá písničky, třeba i proti zákonům. … Myslí více na ostatní lidi než na sebe,
vypadá vyrovnaně a šťastně. Je milý, nikdy ne
agresivní. Snaží se jen kolemjdoucí zaujmout,
ukázat na problém, projevit svůj názor. …
Když ho policie vyhodí z místa, někdy i odvede
na stanici k výslechu, stejně se nevzdává. Vrací
se zpět na ulici stále dokola, i kdyby měl mít
problém. … Když se s ním setkáte, tak poznáte,
co je to pravá svoboda.
- v podobě zvířecí nebo lidské. Nejčastěji se
ukazuje jako dívka, které bychom určili něco
kolem šestnácti let. … Když jsou lidé šťastní
a svobodní, je i ona šťastná a plná sil. Avšak
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pokud je svoboda lidí pošlapávána a jejich
práva porušována, je nešťastná a její síla slábne. Nejhorší je to pro ni ve válkách, kdy stůně
a stojí na prahu smrti. I přesto se snaží nás co
nejvíce povzbudit k boji za správnou věc. Přál
bych vám, abyste se s ní setkali, protože ten,
kdo ji potká, okamžitě ví, že život je mnohem
příjemnější, když nad vámi bdí právě Svoboda.
- 35letým mužem, který chodí každý den do
obchodu kupovat rohlíky a pivo. Je to ten člověk, který když někam přijde, tak se na něj
všichni podívají a pošlou ho pryč. Když jde
po ulici, všichni se ho bojí. … Nikdy se nemyl, takže páchne. Pořád dokola kouří a pije.
Dělá spoustu nelegálních věcí, jako například
dovážení cigaret, aut a náhradních dílů na ně.
… Kvůli těmto činnostem jde po něm policie,
takže se stále schovává. … Tak takhle si představuju svobodu v lidské podobě. Možná ho už
dopadla policie, kdo ví. I kdyby ano, zaslouží si
to, protože dělá špatné věci.
- štíhlá, světlovlasá patnáctiletá slečna. … Nosí
minisukni, tričko do půlky břicha a chodí v botaskách, občas na podpatcích, ale podle ní je
to „ojedinělý případ“. Ve vlasech má copánky
s květinami, např. sedmikráskami nebo kopretinami, ty má nejraději. … Podle ostatních je
to fintilka, ale přitom je to obyčejná holka, která si ráda prohlíží přírodu a všechno v ní. Je
hodná, vnímavá, v každé situaci si umí dobře
poradit. Je laskavá, milá a moudrá, což se jí
hodí skoro pořád. Řekne vždy to, co si myslí,
a nechodí kolem horké kaše. … Několik lidí jí
prý zlomilo srdce, ale přesto jde dál. Má svého
bratrance Útiska, který je zlý, závistivý a neumí
nic jiného než se přetvařovat a lhát všem ostatním kolem sebe. Proto se s ním Svoboda snaží
co nejméně stýkat, aby to nechytla od něj.
žáci 8. třídy
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Změny v odpadovém hospodářství
Vážení spoluobčané,
od 1. ledna 2020 připravujeme zásadní změnu v oblasti odpadového hospodářství, která
se dotkne každého z vás. Bude změněn sběr
plastů formou pytlového sběru z každé domácnosti v četnosti 1x za 4 týdny. Pytle dostanete na obecním úřadě. Další změnou
bude svoz biologicky rozložitelného odpadu.

Skončí sběr prováděný naší technickou četou
a bude nahrazen odvozem v hnědých 240
l nádobách v četnosti 1 x za 2 týdny. Hnědé
nádoby zakoupí obec hromadně a bude vám
je prodávat za zvýhodněné ceny. V určených
dnech bude i nadále možné ukládat biologicky rozložitelný odpad do sběrného místa.
K výše uvedeným krokům nás nutí fakt, že

pokud nebudeme výrazněji třídit odpad, bude
během několika let výrazně zvýšen poplatek,
který platíme na základě zákona. Troufám si
říci, že bychom platili místo dosavadních 540
Kč na osobu více jak dvojnásobek. Bližší a detailní informace budou uvedeny v samostatném letáku, který obdržíte v polovině prosince do svých schránek. Pavel Šisler, starosta

Výročí 100 let od návratu italských uprchlíků
z Dobrouče zpět do Marca

Dolní Dobrouè

Rovereto

Ve dnech 4. – 6. 10. 2019 se konala v italském
Marcu vzpomínková akce u příležitosti 100
let od návratu italských občanů z Dobrouče zpět do Marca. Spolek Amici per la vita
(spolek přátel života) společně s farností
uspořádal nádhernou vzpomínku v podobě
komponovaného sobotního večera, který doprovodil smíšený pěvecky sbor Ritmig z Prahy. Milým překvapením bylo, když se jako
jeho sbormistr představil dobroučský rodák
Ondřej Plíva.
V neděli byla sloužena slavnostní mše, předávaly se dárky a vyslechli jsme hřejivé
proslovy. Poté následoval v ulicích Marca
průvod italských „uprchlíků“ v dobových
kostýmech, který simuloval skutečný návrat
Marčanů před sto lety. Oba body programu
spojovalo velké dojetí jak italských přátel, tak
návštěvníků z Dolní Dobrouče.

Za Obec Dolní Dobrouč se zúčastnil slavnostní akce autobus zástupců vedení obce,
úředníků a dobroučských spolků. Zároveň
byla akce malou oslavou 20 let od podpisu
družby Dolní Dobrouče s Roveretem. Někteří z účastníků výpravy měli tu čest být
přítomni u sepsání družební dohody. Před 20
lety netušili, kolik společných chvil je čeká,
jak vzájemně a blízko máme k našim srdcím
a jak je vlastně nepodstatná jazyková bariéra.
Pokud lidé chtějí, cestu si k sobě najdou. Připomněli jsme si přátelství dvou národů, které
na základě historických událostí našly společnou řeč. Velké díky patří především všem
lidem, kteří po dlouhá léta na tyto události
nezapomínali, pátrali v kronikách, prohlíželi
fotografie, cestovali a vedli korespondenci mezi
oběma stranami. Zůstávají v povědomí obyvatel Marca i Dolní Dobrouče. Díky nim si dnes
více uvědomujeme hodnotu míru, pomoci
v nouzi, vzájemné pomoci a přátelství. Naší
družbě přejeme, ať je stále živá, plná energie
a setkávání.
Dita Hasíková, Kristýna Pražáková
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Personální změny na obecním úřadě a v pečovatelské službě
Od 1. 1. 2020 dojde ke dvěma zásadním změnám na pracovních pozicích na obecním úřadě.
Do starobního důchodu odchází ze Stavebního úřadu v Dolní Dobrouči pan Jiří Jakubec.
Na jeho místo nastoupila již od 1. 10. 2019
Mgr. Renata Svobodová, tel: 602 755 208,
email: svobodova@dolnidobrouc.cz. Do konce roku budou spolupracovat a předávat si
rozsáhlou agendu.
K druhé změně dochází v kanceláři účetní

obce, kde paní Evu Vašátkovou, která odchází
na vlastní žádost na jiný úřad, vystřídá paní
Jitka Šverclová, tel. 724 791 406, email: sverclova@dolnidobrouc.cz. Samozřejmě i na této
pozici dochází k postupnému předávání a paní
Šverclová již na úřadě od 1. 10. 2019 působí.
Od 1. 9. 2019 došlo také ke změně v pečovatelské službě. Pan Josef Špinler odešel do zaslouženého starobního důchodu a jeho práci
nově vykonává slečna Ludmila Dvořáčková.

V případě potřeby pečovatelské služby ji můžete kontaktovat na tel: 728 438 589 nebo e-mailu: ps.dobrouc@seznam.cz.
Všichni noví zaměstnanci byli vybráni na základě řádných výběrových řízení.
Paní Evě Vašátkové, panu Josefu Špinlerovi i panu Jiřímu Jakubcovi bych chtěl velmi
poděkovat za jejich práci a činnost pro Obec
Dolní Dobrouč a do dalších let jim přeji jen to
nejlepší. 
Pavel Šisler

Kraj by mohl finančně pomoci s dalšími úpravami hradu Lanšperk
Jednou z dominant Orlickoústecka je hrad
Lanšperk, jehož vlastníkem je od roku 1922
obec Dolní Dobrouč. S jejím starostou
Pavlem Šislerem a jednatelem Sboru pro záchranu hradu Lanšperka Radimem Duškem
jednal ve čtvrtek 7. 11. 2019 o možnostech
dalších úprav zříceniny hradu hejtman Martin Netolický. Ten přislíbil, že kraj je připraven podpořit sanační práce na vybraných
částech hradu, který je především v letních
měsících oblíbenou destinací pěších, ale
i cykloturistů.
„Lanšperk bezpochyby patří nejen k okolí Ústí
nad Orlicí, ale celému našemu kraji. Právem

je také zapsán na seznam kulturních památek.
Společně s obcí a spolkem se budeme snažit pokračovat v záchranných pracích především na
jihovýchodním nároží a hradním paláci. V tuto
chvíli je nutné stanovit rozsah nutných zásahů
a domluvit se na finančních možnostech obce
a krajského rozpočtu,“ uvedl hejtman Martin
Netolický.
Hrad Lanšperk se nachází nedaleko Ústí nad
Orlicí. Byl postaven ve druhé polovině 13. století. Stavba je v Čechách ojedinělým typem tzv.
plášťového hradu, což znamená, že hrad neměl
věž a hlavní tíhu obrany zajišťovala pouze obvodová hradba. V roce 1622 získali hrad Lich-

tenštejnové, avšak ten byl již v té době pustý.
Postupně došlo k rozebírání zdiva hradu k výstavbě domků v nedaleké vsi. Hrad Lanšperk
patřil Lichtenštejnům až do roku 1922, kdy
se při první pozemkové reformě stala zřícenina hradu majetkem obce Dolní Dobrouč,
k níž Lanšperk od roku 1976 správně náleží.
Do současnosti se dochovala severní část plášťové zdi a opevnění, část klenutých sklepních
prostor paláce a ve skále vylámaný příkop. Zřícenina hradu je dnes volně přístupná.
Tisková zpráva Pardubického kraje

Z facebookového profilu hejtmana:
POJĎME DOKONČIT OPRAVU LANŠPERKA. Místní část
obce Dolní Dobrouč nese stejné jméno jako hrad, který se tyčí na
strmém ostrohu nad řekou Tichou Orlicí. Lanšperk má dnes 120
stálých obyvatel a první písemná zmínka se datuje k roku 1285. Samotný hrad byl patrně postaven v polovině 13. století v období kolonizace Vilémem z Drnholce, brzy přešel do královského majetku.
Byl darován mimo jiné Václavem II. Závišovi z Falkenštejna, mnohokrát byl dán do zástavy. Vlastníky byli příkladně i Pernštejnové.
Hrad ovšem již od konce 16. století nebyl obýván, šlechta začala
využívat mnohem pohodlnější moderní zámecká obydlí. Při první
pozemkové reformě v roce 1922 přešel hrad do majetku obce Dolní
Dobrouč.
Na hradě proběhla celá řada záchranných akcí, bylo sanováno
zdivo, zabráněno bylo dalšímu poškozování vandaly a také ničení
povětrnostními podmínkami. Odborné zásahy byly provedeny za
finanční účasti obce a také Ministerstva kultury České republiky.

Velkým zastáncem zakonzervování stávajícího rozsahu byl můj předchůdce Radko Martínek, který nyní působí jako předseda komise
„Programu záchrany architektonického dědictví MK“.
Včera jsem požádal pana starostu obce Pavla Šislera, abychom společnými silami dokončili ještě sanaci kleneb a také záchranu jihovýchodního nároží hradního paláce. Projekt byl již zpracován před šesti
lety kanceláří Klimeš Pardubice a jeho realizace by přišla na jednotky milionů korun. Osobně beru tuto památku za velmi zajímavou
a hlavně s bohatou historií. Ostatně lanšpersko-litomyšlské panství
koordinovalo jednotlivé vlny kolonizace příhraničních oblastí s hlubokými lesy.
Navrhnu kolegům, abychom v případě přípravy a realizace dokončení restaurování zbylých částí hradu podpořili tuto akci jako Pardubický kraj z krajského rozpočtu. Zdá se, že se nám včera podařilo
iniciovat dokončení záchranných prací. Mám z toho radost!!!
Martin Netolický
str. 4
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Vánoce, Vánoce
přicházejí …
V Dolní Dobrouči zahajujeme již od roku 2006
advent jako první z okolních měst a obcí. V letošním roce tomu nebude jinak. Letošní krátký adventní čas zahájíme v pátek 29. 11. 2019
Slavnostním rozsvícením vánočního stromu
a Předvánočními trhy v sobotu 30. 11. 2019.
Již nyní se můžete těšit na osvědčený program,
prodej dobrot a dekorací, keramický workshop
v přísálí kina a mnoho dalšího. Charitativní
prodej cukroví a vánočně laděného zboží ani
letos nebude chybět. Jeho výtěžek poputuje dětem do Mateřské školy Dolní Dobrouč.
Očekávanou Adventní tombolu vylosujeme
v sobotu 30. 11. 2019 v 18 hodin.
Opět se máte na co těšit. Budeme se snažit, aby
i letos byla tato krásná tradiční akce nezapomenutelná.
Více informací a podrobný program naleznete
na plakátech na str…. a na webových stránkách obce. 
-red-

Kamil Střihavka
pobavil kinosál
v Dolní Dobrouči
Do kinosálu v Dolní Dobrouči jsme na pátek 1.
listopadu pozvali jednoho z nejlepších českých
zpěváků Kamila Střihavku. Kamil Střihavka
proslul hlavně rolí Ježíše v nejznámějším muzikálu Jesus Christ Superstar, ale mnozí ho
také známe jako výtečného rockera.
Do Dolní Dobrouče dovezl svou kapelu
Leader´s obohacenou o spoustu muzikantských hostů a čistě akustický program byl
určený nejen hudebním „ fajnschmekrům“.
Zazněly písně nové i ty notoricky známé, např.
Když se snáší déšť a Země vzdálená.
Předvedl se také jako
velice schopný řečník,
který si celý program
sám vtipně moderoval. Opět jsme byli
svědky profesionálního vystoupení, které
diváky zcela jistě velmi potěšilo.
Kristýna Pražáková

Vánočním cukrovím podpoříte
mateřskou školu

Rádi pečete a máte chuť přispět svými výrobky na dobrou věc?
Prosíme dobrovolnice o příspěvky v podobě upečeného cukroví, které se bude prodávat
při Slavnostním rozsvícení vánočního stromu v pátek 29. 11. 2019 v centru obce. Výtěžek
z prodeje cukroví bude využit pro potřeby mateřské školy (nákup pomůcek, kulturní vyžití…..).
Pokud vás naše prosba oslovila a máte chuť se zapojit, doneste své cukroví nejpozději ve
čtvrtek 28. 11. 2019 do 15 hodin na obecní úřad.
Za příspěvky předem děkují děti a učitelky z Mateřské školy Dolní Dobrouč a realizační
tým Dobroučských Vánoc 2019.

Volné stánky k prodeji
na předvánočních trzích
Pokud máte zájem prodávat své zboží na Předvánočních trzích v sobotu 30. 11. 2019, stále
máte možnost zamluvit si místo nebo přímo prodejní stánek. Neváhejte a kontaktujte Kristýnu
Pražákovou, tel. 737 804 875 nebo e-mailem: prazakova@dolnidobrouc.cz.
Prodávané zboží musí mít spojitost s blížícími se vánočními svátky (dárky, dekorace, dobroty atd.).

S novým jízdním řádem vyjede na trať Leo Express
Regionální železniční dopravu přebírá od prosince společnost Leo Express. Na trať 024 z Ústí nad Orlicí do Lichkova nasadí obnovené motorové
jednotky německé výroby. Pardubický kraj si od změny dopravce slibuje větší komfort pro cestující. Vlaky budou bezbariérové, klimatizované a vybavené zásuvkami a Wi-Fi připojením. Dopravce, který bude od prosince zajišťovat dopravu přes Dolní Dobrouč, zveřejnil na svém webu www.
leoexpress.com informace k provozu na trati a jízdní řády. Ve vlacích bude platit tarif Leo Express a krajský tarif IREDO. Ve stanicích Letohrad,
Jablonné nad Orlicí a Králíky si jízdenku koupí cestující v pokladnách Leo Express, v ostatních stanicích u průvodčího. Podle sdělení společnosti
budou přestupy v Ústí nad Orlicí fungovat jako doposud.
Na trati 021 Letohrad - Týniště n. O. a zpět budou provozovat dopravu České dráhy. Jízdenku si budete moci koupit též v Letohradě, a to v pokladně
ČD umístěné ve vestibulu železniční stanice. 
zdroj Pardubický kraj
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Nové vlaky Leo Express pro Orlicko si prohlédly stovky lidí
Leo Express představil v Lichkově, Jablonném, Letohradu či Ústí nad Orlicí své nové
vlaky pro regionální dopravu na Orlicku.
Leo Express vyjede na trať v regionu s nízkopodlažními vlaky Alstom LINT, ve kterých
bude samozřejmostí wi-fi nebo klimatizace,
od 15. prosince. Ve vlacích bude platit krajský tarif IREDO.
Na prezentační jízdu, která vedla také přes
Pardubice a byla ukončena v Praze, dorazilo
několik stovek návštěvníků. Prohlídku vlaku v Letohradě si nenechali ujít někteří letohradští zastupitelé včetně starosty města i 1.
místostarosty, přišly i desítky návštěvníků.

Jednotky jsou díky nízkopodlažnosti uzpůsobeny také pro hendikepované a jsou vybaveny
nájezdovou plošinou, kterou vyzkoušela Anna
Tymrová z Orlice. „Vlakem budu jezdit častěji,
protože se zlepšily podmínky pro nástup. Líbí se
mi, že nemusím dva týdny dopředu hlásit, že pojedu vlakem, jako tomu je u národního dopravce,“ pochvalovala si zlepšení cestování.
Lidé se nejvíce zajímali o možnost přestupů
nebo ceny jízdného a možnost nákupu jízdenek. Ve vlacích soukromého dopravce bude
platit krajský tarif IREDO, díky kterému budou moci lidé snadno přestupovat na návazné
vlaky a autobusy. Zároveň si mohou zakoupit
jízdenky i přímo na spoje v síti Leo Express,
které pro ně budou v průměru o několik korun

levnější. Nákup jízdenek bude možný na pokladnách v Králíkách, Jablonném a Letohradě,
kde bude v provozu i pokladna Českých drah.
Leo Express na Orlicku nasadí celkem čtyři
nízkopodlažní jednotky s kapacitou 120 míst
pro sezení, ve kterých je samozřejmostí wi-fi
či klimatizace. Umožněna je rovněž přeprava
jízdních kol či lyží. Pátá jednotka pak bude
umístěna v Letohradu a bude v případě potřeby nasazena jako záložní nebo pro posílení
spojů. Nasazena bude také další elektrická jednotka ve standardu Leo Express, která region
ve všední den spojí jako spěšný vlak napřímo
s Prahou a od pátku do neděle také s polskou
Vratislaví. Připraveny jsou návazné autobusové spoje na Dolní Moravu.

zdroj Pardubický kraj

Usnesení
USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dobrouč, které se konalo
dne 14. srpna 2019 v hasičské zbrojnici v Dolní
Dobrouči
1.
ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Marii Kovářovou a Mgr. Hanu
Kulihovou.
[Výsledek hlasování: PRO - 10, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 1]
Usnesení bylo PŘIJATO
2.
ZO schvaluje návrh programu jednání
v předloženém znění.
[Výsledek hlasování: PRO - 10, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 1]
Usnesení bylo PŘIJATO
3.
ZO schvaluje práci rady obce za období
od 13. 5. 2019 do 29. 7. 2019.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
4.
ZO schvaluje prodej pozemku a zřízení
práva stavby na pozemkové parcele parcelní
číslo 2929/12 o výměře 598 m2 v katastrálním
území Dolní Dobrouč, pro výstavbu rodinného domu v lokalitě „Havlův palouk“, manželům Ondřejovi a Janě Frodlovým, oba bytem
Horní Libchavy čp. 283, 561 16 Libchavy, 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
47.500,00 Kč za vybudované přípojky inženýrských sítí k převáděné parcele. Kupující bere

na vědomí, že pozemek p. č. 2929/12 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 - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
5.
ZO schvaluje prodej pozemku a zřízení
práva stavby na pozemkové parcele parcelní
číslo 2929/8 o výměře 574 m2 v katastrálním
území Dolní Dobrouč, pro výstavbu rodinného
domu v lokalitě „Havlův palouk“, manželům
Lukáši a Lence Brabcovým, oba bytem Dolní
Dobrouč čp. 397, PSČ 561 02, 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 47.500,00
Kč za vybudované přípojky inženýrských sítí
k převáděné parcele. Kupující bere na vědomí,
že pozemek p. č. 2929/8 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 - 9, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 2, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
6.
ZO schvaluje zřízení zástavního práva
ve prospěch Komerční banky a. s., se sídlem
Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO
45317054, k „právu stavby“, které bude zřízeno
za účelem financování stavby rodinného domu
na pozemku parcelní číslo 2929/8 v k. ú. Dolní Dobrouč, ve prospěch stavebníků manželů
Lukáše a Lenky Brabcových, oba bytem Dolní
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Dobrouč čp. 397, na dobu trvání práva stavby
tj. 5 let.
[Výsledek hlasování: PRO - 9, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 2, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
7.
ZO schvaluje prodej částí pozemků oddělených z pozemkové parcely p. č. 2928/8 a p.
č. 2921/2 o výměře cca 180 m2 za kupní cenu
70,00 Kč/m2. manželům Lukáši a Lence Brabcovým, oba bytem Dolní Dobrouč čp. 397, a to
smlouvou o smlouvě budoucí. Kupní smlouva
bude s kupujícími uzavřena do 30 dnů ode dne
povolení vkladu vlastnického práva podle kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely p. č.
2929/8 v k. ú. Dolní Dobrouč ve prospěch kupujících manželů Lukáše a Lenky Brabcových,
oba bytem Dolní Dobrouč čp. 397, podle rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 14. 8. 2019
usnesení číslo 5. Veškeré náklady s převodem
pozemků nese kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 9, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 2, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
8.
ZO schvaluje prodej částí pozemků oddělených z pozemkové parcely p. č. 2928/8 a p.
č. 2921/2 o výměře cca 180 m2 nad pozemkem
p. č. 2928/5 v k. ú. Dolní Dobrouč, za kupní
cenu 70,00 Kč/m2, panu Robertu Polákovi, bytem Rudoltice čp. 116, 561 25 Rudoltice, a to
smlouvou o smlouvě budoucí. Kupní smlouva
bude s kupujícím uzavřena do 30 dnů ode dne
povolení vkladu vlastnického práva podle kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely p. č.
2928/5 v k. ú. Dolní Dobrouč ve prospěch kupujícího pana Roberta Poláka, bytem Rudoltice čp. 116, 561 25 Rudoltice, podle rozhodnutí
zastupitelstva obce ze dne 15. 5. 2019 usnesení
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číslo 4. Veškeré náklady s převodem pozemků
nese kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
9.
ZO schvaluje zřízení zástavního práva
ve prospěch Komerční banky a. s., se sídlem
Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO
45317054, k „právu stavby“, které bude zřízeno
za účelem financování stavby rodinného domu
na pozemku parcelní číslo 2931/34 v k. ú. Dolní Dobrouč, ve prospěch stavebníka pana Marka Pokorného, bytem Dolní Dobrouč čp. 500,
561 02 Dolní Dobrouč, na dobu trvání práva
stavby tj. 5 let.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
10. ZO schvaluje prodej části pozemkové parcely parcelní číslo 2086/5 o výměře cca
663 m2 v katastrálním území Horní Dobrouč,
v rozsahu podle mapového listu č. 7, panu Josefu Plockovi, bytem Horní Dobrouč čp. 70, 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 - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
11. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 2010/2 o výměře 87 m2 a části
pozemkové parcely parcelní číslo 2011/2 o výměře cca 80 m2 v katastrálním území Horní
Dobrouč, v rozsahu podle mapového listu č.
8, panu Ondřeji Formánkovi, bytem Horní
Dobrouč čp. 27, 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 - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
12. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely
parcelní číslo 2095/2 o výměře 267 m2 a pozemkové parcely parcelní číslo 2095/6 o výměře cca 63 m2 v katastrálním území Horní
Dobrouč, panu Radku Duškovi, bytem Horní
Dobrouč čp. 62, 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 - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

13. ZO schvaluje prodej části pozemkové parcely parcelní číslo 1922/1 o výměře cca
250 m2 v katastrálním území Horní Dobrouč,
v rozsahu podle mapového listu č. 10, panu
Davidu Starému, bytem Horní Dobrouč čp.
153, 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 - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
14. ZO revokuje usnesení zastupitelstva
obce číslo 16. ze dne 9. 5. 2018 o prodeji nově
oddělené pozemkové parcely p. č. 470/6 v k.
ú. Horní Dobrouč, z pozemkové parcely parcelní číslo 470/1 v katastrálním území Horní
Dobrouč, podle předloženého GP č. 26925/2018, k výstavbě rodinného domu panu
Štěpánu Valentovi, bytem Jižní čp. 1834, 560
02 Česká Třebová, na základě podané žádosti pana Štěpána Valenty o výpovědi smlouvy
o budoucí kupní smlouvě č. S0075/2018, kterou uzavřel s obcí Dolní Dobrouč dne 25. 7.
2018.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
15. ZO schvaluje prodej nově oddělené
části pozemkové parcely parcelní číslo 470/6
o výměře 1701 m2, z pozemkové parcely parcelní číslo 470/1 v katastrálním území Horní
Dobrouč, podle předloženého GP č. 26925/2018, k výstavbě rodinného domu, manželům Jakubovi Smejkalovi, bytem Chelčického čp. 1062, 560 02 Česká Třebová a Marcele
Smejkalové, bytem Horní Libchavy čp. 208,
za kupní cenu 110,00 Kč/m2, a to smlouvou
o smlouvě budoucí kupní, se složením závdavku (kauce) ve výši 25.000,00 Kč a podmínek
prodeje schválených pro prodej p. p. č 404/1
v k. ú. Horní Dobrouč v zastupitelstvu obce
dne 10. 6. 2015, usnesením č. 9. Inženýrské
sítě ke stavební parcele 470/6 v k. ú. Horní
Dobrouč vybuduje a zaplatí kupující. Kupující bere na vědomí zatížení pozemkové parcely
parcelní číslo 470/6 v k. ú. Horní Dobrouč věcným břemenem pro kabelové vedení NN, ve
prospěch společnosti SAETTA ENERGY s. r.
o., Horní Dobrouč 147, a společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
16. ZO schvaluje výkup části pozemkové
parcely p. č. 156/1 v katastrálním území Hor-
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ní Dobrouč (pod autobusovou čekárnou), od
paní Aleny Kesselgruberové, bytem Horní
Dobrouč čp. 158, za kupní cenu 70,00 Kč/m2.
Veškeré náklady spojené s převodem pozemku
hradí kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 10, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 1, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
17. ZO neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely p. č. 95/2 o výměře 137 m2 a pozemkové parcely p. č. 42/2 o výměře 27 m2
v katastrálním území Lanšperk.
[Výsledek hlasování: PRO - 10, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 1, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
18. ZO pověruje RO jednáním o nájmu pozemkových parcel p. č. 95/2 a p. č. 42/2 v katastrálním území Lanšperk.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
19. ZO neschvaluje záměr prodeje pozemkových parcel p. č. 2929/3 o výměře 684 m2, p.
č. 2929/4 o výměře 702 m2, p. č. 2929/5 o výměře 593 m2 a p. č. 2929/6 o výměře 568 m2
v katastrálním území D. Dobrouč, na základě
podané žádosti manželů Michala a Mgr. Zdeňky Vackových, bytem Dolní Dobrouč čp. 631.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
20. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2019
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
21. ZO neschvaluje prodej akcií společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
a. s., IČ: 48173398 se sídlem Slezská 350, 561
64 Jablonné nad Orlicí. které má obec Dolní
Dobrouč v majetku.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
Dolní Dobrouč 14. 8. 2019
Zapsala: Mgr. Dana Karešová
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Záznam o hlasování - 5. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč dne 14. srpna 2019 v hasičské zbrojnici v Dolní Dobrouči
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//////////
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USNESENÍ

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dobrouč, které se konalo
dne 16. října 2019 v hasičské zbrojnici v Dolní
Dobrouči
1.
ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Marii Kovářovou a Mgr. Hanu
Kulihovou.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
2.
ZO schvaluje návrh programu jednání
v předloženém znění.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

3.
ZO schvaluje práci rady obce za období
od 30. 7. 2019 do 16. 10. 2019.
Stránka 2
[Výsledek hlasování:
PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
4.
ZO schvaluje prodej pozemku a zřízení
práva stavby na pozemkové parcele parcelní
číslo 2929/12 o výměře 598 m2 v katastrálním
území Dolní Dobrouč, pro výstavbu rodinného domu v lokalitě „Havlův palouk“, manželům Ondřejovi a Janě Frodlovým, oba bytem
Horní Libchavy čp. 283, 561 16 Libchavy, 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
47.500,00 Kč za vybudované přípojky inženýrských sítí k převáděné parcele. Kupující bere
na vědomí, že pozemek p. č. 2929/12 v k. ú.
str. 8

Dolní Dobrouč je zatížen věcným břemenem
5. zasedání
pro účely zřízení,hlasování
provozu,
údržby,ZOoprav zařízení distribuční soustavy – kabelových pojistkových pilířů, pro firmu ČEZ Distribuce a. s.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
5.
ZO neschvaluje prodej oddělené části pozemků v dílu „b“ z pozemkové parcely
parcelní číslo č. 2087/1 o výměře 3 m2, podle
Geometrického plánu č. 280-274/2019 v katastrálním území Horní Dobrouč panu Josefu Plockovi, bytem Horní Dobrouč č.p. 70, za
kupní cenu 70,-Kč/m2 a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. Veškeré náklady
spojené s převodem pozemku uhradí kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
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6.
ZO neschvaluje záměr prodeje části
pozemkové parcely parcelní číslo č. 4132/12
o výměře cca 80 m2 v katastrálním území Dolní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 1, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

dotace v max. částce 450.000,-Kč a podle uzavřené veřejnoprávní smlouvy s Pardubickým
krajem je stanovena dotace max. 300.000,-Kč.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

10. ZO se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi
celkovou kupní cenou a poskytnutými dotacemi do plné výše z vlastních zdrojů, na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Dolní
Dobrouč, kde byla vysoutěžená kupní cena
1.294.437,-Kč včetně DPH. Podle rozhodnutí
Ministerstva vnitra ČR – 014D241009285 je
stanovena dotace v max. částce 450.000,-Kč
a podle uzavřené veřejnoprávní smlouvy s Pardubickým krajem je stanovena dotace max.
300.000,-Kč.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

7.
ZO schvaluje záměr prodeje nově oddělené části pozemkové parcely parcelní číslo č.
1922/4 o výměře 29 m2, podle Geometrického
plánu č. 281-275/2019 v katastrálním území
Horní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
8.
ZO bere na vědomí Návrh zadání územního plánu Dolní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

12. ZO odvolává na vlastní žádost člena
Osadního výboru Horní Dobrouč pana Jiřího
Prokopce a jmenuje nového člena paní Dagmar Kapounovou s účinností od 1. 11. 2019.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
Dolní Dobrouč 23. 10. 2019
Zapsala: Kristýna Pražáková

11. ZO se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi
celkovou kupní cenou a poskytnutými dotacemi do plné výše z vlastních zdrojů, na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH Lanšperk,
kde byla vysoutěžená kupní cena 1.344.773,Kč včetně DPH. Podle rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR – 014D241009287 je stanovena

9.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2019.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Záznam o hlasování - 6. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč dne 16. října 2019 v hasičské zbrojnici v Dolní Dobrouči

Usnesení č.
jméno zastupitele

1

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
Hasíková Dita Bc.

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

X

Chotěnovský Jaroslav

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

Kubíček Petr

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kulihová Hana Mgr.

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

Novák Aleš Ing.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pecháček Lukáš
Petráčková Dana Bc.

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

Špinler David

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

Trkovský Zdeněk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

Upozornění

VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA
NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Upozorňujeme občany, že v období vánočních
svátků od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 bude obecní úřad uzavřen. Posledním úředním dnem na
úřadě v letošním roce bude tedy čtvrtek 19. 12.
2019.

Stránka 1

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
A FINESS O SVÁTCÍCH
Víceúčelová sportovní hala a fitness centrum
budou v období vánočních svátků od 23. 12.
2019 do 3. 1. 2020 uzavřeny.
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hlasování 6. zasedání ZO

KNIHOVNA DOLNÍ DOBROUČ
Uzavření knihovny v době vánočních svátků:
neděle 22. 12. 2019 - zavřeno
čtvrtek 26. 12. 2019 – zavřeno
neděle 29. 12. 2019 – zavřeno
Provoz bude obnoven ve čtvrtek 2. 1. 2020. -red-
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Firmy

GOLF V SRDCI PŘÍRODY
Už se to blíží!

Je až k neuvěření, že jsme už jen krůček od kýženého otevření krásného golfového resortu v naší obci.
Mnoho z vás se již u nás bylo určitě podívat. A proto bychom vám rádi blíže představili Golf resort Dobrouč.
Golf Dobrouč je plnohodnotné osmnáctijamkové hřiště, které bude normované dle oficiálních pravidel pro možnost úpravy
handicapu. Jasnou představu a vizi majitele a stavitele v jedné osobě, pana Petra Koláře, pomohl profesionálně zpracovat
a doladit golfový architekt Jakub Červenka. Celé hřiště se rozkládá na 65 ha. Jedním ze základních požadavků při navrhování
i samotné stavbě bylo citlivé zasazení celého areálu do místní krajiny, což se nám, podle mnoha ohlasů, zřejmě podařilo.
Celý resort nabídne kromě krásných 18 jamek i cvičný green, driving range, neboli cvičnou plochu pro trénink jednotlivých odpalů.
Tam také budou probíhat tréninky s profesionálními trenéry. Golf resort Dobrouč poskytne i příjemné zázemí pro golfový klub,
občerstvení a příležitosti k vytvoření klubového života. Zároveň bychom zde chtěli podporovat rozvoj dětského
a juniorského golfu a rodinných aktivit.
Chcete-li se stát součástí tohoto projektu, nabízíme vám různé možnosti, jak se zapojit a být přímo u toho. Staňte se členy našeho
klubu nebo chcete-li se přímo podílet na dění v novém resortu, nabízíme vám pracovní příležitosti. Vítáni jsou také důchodci
i mladí, kteří by měli zájem o sezónní brigády v plném, či částečném úvazku.

Budeme obsazovat tyto pozice...

PRACOVNÍK/CE ÚDRŽBY HŘIŠTĚ
KUCHAŘ/KA A POMOCNÝ PERSONÁL KUCHYNĚ
ČÍŠNÍK/CE
PRACOVNÍK/CE ÚKLIDU
RECEPČNÍ
str. 10

Máte-li chuť pracovat v krásném místě, být součástí přátelského kolektivu, potkávat se se spoustou zajímavých lidí
a podílet se na vytváření příjemného prostředí, pak neváhejte a kontaktujte nás.
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Komentáře
Mgr. Ivan Čejka
V minulých dnech
jsme se bohužel
rozloučili s bývalým
ředitelem a učitelem
ZŠ a dvorním fotografem obce panem
Mgr. Ivanem Čejkou.
Pan Ivan Čejka se

výrazně zapsal do obecního života nejen jako
učitel základní školy, kde strávil 43 let, ale
také svou velikou zálibou a tou bylo fotografování.
Dlouhá léta působil jako dvorní fotograf při
obecních akcích, např. vítání občánků, zlaté
i diamantové svatby, divadelní představení,
koncerty, pietní akty a mnoho jiných.
Rád dokumentoval dobroučskou krajinu a
zajímavá zákoutí. Právě z jeho záběrů byl se-

staven v roce 2017 kalendář Dobroučský rok.
V Dobroučských novinách, na webových
stránkách obce a na propagačních materiálech se stále objevují jeho fotografie a budou
tu s námi i nadále k naší potěše i poznání.
Za všechno, co pan učitel Čejka pro naši obec
udělal, mu zůstaneme vděčni a budeme s úctou vzpomínat.
za redakci
Dita Hasíková a Kristýna Pražáková

Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem, kdo se přišli naposledy rozloučit s mým manželem. Děkuji za upřímné projevy soustrasti a krásné květiny.
Blažena Čejková

Instituce

Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019
Ve
školním
roce
2018/2019 měla základní škola 9 ročníků
a 11 tříd. Do nového
školního roku nastoupilo 201 žáků. V průběhu školního roku
přestoupili na školu
4 noví žáci, z nich byl
jeden z Ukrajiny. Výuka probíhala ve dvou
budovách školy, vlastní tělocvičně, školních
dílnách,
pozemku,
přírodní zahradě a ve
víceúčelové sportovní
hale. Na škole pracovalo v průběhu školního
roku 22 pedagogických pracovníků (16 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny a 3 asistentky
pedagoga). Ve škole dále pracuje ekonomka
školy, školník a tři uklízečky a školní jídelna
má čtyři zaměstnance.
Z celkového počtu 205
žáků jich na konci školního roku 114 prospělo
s vyznamenáním. Letos
na víceleté gymnázium
z 5. ročníku přestoupily 2 žákyně. Povinnou
školní docházku ukončilo celkem 16 žáků. Na
střední školy (obory
s maturitní zkouškou)
odešlo 8 žáků (z toho
2 na gymnázium), na
střední odborná učiliště 7 žáků a jedna žákystr. 11

ně na konzervatoř. Na začátku školního roku
2019/2020 jsme přivítali 18 nových prvňáčků.
V budově čp. 183 byly umístěny čtyři kmenové třídy a tři učebny školní družiny. Všechny
prostory jsou vybaveny novým nábytkem, ve
všech kmenových třídách jsou instalovány interaktivní tabule.
V budově čp. 423 se v přízemí nacházejí třídy
4., a 6. ročníku, v patře další třídy II. stupně
a 5. ročníku. Z 10 učeben bylo 7 kmenových.
V budově je zřízena počítačová učebna, učebny chemie, fyziky a učebna přírodovědných
předmětů. V průběhu školního roku byly pořízeny 2 nové dataprojektory a všechny třídy
jsou vybaveny interaktivní tabulí, případně dataprojektorem. Počítačová učebna je využívána nejen při výuce předmětu Informatika, ale
je k dispozici žákům i učitelům po celý den. Do
počítačové učebny bylo zakoupeno 10 repasovaných stanic a nový výukový software. Žáci
mají k dispozici školní knihovnu, která byla
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vybavena knihami zakoupenými z prostředků projektu „Šablony I“ a z prostředků, které
darovalo SRPDŠ, celkem bylo pořízeno 274
nových knih. Školní knihovna byla kompletně
vybavena novým nábytkem.
Škola organizovala plavecký výcvik žáků 3.

a 4. ročníku a tradiční lyžařský kurz pro žáky
2. stupně. V uplynulém školním roce pracoval při škole pěvecký kroužek pod taktovkou
p. uč. Lucie Stránské a přírodovědný kroužek
pod vedením p. uč. Lenky Lesákové. V únoru
2019 byly spuštěny nové webové stránky a ve

Čtvrtá třída v muzeu
22. října navštívili čtvrťáci Městské muzeum v Ústí nad Orlicí. Díky programu Textilní
dílna se děti přenesly do minulosti a vyzkoušely si práci s kolovrátkem nebo tkaní na
tkalcovském stavu. Do školy jsme si nakonec mohli odnést i společně utkaný kobereček. V muzeu jsme si prohlédli i různé pomůcky na zpracování lnu a nádherné textilní
výrobky.
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druhém pololetí školního roku proběhlo testování elektronické třídní knihy, která je společně
s elektronickou žákovskou knihou spuštěna od
září školního roku 2019/2020. Již tradičně se naši
žáci účastnili velkého množství sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí. Mgr. Luděk Jansa
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Návštěva z Dibaqu
V rámci dnů zdraví přijela do naší třídy paní
Bára Slezáková Thielová z firmy Dibaq, a.s. se
svými čtyřnohými kamarády. Dozvěděli jsme
se mimo jiné něco o tom, jak se máme chovat,
když na ulici potkáme cizího psa, který vypadá, že by na nás mohl zaútočit. Bára nás také
seznámila s plemenem border kolie. Vysvětlila
nám, jak pejsky krmit a starat se o ně, a ukázala
nám něco z výcviku těchto psů. Na závěr jsme
všichni odešli na hřiště, abychom si s pejsky
mohli pohrát. Rádi bychom paní Báře a firmě
Dibaq, která vyrábí granule značky Fitmin,
poděkovali za úžasné chvilky plné zajímavých
informací a zábavy.
děti z 5.A

Dny zdraví
na 1. stupni
Dne 5. a 6. září proběhly na naší škole Dny
zdraví a zdravého životního stylu. Ve čtvrtek
si paní učitelky s dětmi z 1. stupně povídaly
o zdravé výživě. Některé třídy malovaly zdravé
potraviny, vyrobily si zdravý talíř a připravily si
zdravou svačinku. Žáci se zúčastnili programu
Přichází zákon. Někteří žáci se měřili a vážili.
V pátek si pro nás připravila program firma
MK Fruit. Žáci měli možnost ochutnat čerstvé
šťávy z jablek, mrkve a červené řepy, smoothie
z banánů, kiwi a jablek, vyrobili si ovocné špízy. Dopoledne jsme zakončili orientačním během a míčovými hrami. Už teď se těšíme na
příští rok!
Mgr. Dana Benešová
MS 1. stupně ZŠ

Opravy střechy dobroučského kostela
V letošním roce byla dokončena oprava střechy, respektive výměna krytiny na kostele svatého Mikuláše v Dolní Dobrouči.
Střešní krytina z eternitových šablon byla
z druhé poloviny šedesátých let a byla položena na původní krytině z dřevěných šindelů.
Vzhledem k omezené životnosti byla krytina
v havarijním stavu, místy do střechy zatékalo
a drobné opravy již nebyly možné. Proto bylo
potřeba přistoupit k její celoplošné výměně,
při které byly eternitové šablony demontovány
a nahrazeny plechovými střešními šablonami
černé barvy. Současně bylo provedeno i nové
bednění a výměna poškozených částí krovu
a dále oprava hromosvodů.
Oprava probíhala postupně v letech 2015-2019
a na základě výběrového řízení ji prováděla
pokrývačská firma pana Jaroslava Vrbiaka.
V roce 2015 byla provedena oprava krytiny
nad oběma sakristiemi, v roce 2017 nad severní částí lodi kostela (strana ke škole), v roce
2018 nad jižní částí lodi a nakonec poslední
etapa - výměna krytiny nad presbytářem – byla
dokončena letos.

fasáda a byla vyměněna okna. Jestli to bude už
Celá oprava představuje náklad více než 3 miv příštím roce nebo až v letech dalších, ještě
liony korun. Za finanční podpory Obce Dolní
Dobrouč, Pardubického kraje, Ministerstva
v tuto chvíli nevíme, protože i ostatní kostely
(zejména Horní Dobrouč a Hnátnice) potřekultury (Program Podpora obnovy kulturbují stavební zásahy a opravy. Stále věříme
ních památek prostřednictvím obcí s rozší(jak zaznělo v Dobroučských novinách z roku
řenou působností), Ministerstva zemědělství
2016), že k dvousetletým narozeninám si náš
(Program SZFI Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků), Královéhradeckého
kostel zaslouží nový oblek. Do 16. října roku
2031 na to máme ještě 12 roků.
biskupství (Program Střešní fond), a zejména
díky štědrosti dobroučských farníků a dárců
se toto dílo podařilo zafinancovat bez
dluhů. Detailní rozpis jednotlivých fi- Celkem
3 028 210 Kč
nančních dotací a příspěvků je uveden
937 943 Kč
v tabulce na konci článku. Všem těmto Farnost Dolní Dobrouč
institucím a dárcům patří veliké podě- Obec Dolní Dobrouč
350 000 Kč
kování za jejich podporu, díky které má
dobroučský kostel střechu, která je jed- Pardubický kraj
600 000 Kč
nak hezká, ale hlavně do ní nezatéká.
262 000 Kč
Skončila tak jedna velká akce, ale roz- Ministerstvo kultury
hodně tím neskončilo další pokračo- Ministerstvo zemědělství
663 267 Kč
vání oprav (ne nadarmo je platné rčení
215 000 Kč
„Práce jak na kostele“). Chceme věřit, Biskupství královéhradecké
že v brzké budoucnosti opět vyroste
u našeho kostela lešení, aby prokoukla
Za farní ekonomickou radu Vlastimil Mlynář
str. 13
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Provoz D-centra
V srpnu to bylo již 10 let od podpisu smlouvy s dodavatelem na stavbu D-centra. Od té
doby jsme D-centrum nejen postavili, ale
také mu dali život. Koná se v něm řada akcí,
jak duchovních (duchovní obnovy farnosti,
setkání mladých, modlitby maminek a tatínků, výuka náboženství, zkoušky rytmické
skupiny, farní dny, schůzky misijního klubka,
katecheze dobrého pastýře ....), tak i pro veřejnost (Mateřské centrum U Krtečka, které
provozuje ČČK, přednášky a besedy, taneční
škola, výuka cizích jazyků, schůze, skautské
schůzky, rodinné oslavy a také svatby). U posledně zmiňované akce – svatby - bych se rád
chvilku zastavil. V letošním roce bylo v D-centru šest svateb od června do srpna. Blízcí
i vzdálení sousedé těchto šest svateb nemohli
přeslechnout. Tím, že svatby začínají až v odpoledních hodinách, se jejich konec posunuje daleko za 22. hodinu. V tom je kámen
úrazu. Svatebčany je velmi těžké kočírovat, ač
všichni předem slíbí, že po 22. hodině ztlumí
hudbu. I za cenu smluvní sankce hudbu neztiší, navíc když by sankci zaplatili, problém
hluku by se tím nevyřešil. Je to patová situace. Mně, jako správci D-centra, se to zatím
nepodařilo vyřešit. Příjmy ze svateb jsou
pro chod D-centra důležité, nicméně dobré
vztahy se sousedy jsou pro nás stejně tak dů-

ležité. Názory jsou různé, některým to vadí,
jiní jsou tolerantní. Je zapotřebí v tom najít
soulad. Budu-li hovořit v hrubých číslech,
tak příjmy z letošních akcí (nejen ze svateb)
jsou do konce srpna 2019 cca 60 000KČ.
Naproti tomu výdaje na provoz (elektřina,
vodné, stočné, plyn, údržba) jsou v průměru
45 500KČ ročně. Letos byla navíc provedena úprava vodoinstalace v kotelně a v uklízecí místnosti za 11 500KČ. V této částce
není započítáno dřevo, kterého spálíme cca
40m3 a máme ho z farního lesa „pouze“ za
práci ochotných mužů. Při průměrné částce
1 000KČ za 1m3 dřeva si k nákladům můžeme připočíst dalších 40 000KČ, které třeba
v budoucnu budeme platit. Ekonomika provozu je neúprosná. Budeme se snažit o udržení chodu D-centra i v dalším období stejně
jako doposud. Je na zvážení, zda omezit konání svateb na úkor nižších příjmů a doplatit
to z farního účtu, nebo přijmout opatření na
zklidnění svatebčanů po 22. hodině. Prozatím Tomáš Fiala, administrátor farnosti, rozhodl, že budou svatby pouze tři. Krom svateb
se konalo ještě 9 rodinných oslav a 3 „jiné“,
např. soustředění atletů. Všem, kteří jsou
hlukem z D-centra „postiženi“, patří naše
omluva.
Správce D-centra David Jakubec

Připravované přednášky
do D-centra na období
podzim/zima
Níže jsou napsány tipy na přednášky, které
jsem za poslední dobu sesbíral, některé jsem
chtěl uskutečnit již vloni, ale z časových důvodů to nedopadlo. Stejně tak i na následující
období se nepodaří vše uskutečnit, ale již nyní
se na některé z nich můžete těšit. Přednášky
budou v pátek večer od 19.00 hodin nebo v neděli odpoledne od 16.00 hodin.
• Miroslav Beran – čtení ze zápisů obecního
zastupitelstva z poloviny 19. století, přijďte si poslechnout, o čem rozhodovali naši
předci
• Rosťa Bartoň – fotografická přednáška
• Láďa Kalous – cestovatelská přednáška, na
cestách se s manželkou poznal, na cestách
měli i svatbu
• Jiří Saňák – v předminulé sezoně působil
jako asistent v íránském klubu Esteghlal FC
Teherán, nyní v SK Sigma Olomouc
• Ladislav Matějíček – S Chajšem „cestou necestou“
• Zdenda Švercl – „Na Pionýru jedu s větrem
o závod“
• Alexander Kozák – „Žil jsem jako dítě v Africe aneb jak jsem se dostal k filmu“
David Jakubec

Pozvánka na
vánoční dětskou
„půlnoční“

Pokud budete chtít při letošních vánočních
svátcích prožít tradiční dětskou „půlnoční“,
nebude v kostele v Dolní Dobrouči, ale v kostele v Ostrově v 16 hodin. Kostel v Ostrově patří do naší farnosti, a tak bylo pro letošní rok
rozhodnuto uskutečnit tuto mši svatou právě
tam.
Tradiční zpívaná půlnoční mše svatá bude
v Dolní Dobrouči 24.12. 2019 ve 24.00 hodin.
Za pastorační radu David Jakubec

Konal se osmnáctý Den regionu
Orlicko - Třebovska
Svazek obcí Orlicko – Třebovsko uspořádal
pro své příznivce, přátele a cyklisty v pátek 6.
září 2019 cyklistický výlet regionem.
Akce začala v Českých Libchavách prohlídkou
nové budovy obecního úřadu a společenského centra. Šedesát účastníků pak přejelo na
kolech do parku u kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Ústí nad Orlicí. Starosta města seznámil účastníky s historií a průběhem revitalizace parku a kaple zasvěcené sv. Janu Pavlu II.
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Cyklojízda pokračovala do Semanína, kde si
účastníci prohlédli postup restaurování kulturních památek v areálu kostela sv. Bartoloměje.
Akce končila ve sportovním areálu na Srnově
v obci Rybník. V cíli byly pro účastníky připraveny ukázky výcviku psů a kapela Ponny
Expres.
Petr Hájek, předseda svazku
a PhDr.Jana Staňková
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Ohlédnutí za rokem 2019
Konec roku se blíží a my v MAS ORLICKO, z.s. se ohlížíme za tím, co jsme letos zaseli.
Rok 2019 jsme zahájili optimisticky. Na jaře jsme schválili podporu
21 projektů za bezmála 30 milionů korun, které putovaly do škol
v území MAS ORLICKO, kde pomohly rekonstruovat a vybavovat
třídy a zázemí pro kroužky. Celkově jsme v Integrovaném
regionálním operačním programu letos zadministrovali 37
projektů za necelých 50 milionů korun.
Jedno z hlavních témat letošního roku bylo projednávání
nevyčerpaných prostředků a jejich přerozdělení. Nakonec se
rozhodlo o přelití téměř 20 milionů korun v Programu rozvoje
venkova, které půjdou na rozvoj občanské vybavenosti – do škol,
školek a na veřejná prostranství v našem okolí. Na příští rok
chystáme celkově poslední výzvu z tohoto programu, která bude
v objemu asi 30 milionu korun a bude určena na podporu
zemědělství v našem území.

V projektech MAP II (Místní akční plán vzdělávání) pokračujeme
v podpoře a rozvoji vzdělávání pro žáky, učitele, ale i pro jednotlivé
školy. Celkem máme na území Žamberecka a Králicka 5 dlouhodobých
projektů a za rok 2019 jsme obdrželi celkem 46 investičních záměrů
z tohoto území. Na území Orlickoústecka a Českotřebovska máme 8
dlouhodobých projektů a v rámci sběru investičních záměrů jsme za
rok 2019 obdrželi 37 projektových záměrů z tohoto území. Součástí
projektů je také pořádání různých workshopů, kulatých stolů,
ukázkových hodin, seminářů, výjezdů, volnočasových kroužků, exkurzí
a dalších aktivit, díky kterým se snažíme podporovat a zlepšovat
vzdělávání žáků do 15 let. Děkujeme všem za velký zájem o jednotlivé
akce i za nádherné zpětné vazby, které se nám od vás vracejí.
Veškeré informace naleznete na našich stránkách:
www.maporlicko.cz

Během léta probíhal s naší podporou již třetí ročník
příměstských táborů v našem území, kdy proběhlo 29 turnusů
pod vedením pěti volnočasových zařízení. V Operačním
programu zaměstnanost jsme v letošním podzimu také schválili
dva projekty za cca 7 milionů korun na podporu sociálně
vyloučených lokalit a sociální rehabilitaci.

www.facebook.com/MAP.Orlicko/

Již potřetí jsme vybírali projekty v programu „Malý LEADER“,
který je zaměřen na občanskou vybavenost menších obcí.
Konkrétně jsme vybrali 13 nových projektů v hodnotě
dohromady 1,4 milionu korun, jejichž realizace se plánuje na
rok 2020. Letos se v Malém LEADERU z loňského výběru
realizovalo 9 projektů.
Po celý rok jsme také poskytovali podporu pro ředitele škol
a pomoc s administrací Šablon, díky kterým můžou školy
žákům nabízet pestřejší nabídku volnočasových kroužků,
zajímavější formy výuky a učitelům nabídnout další
vzdělávání v oboru. První Šablony s 22 zapojenými školami
v hodnotě žádostí 9,2 milionů korun končila letos v září a
návazně na to startovala druhá etapa, kam se zapojilo
krásných 43 školských zařízení se žádostmi v hodnotě 24,6
milionů. Z narůstajícího zájmu škol o naši podporu máme
ohromnou radost!

Přejeme Vám klidné prožití
vánočních svátků

Více informací o tom, čím se Místní akční skupina na
území Orlicka zabývá, naleznete zde:

a mnoho úspěchů v roce
2020!

www.masproorlicko.cz
www.facebook.cz/mas.orlicko/
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Sport

ANKETA

„Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí za rok 2019“ 51. ročník
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad
Orlicí, z.s. ve spolupráci s marketingovou
agenturou Sport Action s.r.o. a městem Lanškroun vyhlašují již 51. ročník ankety „Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí za
rok 2019.“
V této souvislosti vyhlašují organizátoři ankety kritéria pro nominace sportovců. Základní
podmínkou je členství v tělovýchovné a sportovní organizaci nebo občanském sdružení,
které se zabývá sportovní činností na území
Orlickoústecka.
Vyhlašované kategorie:
Jednotlivci: žactvo, dorost a junioři, dospělí,
veteráni.
Kolektivy: žactva a dorostu, dospělých a nejlepší kolektiv z vesnic.

Zasloužilí trenéři, rozhodčí a cvičitelé.
Handicapovaný sportovec a „Síň slávy“
“Krajánek“- vyhlášen bude nejlepší sportovec
okresu, který sice v okrese bydlí, ale není
členem žádné organizace, která v okrese sídlí.
Nominace ve všech kategoriích mohou zástupci oddílů a klubů, stejně jako široká sportovní
veřejnost, zasílat již nyní na adresu: Orlické
sportovní sdružení, Zborovská 213, 562 01
Ústí n. O., nebo e–mailem na adresu: oss.
uno@seznam.cz, TM 777 736 319.
Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení
sportovce, datum narození, adresu bydliště
včetně emailové adresy, členství v organizaci, ve které sportuje, sportovní úspěchy v roce
2019, k návrhu připojte fotografii ve formátu
PDF.

Uzávěrka nominací bude 11. prosince 2019.
Odborná komise vybere jednotlivé laureáty,
kteří si převezmou ocenění na slavnostním
galavečeru.
Slavnostní galavečer vyhlášení výsledků
ankety doplněný kulturním programem se
uskuteční v pondělí 20. ledna 2020 v 17.00
hodin v novém multifunkčním centru L´art
Lanškroun. Moderátorem bude Radek Šilhan.
Vstup na galavečer je zdarma a my budeme
velmi rádi za hojnou účast veřejnosti.
Mgr.Luboš Bäuchel, předseda OSS,z.s.

Spolky

Přes kopce a dolíky 2019

Po několika měsících příprav byl v sobotu 8.
června 2019 v 8:00 hodin odstartován turistický pochod Přes kopce a dolíky. Protože se jednalo o jubilejní 10. obnovený ročník, byl start
a cíl pochodu opět na fotbalovém hřišti v centru obce. Pro účastníky bylo
připraveno 5 pěších tras a 5
cyklotras a také nové kontrolní stanoviště. K doplnění
energie byl připraven tradiční sortiment občerstvení
a jako specialita divočák na
grilu.
Pro účastníky byl připraven rozmanitý doprovodný
program a tradiční slosování účastnických karet
o hodnotné ceny. Děti se
mohly povozit na dobroučském historickém dřevěném kolotoči nebo na koních. Zájemci mohli využít
vysokozdvižné plošiny Kubový s.r.o. a spatřit zázemí
pochodu i Dolní Dobrouč
a okolí z ptačí perspektivy.
Na trasy pochodu se vydalo

1171 turistů (918 pěších a 253 cyklistů). Letos
jsme tedy o 54 navýšili účastnický rekord, čehož si velice vážíme a bereme to jako odměnu
za naši práci. Podrobnou statistiku lze nalézt
na stránkách pochodu www.preskopceadoliky.
cz. Věříme, že pochod se všem líbil, příští rok
13. června 2020 se těšíme na shledanou na
11. ročníku obnoveného pochodu Přes kopce
a dolíky.
Děkujeme sponzorům, díky kterým si vylosovaní turisté odnesli krásné ceny. Děku-
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jeme také všem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu a úklidu 10. ročníku pochodu.
Děkujeme členkám Místní skupiny Českého
červeného kříže za program pro děti u Horákovy kaple. Děkujeme členům MS Dolní
Dobrouč za uspořádání tradiční Lesní soutěže. V neposlední řadě děkujeme účastníkům
pochodu a návštěvníkům večerního hojení
puchýřů.
pořadatelé z KČT, odbor Dolní Dobrouč
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Pohádková cesta s lampiony
V sobotu 5. října 2019 se uskutečnil první ročník cesty
pohádkovým lesem s lampiony. Na pořádání se podílely
Spolky PRO Dolní Dobrouč a Honorata. Pohádková stanoviště si vzala za své Honorata, která tak ukázala, že umí
nejen šermovat, ale bavit lidi i jinak. Nepříznivé počasí,
které nabádalo maximálně k horkému grogu a hořícímu
krbu, mělo na svědomí výraznou redukci účastníků, kterých ale i tak dorazilo k sedmi desítkám. A s kým se mohli účastníci v lesích potkat? Za hřištěm stály promrzlé víly,
u prvního rybníčka číhali na svou příležitost loupežníci,
u druhého rybníčka vyčkávala hastrmanka a jen o kousek
dál se potulovali hejkalové. Na cestě nad lesem pak hrály
děti o svoji duši karty s čerty a u vysílače vařila své lektvary ježibaba s Jeníčkem a Mařenkou. Promrzlí a zmáčení účastníci pokračovali zpět na hřiště, kde na ně čekalo
občerstvení, o které se starali členové FK Dolní Dobrouč.
Možnost opéct si buřtíky a zahřát se u ohně využila řada
dětí i dospělých.
Akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického
kraje Martina Netolického. Poděkování patří sponzorům: Obec Dolní Dobrouč, CONTIPRO a.s., ELEKTRO
FRANC s.r.o., Silyba a.s., Autoopravna s.r.o. Dolní Dobrouč a SEMO VÝTAHY s.r.o.
Na příští ročník, opět první sobotu v říjnu, se těší Spolek PRO Dolní Dobrouč a Honorata.
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Inzerce
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Spolek Honorata, Spolek PRO DOBROUČ a Kentaur agency s.r.o. zvou velké i malé na mikulášskou nadílku.
Akce je určená i pro malé děti.

V 17.00 hodin v sále Lidového domu

ČTVRTEK 5. PROSINCE 2019 – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V SÁLE LIDOVÉHO DOMU

ADVENTNÍ TOMBOLA - První část tomboly vylosuje vánoční losovací komise. Na zveřejněném plakátu si při Předvánočních trzích
od 14.30 do 17.30 hodin ověříte, zda jste vyhráli, a svou cenu si půjdete vyzvednout. Hodnotnější část tomboly pak bude vylosována
v 18.00 hodin tradičním způsobem.

K příjemnému nákupu jistě přispěje hudební program v podání Tria z Lanškrouna. Tradičně vystoupí Dobroučská dechová
hudba. Zlatým hřebem bude losování adventní tomboly v 18.00 hodin.

Přijďte si nakoupit dárečky a věci potřebné k vykouzlení té pravé vánoční atmosféry. Do Dobrouče zavítají také prodejci z
okolí.

od 14.00 hodin, parkoviště u obecního úřadu v centru obce

SOBOTA 30. LISTOPADU 2019 – PŘEDVÁNOČNÍ TRHY

Přijďte zahájit advent a tentokrát přispět dětem do mateřské školy. Odměnou vám bude opět los do adventní tomboly, která se
uskuteční v sobotu 30. 11. 2019 na Předvánočních trzích. Vánoční strom, výzdoba a betlém se rozzáří v 18.00 hodin…

Bohatý hudební program potěší děti i dospělé. Vystoupí pěvecký sbor základní školy a Campanula, děti z mateřské školy
a základní umělecké školy.

od 16.30 hodin, parkoviště u obecního úřadu v centru obce

PÁTEK 29. LISTOPADU 2019 – SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Obec Dolní Dobrouč vás srdečně zve na tradiční
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Využij příležitosti vyběhnout si v poslední den roku na vrchol Strážného. Sraz je v 10 hodin u Hartlovy (Malovy) lípy
a čeká na tebe 6 km pohodového běhu se zastávkami na hutperské vyhlídce, na vrcholu Strážného a u Horákovy kaple.

Úterý 31. PROSINCE 2019 – SILVESTROVSKÝ KONDIČNÍ BĚH NA STRÁŽNÝ

Výbor ZO ČZS Dolní Dobrouč zve členy i nečleny na Silvestrovskou procházku. Cílem procházky je Horákova kaple.
Odchod ve 13.00 hodin od kostela v Dolní Dobrouči. Občerstvení zajištěno.

Úterý 31. PROSINCE 2019 – SILVESTROVSKÁ PROCHÁZKA

Skauti, farnost Dolní Dobrouč a další dobrovolníci Vás srdečně zvou. Pojďme spolu do Betléma pro plamínek pokoje
a míru.

od 17.00 hodin u fary

Neděle 22. PROSINCE 2019 – BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Eliška Urbanová vystoupí v rodné Dobrouči. Jejím hostem bude PETER JUHAS.

19.00 hodin kinosál na Rychtě.

SOBOTA 14. PROSINCE 2019 – KONCERT ELIŠKY URBANOVÉ

Oblíbená akce Česko zpívá koledy zavítá také do Dolní Dobrouče. Její smysl je jednoduchý potkat se a připomenout si
koledy, které naráz budou zpívat tisíce lidí po celé republice. Přidejte se k dětem ze školky a zazpívejte si s nimi.

V 17. 45 hodin se sejdeme s vánočními světýlky pod vánočním stromem obce

STŘEDA 11. PROSINCE 2019 – ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY i v Dolní Dobrouči

K svátku sv. Mikuláše uvedeme v 17 hodin v kinosále ve spolupráci s Kinem na kolečkách zbrusu novou českou pohádku
Hodinářův učeň.
Vstupné 80,- Kč.

V 17 hodin v kinosále

PÁTEK 6. PROSINCE 2019 – HODINÁŘŮV UČEŇ
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16.30 děti z Mateřské školy Dolní Dobrouč
16.50 Základní umělecká škola Alfonse Muchy Letohrad
18.00 Rozsvícení vánočního stromu
18.20 pěvecký sbor Campanula
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Nezapomeňte přijít v sobotu na Předvánoční trhy zjistit, zda vám bude přát štěstí v Adventní tombole,
a nakoupit vše potřebné k radostnému prožití svátků.

UŽIJTE SI PÁTEČNÍ PODVEČER A SPOLU S DĚTMI SE RADUJTE Z BLÍŽÍCÍCH SE VÁNOC.

Výtěžek je určen pro potřeby dětí z mateřské školy. Za každý nákup navíc získáte lístek do adventní tomboly.
Losování proběhne v sobotu na Předvánočních trzích.
Přijďte zahájit advent a přispět dětem. Odměnou vám bude los do adventní tomboly.
Pro zahřátí bude tradičně připraven čaj zdarma!, grog, svařené víno a medovina.
Pochutnat si budete moci na zvěřinovém gulášku od dobroučských myslivců, párcích v rohlíku a dalším občerstvení.

• cukroví napečené dobrovolnicemi z celé obce
• adventní věnce
• ručně vyrobené ozdoby od dětí z MŠ, ZŠ a z mateřského centra
• jablečná dobrota od SHŠ Lucrezia

Prodej dobrot a dekorací ve prospěch MŠ Dolní Dobrouč:

• výstava výtvarných prací žáků základní školy pod širým nebem
• výzdoba veřejných prostor obecního úřadu vyrobená žáky I. a II. stupně ZŠ a dětmi z MŠ
• 16.00 – 18.00 Výstava betlémů Elišky Richterové v budově Základní školy – II. stupeň

Dále na vás čeká: Výstava

Vystoupí:

pátek 29. listopadu 2019 od 16.30 hodin parkoviště u obecního úřadu v centru obce

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Obec Dolní Dobrouč vás srdečně zve na tradiční
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LOSOVÁNÍ ADVENTNÍ TOMBOLY PROBĚHNE V 18.00 HODIN.

Pokud při pátečním Slavnostním rozsvícení stromu přispějete mateřské škole tím, že si koupíte cukroví, adventní věnce nebo vyrobené dekorace,
máte šanci vyhrát některou ze skvělých cen, které do tomboly věnovali sponzoři. První část tomboly vylosuje vánoční losovací komise. Na zveřejněném plakátku
si při Předvánočních trzích ověříte, zda jste vyhráli a svou cenu si půjdete vyzvednout v době od 15.00 do 17.30 hodin.
Hodnotnější část tomboly pak bude vylosována v 18.00 hodin tradičním způsobem.

VYHRAJTE!

Také v sobotu bude přístupná inspirativní vánoční výzdoba veřejných prostor obecního úřadu vytvořená žáky I. a II. stupně ZŠ a dětmi z MŠ..

POBAVTE SE…
14.00 zahájení trhů
14.00 – 17.30 Výstava betlémů Elišky Richterové v budově Základní školy – II. stupeň
14.00 – 17.30 Keramický workshop v přísálí kina
16.00 Dobroučská dechová hudba
17.00 Trio z Lanškrouna – živě vánoční i nevánoční skladby
18.00 Adventní tombola
18.30 Trio z Lanškrouna – živě vánoční i nevánoční skladby

Báječná příležitost setkat se s přáteli, popovídat si a dát si třeba i večeři pod noční oblohou. V přísálí kina bude připraven
KERAMICKÝ WORKSHOP VEDENÝ PANÍ DRUŽINÁŘKOU KLÁROU KRISTLOVOU pro malé i velké šikuly,
kde si budete moci vyrobit např. ozdobu na vánoční stromeček.

SETKEJTE SE…

Přijďte si nakoupit dárečky a věci potřebné k vykouzlení té pravé vánoční atmosféry. Využijte pestré nabídky trhovců místních i z okolí.

NAKUPTE SI…

sobota 30. listopadu 2019 od 14.00 hodin parkoviště u obecního úřadu v centru obce

Předvánoční trhy

Obec Dolní Dobrouč vás srdečně zve na tradiční
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Spolek Honorata ve spolupráci se Spolkem
PRO Dolní Dobrouč a Kentaur agency s.r.o.
pořádá:

Mikulášskou nadílku
5.12.2019 od 17:00 hodin
v sále Lidového domu

Vstupné: 70,-- Kč / osoba (v ceně vstupného jsou balíčky pro děti)
Akce je vhodná i pro malé děti. Pro statečné bude otevřeno podzemní peklo.
Vlastní dárky přineste před zahájením akce řádně označené!
Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Partneři:
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Výbor ZO ČZS srdečně zve
členy i nečleny, pojďte s námi na

Směr:

Horákova kaple,

Odchod:

Občerstvení:

ve 13. 00 hodin od kostela,
zajištěno

Dobrovolné příspěvky budou věnovány na údržbu kaple

SILVESTROVSKÝ
KONDIČNÍ BĚH NA
STRÁŽNÝ
Na plnění novoročních předsevzetí není třeba čekat až
do 1.ledna, ale začni hned!
Využij příležitosti vyběhnout si v poslední den roku na vrchol
Strážného. Sraz je v 10 hodin u Hartlovy (Malovy) lípy a čeká
na tebe 6 km pohodového běhu se zastávkami na hutperské
vyhlídce, na vrcholu Strážného a u Horákovy kaple.
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Koncert Elišky Urbanové
Sobota 14. 12. 2019 v 19 hodin v kinosále.
Hostem bude Peter Juhas. Po skončení koncertu se koná beseda s oběma nejen o jejich cestě soutěží The Voice.

Společnost

V září letošního roku uplynulo 10 let od úmrtí pana

Jaroslava Zámečníka
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

www.dolnidobrouc.cz
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Životní jubilea oslavili
70 let

Ludmila Nováková, DD
Ivanka Chládková, DD
Melanie Horáková, DD
Marie Dušková, DD
Marie Goliášová, DD
Ludmila Neumeisterová, DD
Miloslava Stránská, DD
Jarmila Matějíčková, DD
Vratislav Pecháček, DD
Jiří Hrdina, DD

75 let

Ladislav Beneš, DD
Zdenka Hostinská, DD
Petr Dušek, DD
Margita Zuzkovičová, HD
Jan Dušek, DD
Zdenka Pecháčková, DD
Věra Chejnovská, DD

80 let

Helena Tlapáková, DD
Zdenka Krátká, DD
Karla Maixnerová, DD

85 let

Ludmila Kristlová, DD

90 let

Pavel Kristl, DD
Ludmila Ryšavá, DD

91 let

Zdenka Maixnerová, DD
Eliška Maixnerová, DD

92 let

Antonín Mikolášek, DD
Vladislav Ryšavý, DD

94 let

Bohumila Kubíčková, DD

97 let

Růžena Stránská, DD

Dne 26. října 2019 byli v obřadní síni
obecního úřadu přivítáni noví občánci obce

Michaela Maixnerová, Kristina Hejduková, Jakub Dušek, Patrik Hubený

Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších
let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a pohody.
Od posledního vydání novin se narodily tyto
děti:
Adam Mikula
Erik Lehký
Veronika Růžičková
Jakub Kovář
Ester Náglová
Veronika Skalická
Timotej Bartoš
Viktorie Piklová
Nick Plevák
Eliška Skalická
Tereza Benešová
Oliver Nožka
Timotej Mačát
Julie Matyášová
Vojtěch Kubový

Adam Mikula, Erik Lehký, Marika Plívová, Antonín Kotlář

Rozloučili jsme se
s paní Jiřinou Skalickou
s paní Věrou Matějíčkovou
s panem Františkem Chládkem
s panem Stanislavem Prokopcem
s panem Ivanem Čejkou
Veronika Růžičková, Veronika Skalická, Jakub Kovář, Ester Náglová
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