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dobroučské noviny

Úvodník

M

ilí spoluobčané.
Setkáváme se při čtení Dobrouč-

ských novin poprvé v roce 2020. Bohužel v nelehké době mnoha omezení
a příkazů, které si vyžádal boj s novým
virem. Chtěla bych nám všem hlavně
popřát, aby i přesto bylo letošní jaro
krásné a sluncem zalité a všichni jsme
ho prožili hlavně ve zdraví.
Buďme optimističtí, neupadejme do depresí a nepodporujme paniku. Vždyť
jaro je tady a s ním přichází nová energie a síla hřejivého slunce. Mokrá a šedá
zima je pryč.

T

Dita Hasíková

oto číslo Dobroučských novin mělo
původně vyjít již začátkem března.
Bohužel vývoj situace a nouzový stav
odsunul noviny na vedlejší kolej a vychází až nyní. Nicméně není v silách redakce, aby obsahovaly podrobné informace o průběhu krizových stavů, právě
s ohledem na dobu potřebnou pro grafické zpracování a tisk samotný. Proto
vás prosíme o shovívavost a pochopení,
nejsme periodikum s aktuálním informováním.
Plánované akce na letošní jaro, jakými
bylo Stavění máje, pálení čarodějnic,
pietní akt k 8. 5., se zrušily, pochod
Loupežnické putování se pokusí SDH
Lanšperk zorganizovat na podzim letošního roku, Dětský den pravděpodobně potěší děti v polovině července.
Ostatní akce plánované v červnu a druhé polovině roku se uskuteční, alespoň
v to budeme pevně věřit.
Za redakci Kristýna Pražáková
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PLÁNY PRO LETOŠNÍ ROK
Vážení spoluobčané,
I přes to, že Dobroučské noviny vychází
v době, kdy je celý svět ochromen bojem
s koronavirem, rád bych se zmínil o plánovaných akcích, které jsme připravili pro letošní rok a snad bude možné je zrealizovat.
Letos nebudeme provádět žádnou velkou
stavební akci. Letošní rok je rokem příprav
na další období zadáním projektových dokumentací atd. Nicméně to neznamená, že se
nebude nic dělat.
Plánujeme opravy místních komunikací
na Havlově palouku, v Horní Dobrouči od
hasičárny po obecní objekt čp. 90 a další dle
finančních možností. Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na druhou příjezdovou komunikaci do Havlova palouku.
V Dolní Dobrouči opravíme zbývající chodník podél hlavní silnice směrem na křižovatku Šejv a dále zbývající kousek na Letohrad. Další etapou bude oprava chodníků na
Havlově palouku s vybudováním stání pro
kontejnery na tříděný odpad. Bude vytvořeno parkoviště u bytových domů u Vackovy
hospody. Předpokládám, že chodníky bude
realizovat naše technická četa. V oblasti dopravy dojde postupně k výměně autobusových zastávek za moderní. Předpokládáme
v první etapě jednu v Horní Dobrouči a pod
Lanšperkem.
V Horní Dobrouči bude instalován informační panel pro měření rychlosti při vjezdu
od Ostrova a dále bude vypracována studie
pro možný chodník od hospody směrem
do horní části. Obě akce zvýší bezpečnost
pohybu občanů kolem silnice. Dále zbudujeme v Horní Dobrouči zázemí na hřišti,
které bude obsahovat stavební buňku a přívod elektřiny. Dojde také k opravě mostu na
Rychetské. Chceme vrátit na své původní
místo k rybníku Sousoší všech svatých, které
máme v současné době na radnici.
V letošním roce by měla být zpracována
projektová dokumentace pro kanalizaci
v Lanšperku se samostatnou čistírnou odpadních vod, pro Horní Dobrouč a části zatím nenapojené v Dolní Dobrouči. Předesílám, že o dalším kroku, tedy realizaci stavby,
bude rozhodovat zastupitelstvo.

www.dolnidobrouc.cz

V MŠ dojde k dovybavení učeben, v ZŠ bude
pořízen nový konvektomat pro rozšíření
nabídky stravování a bude opravena dlažba školního dvora. V přísálí kina byla již
začátkem roku rozšířena a nově vybavena
kuchyňka. Knihovna v Lanšperku bude mít
nové regály. Dále dojde v Lanšperku ke zhotovení přístřešku na kontejnery, bude pokračovat údržba zeleně v standardním rozsahu.
Od SÚS je přislíbena větší oprava komunikace v rozsahu cca 400 tis. Kč. Bude se připravovat projekt na opravu střechy kaple a příjezdovou cestu ke hřbitovu a kapli.
V oblasti sportovních zařízení bude zhotoven projekt na víceúčelové hřiště na Šejvě,
dále projekt pro zázemí tenisu, a hlavně dvě
dětská hřiště na Švábově kopci a na Havlově
palouku. Veřejné osvětlení bude rozšířeno
o některé nové úseky. Průběžně dle potřeb
probíhají opravy obecních bytů. V plánu je
pořízení nové techniky - kolový nakladač pro
technickou četu za dosluhující stroj „HON“,
čisticí stroj pro sportovní halu a nový server
na radnici. Důležitou rozbíhající se akcí je
příprava projektové dokumentace pro celkovou rozsáhlou rekonstrukci budovy radnice.
V letošním roce jsme změnili systém v odpadovém hospodářství, což jste zajisté
zaznamenali. Po letech jsme přistoupili
k výrazné obměně a údržbě zeleně. Nemusíte mít obavu, pokácený zbytek lipové aleje
bude nahrazen novými lípami. To platí i pro
ostatní plochy, kde došlo k likvidaci a vyřezání starých keřů, které budou nahrazeny
novou výsadbou. Bude zachována podpora
našich spolků, ať finanční či naturální výpomoc. V oblasti kultury budou zachovány
s ohledem k omezením tradiční akce. Pokud
to bude možné, bude opět promítat Kino na
kolečkách. Na podzim se uskuteční koncert
Moniky Absolonové. Důležitou záležitostí
pro budoucí rozvoj obce je probíhající pořízení nového územního plánu s očekávaným
dokončením procesu v příštím roce.
Všechny akce jsou samozřejmě závislé na
příjmech do rozpočtu obce, na kterých se
současná situace jistě projeví.
Detailní údaje viz. níže v rozpočtu obce
Pavel Šisler, starosta obce
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Schválený rozpočet na rok 2020

PŘÍJMY

r. 2020

10 835 000
225 000
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY835 000
8 410 000
Pitná voda
0
19 200 000
ODPADNÍ VODY-KANALIZACE
1 405 000
ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ
50 000
MATEŘSKÁ ŠKOLA
1 500
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
200 000
115 000
KINO
1 560 000
KNIHOVNY
ZŠ, MŠ
1 359 200
KULTURA
500 000
2 300 000
KULTURNÍ PAMÁTKY
38 962
POŘIZOVÁNÍ,ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT
2 000
ČINNOST REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ
90 000
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
35 000
190 000
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY
280 000
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE
20 000
1 900 000
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST
50 000
Příspěvky na práci s dětmi
150 000
ZÁJMOVÁ ČINNOST
90 000
OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST
20 000
PŘÍJMY CELKEM:
52 129 617
Hřbitovní poplatky
30 000
Nadační fond - Orlickoústecká nemocnice
Pronájmy pozemků
60 000
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Technická četa - příjmy za služby
50 000
VÝDAJE
r. 2020
Prodeje pozemků Havlův palouk -30rozvodné
skříně
120 000
ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE
000
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Prodej stavebních parcel Havlův palouk
450 000
LESY
384 320
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
190 000
Sběr a zpracování druhotných
surovin
0
Poplatky
za využívání pečovatelské služby
90 000
HŘBITOVY
Správa - příjmy ze služeb
10 000
Ostatní správa ve stavebnictví
0
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Odvody příspěvkových organizací
967 455
SILNICE
4
290
000
Úroky na bankovních účtech
500
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
Sociální fond - tvorba
300 000
- závislá činnost
P ŘDPFO
ÍJMY

r. 2020

10 835 000
DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální)
DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální)
225 000
DPFO - kapitálové příjmy DPFO - kapitálové příjmy
835 000
DPPO
8 410 000
DPPO
0
DPPO za obce
DPPO za obce
DPH
19 200 000
Poplatek za odpady
1 405 000
DPH
Poplatek ze psa
50 000
Poplatek
1 500
Poplatek za užívání veřejného
prostranstvíza odpady
Daň z hazardních her
200 000
Poplatek ze psa
Správní poplatky
115 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Daň z nemovitostí
1 560 000
Neinv. dotace ze SR v rámciDaň
SDV - z
správa,
ZŠ, MŠ
1 359 200
hazardních
her
Lesy - prodej dřevní hmoty
500 000
Správní poplatky
Stočné
2 300 000
VAK - pronájem vodovodu HP
38 962
Daň z nemovitostí
2 000
Knihovny - půjčovné
Neinv. dotace ze SR v rámci SDV90- správa,
000
Kultura - vstupné
Tržba fitness
35 000
Lesy - prodej dřevní hmoty
Příjem z reklamy VSH
190 000
Stočné
Příjmy z pronájmu VSH
280 000
Bytové hospodářství - službyVAK
DPS - pronájem vodovodu HP
20 000
Bytové hospodářství - nájemné
1 900 000
Knihovny - půjčovné
Bytové hospodářství - vyúčtování služeb
50 000
Kultura - vstupné
Nebytové hospodářství - nájemné
150 000
Nebytové hospodářství - vyúčtování služeb
90 000
Tržba fitness
Nebytové hospodářství – ubytovna
20 000
Příjem z reklamy VSH
Hřbitovní poplatky
30 000
Pronájmy pozemků
60 000
Příjmy z pronájmu VSH
Technická četa - příjmy za služby
50 000
Bytové
hospodářství
- služby DPS
Prodeje pozemků Havlův palouk
- rozvodné
skříně
120 000
Prodej stavebních parcel Havlův palouk
Bytové hospodářství - nájemné 450 000
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
190 000
Bytové
hospodářství - vyúčtování 90
služeb
Poplatky za využívání pečovatelské
služby
000
Správa - příjmy ze služeb
10
Nebytové hospodářství - nájemné 000
Odvody příspěvkových organizací
967 455
služeb
Úroky na bankovních účtechNebytové hospodářství - vyúčtování500
Sociální fond - tvorba
300
000
Nebytové hospodářství – ubytovna
DPFO - závislá činnost
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VÝDAJE

r. 2020

1 912 000
400 000
0

4 003 600
6 000
1 766 453
3 740 128
391 120
162 800
620 500
600 000
50 000
200 000
96 000
469 000
3 915 000

574 300
151 200
10 200
0
1 514 500

403 000
1 510 000
110 500
560 000

10 936 718

1/2020
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Odpady PDO

5.4.2020

Upozornění

37 000
2 212 000

SLUŽBY OBYVATELSTVU

Informace o úředních hodinách Obecního úřadu Dolní Dobrouč,
otevření Sběrného místa, uzavření VSH Dolní Dobrouč a o omezeném poskytování služeb Pečovatelské služby Dolní Dobrouč v době
nouzového stavu do odvolání
Na základě vyhlášení nouzového stavu na území České republiky
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) a přijatými krizovými opatřeními vládou České republiky jsem rozhodl do odvolání:
Hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu Dolní Dobrouč:
• Pondělí 8.00 – 11.00 hodin
• Středa 14.00 – 17.00 hodin
• V provozu bude pouze podatelna a pokladna obce - podání lze
činit také elektronicky – dávejte tomuto kontaktu přednost. Platby poplatků upřednostňujeme elektronicky (do zprávy pro příjemce uvádějte jméno, příjmení a čp.) – splatnost u poplatků za odpad a poplatků
ze psa je posunuta do 31. 5. 2020.
• Služby CZECHPOINT a ověřování podpisů a listin - budou poskytovány pouze v těchto stanovených hodinách a výhradně na úřadě
(nebude možné ověřovat mimo úřad). Žádáme občany, aby k ověření
podpisu donesli své psací potřeby modré barvy a na rukou měli rukavice. K těmto službám je nutné se předem telefonicky nebo elektronicky objednat.
• Sběrné místo bude od 31. 3. 2020 otevřeno v běžné provozní
době.
• Víceúčelová sportovní hala a fitness v Dolní Dobrouči budou do
odvolání uzavřeny.
• Pečovatelská služba Dolní Dobrouč - bude poskytovat služby
v omezené míře s ohledem k aktuální situaci (nákup pouze v prodejnách v obci, dovoz k lékaři pouze v nejnutnějších případech a dovoz
na úřady nebude poskytován) do odvolání.

10 000

VEŘEJNÁ ZELEŃ

511 000

DPS

1 514 100

OCHRANA OBYVATELSTVA

50 000

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

ZASTUPITELSTVO OBCE

0

1 595 000

Volby, sčítání lidu - vypořádání
SPRÁVA OBCE

0
8 623 300

OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ

40 000

POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ

480 000

PŘEVODY

300 000

DPH

250 000

Finanční vypořádání minulých let

0

DPPO za obce

0

HASIČI

709 000

Výdaje celkem

55 138 739

Rezerva rozpočtu z minulých let

7 407 666
0

Celkem čerpání úvěrů
Splátky úvěrů a půjček - jistiny

-2 690 860

Financování celkem

-3 190 860

Havlův palouk - jistiny

-500 000

Příjmy
Výdaje
Rozdíl

Staré lípy v centru obce
Na začátku roku byly pokáceny staré lípy v centru obce. Důvodem tohoto
razantního zásahu byl především zdravotní stav stromů, jež ohrožovaly
svým zřícením kolemjdoucí a jedoucí občany – viz foto.
V průběhu dubna budou vysázeny nové lípy na stejné místo. Jejich bezprostřední okolí doplní trvalkový záhon.

52 129 617
55 138 739
-3 009 122

Použití rezervy minulých let

6 199 982

Konečný zůstatek rezervy rozpočtu

1 207 684

Závaznými
jsoujsou
daňové
příjmy
a přijaté
transfery
po položkách.
Závaznýmiukazateli
ukazatelirozpočtu
rozpočtu
daňové
příjmy
a přijaté
transfery
po položkách. Ostatní příjmy a
Ostatní
a výdaje
v členění na paragrafy.
výdaje příjmy
v členění
na paragrafy.
Dále jsou závaznými ukazateli provozní příspěvky (pol. 5331) pro příspěvkové organizace Mateřskou školu Dolní Dobrouč a Základní školu Dolní Dobrouč.
Rozpočet je sestaven jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu je hrazen
z rezervy rozpočtu minulých
let.
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ZO schválilo rozpočet obce na rok 2020 dne 4. 3. 2020 - usnesením č. 6.
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Bohužel jsme mezi těmi nejhoršími. Z toho jednoznačně vyplývá, že pokud s tím něco neuděláme,
budeme již za 2 roky platit za odpad o cca 300 Kč na občana více a v dalších letech to bude lineárně
dále narůstat.
Věřím, že situaci plně chápete. Je to tedy na každém
z nás, aby došlo ke zlepšení a budoucí úspoře
1/2020
financí v každé domácnosti.
Cílem nás všech je snížit množství směsného komunálního odpadu a to tím, že budeme důsledně
třídit veškeré odpady.
Níže uvádíme detailní změny s podrobným vysvětlením.

Změny v odpadovém hospodářství od 1. 1. 2020
Pavel Šisler, starosta

BIOLOGICKÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU – BIO ODPAD
Nově obec zavádí od 1. 1. 2020 ukládání bio odpadu do hnědých 240 litrových nádob (popelnic). Občané si mohou
hnědou nádobu zakoupit za dotovanou cenu 500 Kč za 1 ks, a to na základě žádosti o koupi dotované nádoby na bio odpad.
Převzetí nádoby potvrdí svým podpisem na předávacím protokolu a obdrží známku, kterou bude hnědá nádoba na svoz
bio odpadu označena.
Objemný bio odpad (např. velké větve, větší množství trávy, listí, ovoce apod.) lze ukládat na sběrné místo v areálu
technické čety každé úterý od 7.00 hod. – 18.00 hod. a první sobotu v měsíci od 8.00 – 11.00 hod. (pokud svátek připadne
na tuto sobotu, sběrné místo bude otevřeno sobotu následující).

ano

DO NÁDOB PATŘÍ

DO NÁDOB NEPATŘÍ

• listí, tráva, plevel, drny se zeminou
• zbytky rostlin, kořeny, natě
• listy a plody zeleniny, ovoce
• seno, sláma, štěpka, hobliny a piliny
• kousky větví keřů a stromů
• ovoce a zelenina tepelně neupravené
• zbytky rostlinného původu
• čajové sáčky a kávový odpad včetně filtrů
• skořápky od vajec a ořechů

• komunální odpad, smetky
• živočišné zbytky (maso, kůže, kosti)
• exkrementy zvířat
• papír, plasty, sklo, textil, kovy
• zbytky pečiva a obilovin

ne

Svoz hnědých nádob s biologicky rozložitelným odpadem bude probíhat
26x ročně, tj. 1x za 2 týdny v průběhu celého roku 2020.
leta?k odpad:Sestava 1
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Svozový den:
čtvrtek v sudý týden - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.

PAPÍR
Papír lze ukládat do modrých nádob – velkoobjemových kontejnerů ve sběrném místě v areálu technické čety a nově
do modrých kontejnerů o objemu 1100 litrů.

ano

DO NÁDOB PATŘÍ

DO NÁDOB NEPATŘÍ

• noviny, časopisy, katalogy
• telefonní seznam, knihy
• neznečištěné papírové sáčky
• papírové ubrousky, sešity, letáky
• papírová lepenka, karton
• kancelářský papír,
• čisté papírové obaly od potravin a spotřebního zboží

• uhlový papír (kopírák)
• papír znečištěný potravinami
• pleny, vložky, pergamen
• pauzovací papír, obvazy
• dehtový papír, voskový papír
• sklo, plasty, textil

ne

Svoz papíru z kontejnerů a nádob bude probíhat operativně, podle naplněnosti nádob a kontejnerů.

PLASTY
Pro odkládání plastů a nápojových kartonů jsou určeny žluté kontejnery o objemu 1100 litrů. Nově je možné ukládat plasty
a nápojové kartony do sběrných pytlů žluté barvy s nápisem „PLASTY“. Pytle budou k dispozici zdarma na obecním
úřadě.

ano

DO NÁDOB PATŘÍ

DO NÁDOB NEPATŘÍ

• plastové obaly, sáčky, fólie
• nákupní tašky
• vymyté kelímky od jogurtů a jiných potravin
• plastové obaly od drogerie
• sešlápnuté PET lahve od nápojů
• nápojové kartony (tetrapaky)
• CD/DVD obaly
• strečové fólie
• pěnový polystyren

• sklo, papír, kovy, textil
• linolea a výrobky z PVC (NOVODUR)
• molitan, guma, kabely
• videokazety
• obaly od olejů nebo silně znečištěné zbytky jídla
• plastové obaly znečištěné chemickými látkami

ne

Svoz plastů a tetrapaků z 1100litrových nádob bude probíhat 26x ročně.
Svozový den:
středa v lichých týdnech 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
a pátek v lichých týdnech - 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51.
Pytle s plasty a tetrapaky budou sváženy 13x ročně.
Svozový den:
pátek v lichých týdnech 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49.
Svoz naplněných pytlů odložených před domem nebo na příslušném stanovišti
bude prováděn obdobně jako svoz popelnic s netříděným komunálním odpadem.

SKLO
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Sběrná nádoba bílé barvy je určena pro odkládání čirého skla a zelená nádoba pro sklo barevné.

Pytle s plasty a tetrapaky budou sváženy 13x ročně.
Svozový den:
pátek v lichých týdnech 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49.
Svoz naplněných pytlů odložených před domem
nebo na příslušném stanovišti
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bude prováděn obdobně jako svoz popelnic s netříděným komunálním odpadem.

SKLO
Sběrná nádoba bílé barvy je určena pro odkládání čirého skla a zelená nádoba pro sklo barevné.

ano

DO NÁDOB PATŘÍ

DO NÁDOB NEPATŘÍ

• lahve od nápojů
• sklo bez drátěné vložky
• skleněné střepy
• skleněné obaly
(zavařovací sklenice, flakony apod.)

• keramika, porcelán, kamenina
• žárovky, zářivky
• zrcadla
• sklo s drátěnou vložkou
• automobilová skla
• televizní obrazovky a monitory
• komunální odpad

ne

Bílé a barevné sklo bude sváženo 13x ročně.
leta?k odpad:Sestava 1

pátek
v lichých
týdnech
16.12.2019
21:44
Stránka
3

Svozový den:
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Směsný komunální odpad je odkládán do sběrných nádob (plastových či pozinkovaných popelnic) o objemu 120 litrů
nebo 240 litrů, barva může být různá, zpravidla se jedná o barvu černou.

ano

DO NÁDOB PATŘÍ

DO NÁDOB NEPATŘÍ

• maso, kosti, tepelně upravený kuchyňský odpad
• smetky, popel
• hygienické pomůcky
• běžné žárovky
• čistící utěrky a houby
• keramika a porcelán
• exkrementy zvířat
• silně špinavé a mastné obaly

• nebezpečný odpad
• stavební odpad
• vyřazená elektronika
• úsporné žárovky a zářivky
• papír
• sklo
• plasty
• kovy
• rostlinný odpad

ne

Do velkoobjemového kontejneru v areálu technické čety lze ukládat komunální odpad objemný, tj. takový, který
vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (popelnic).
Jedná se například o koberce, matrace, nábytek apod.
Svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) bude probíhat 26x ročně
ve čtvrtek v týdnech 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51.

JEDLÉ OLEJE A TUKY
Na sběrné místo v areálu technické čety můžete odevzdat v domácnosti již nepoužitelné oleje a tuky. Slévejte je do
plastových nádob (lahví, kanystrů apod.) označených fixem názvem naší obce „DOLNÍ DOBROUČ“. Označení nádob je
nutné z důvodu evidence množství odevzdaných olejů a tuků naší obcí

ano

DO NÁDOB PATŘÍ

ne

• olej a tuk na smažení
• olej a tuk z pečení
• olej a tuk z fritéz

DO NÁDOB NEPATŘÍ
• oleje ropného původu (např. motorové)
• oleje se zbytky jídel
• jakékoliv jiné odpady

Svoz olejů a tuků z domácností bude probíhat společně se svozem směsného komunálního odpadu 26x ročně
ve čtvrtek v týdnech 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51.
Olej a tuk slévejte do 1,5 litrových plastových nádob (např. lahve od minerálky), označte fixem názvem
„DOLNÍ DOBROUČ“, a umístěte buď na popelnici, nebo vedle popelnice se směsným komunálním odpadem.

KOVY
Kovy lze odevzdat na sběrné místo v areálu technické čety a do šedých kontejnerů, které budu umístěny na některých
stanovištích v průběhu roku 2020.

ano

DO NÁDOB PATŘÍ

DO NÁDOB NEPATŘÍ

• plechovky od nápojů
• konzervy od potravin
• hliníková víčka od jogurtů
• kovové uzávěry a víčka
• kovové obaly od drogerie a kosmetiky
• alobal

• obaly od nebezpečných látek
• plynové lahve
• kabely a dráty
• elektrozařízení

ne

Kovy jsou ze sběrného místa sváženy podle potřeby a naplněnosti kontejnerů.
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Usnesení
USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dobrouč, které se konalo dne 11. prosince
2019 v zasedací místnosti radnice v Dolní
Dobrouči
1.
ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Marka Švercla a Lukáše Brabce.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
2.
ZO schvaluje návrh programu jednání
v předloženém znění.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

5.
ZO schvaluje směrnici č. 1/2019 – Pravidla oceňování pozemků v majetku obce,
v celém správním území obce Dolní Dobrouč,
včetně přílohy číslo 1 ke stanovení prodejní ceny Kč za 1 m2 pozemku (v předloženém
znění), která platí pouze pro vnitřní potřebu
zastupitelstva obce.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

6.
ZO schvaluje záměr prodeje pozemkové
parcely parcelní číslo č. 574/4 o výměře 54 m2
v katastrálním území Lanšperk.
[Výsledek hlasování: PRO - 7, PROTI - 1,
ZDRŽEL SE - 4, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení nebylo PŘIJATO

11. ZO schvaluje plnění rozpočtu k 30. 11.
2019.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

7.
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Dobrouč č. 1/2019, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Dolní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

3.
ZO schvaluje práci rady obce za období
od 17. 10. 2019 do 11. 12. 2019.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
4.
ZO schvaluje prodej 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, manželům Milanovi a Lence Krátkým, oba bytem, Dvorská 960, Lanškroun,
za kupní cenu 70,-Kč/m2 a za splnění všech
pravidel obce o prodeji pozemků schválených
v zastupitelstvu obce dne 21. 5. 2008. Veškeré
náklady spojené s převodem pozemku uhradí
kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

8.
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
obce Dolní Dobrouč č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
9.
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
obce Dolní Dobrouč č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.

10. ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
obce Dolní Dobrouč č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

12. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.
8/2019 a zplnomocňuje Radu obce Dolní
Dobrouč ke schválení poslední rozpočtové
změny roku 2019 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 2020.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
13. ZO schvaluje rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2020 do dne schválení
rozpočtu k zajištění plynulého hospodaření,
provozu a činností zřízených příspěvkových
organizací a dále k zajištění akcí pokračujících
z roku 2019. Příjmy a výdaje se následně stávají
příjmy a výdaji rozpočtu roku 2020 po schválení.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

Záznam o hlasování - 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč dne 11. prosince 2019 v zasedací místnosti radnice 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

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

X

X

X

Kovářová Marie

X

X

X

X

Kubíček Petr

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

Kulihová Hana Mgr.

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

Pecháček Lukáš

X

X

X

X

X

X X

X

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

Šisler Pavel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X
X

Chotěnovský Jaroslav

X

X

Špinler David
Švercl Marek

X

X

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

A = ANO (hlasoval pro návrh)
N = NE (hlasoval proti návrhu)
Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování)
//////////
nehlasoval
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Dolní Dobrouč 16. 12. 2019
Zapsala: Kristýna Pražáková

15. ZO schvaluje směrnici č. 2/2019 – Jednací řád Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

14. ZO stanovuje cenu stočného s účinností
od 1. 1. 2020 na 35,- Kč / m3 bez DPH.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

USNESENÍ

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

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

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dobrouč, které se konalo dne 27. 1. 2020
v hasičské zbrojnici v Dolní Dobrouči

plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů Zadání územního plánu Dolní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

5.
ZO schvaluje prodej pozemku st. 888/2
o výměře 45 m2 v katastrálním území Dolní
Dobrouč panu Richardu Fajtovi, bytem Bystřecká č.p. 720, 561 64 Jablonné nad Orlicí, za
kupní cenu 200,-Kč/m2 a za splnění pravidel
obce č. 1/2019, které byly schváleny v zastupitelstvu obce dne 11.12.2019 usnesením č. 5.
Veškeré náklady spojené s převodem pozemku
uhradí kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

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 jednání
v předloženém znění.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

8.
ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2020 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 - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

6.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva u nově
oddělných pozemkových parcel podle GP č.
1920-70/2018 - parcelní číslo 4283/71 o výměře 35 m2 a podle GP č. 1940-319/2018 - parcelní číslo 4433/7 o výměře 26 m2 v katastrálním
území Dolní Dobrouč, z vlastnictví obce Dolní
Dobrouč do vlastnictví Pardubického kraje, se
sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice,
IČ 70892822. Nově oddělené pozemky jsou
součástí autobusových zastávek „U Konzumu“
a „U zdravotního střediska“. Náklady spojené
s převodem pozemků hradí nabyvatel.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO

3.
ZO schvaluje práci rady obce za období
od 12. 12. 2019 do 27. 1. 2020.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
4.
ZO schvaluje zřízení zástavního práva
ve prospěch Komerční banky a. s., se sídlem
Na Příkopě 33, č.p. 969, 114 07 Praha 1, IČ:
45317054, k „právu stavby“, které bude zřízeno
za účelem financování stavby rodinného domu
na pozemku parcelní číslo 2928/12 v k. ú. Dolní Dobrouč, ve prospěch stavebníků manželů
Ondřeje a Jany Frodlových, oba bytem Horní
Libchavy č.p. 283, 561 16 Libchavy, na dobu
trvání práva stavby tj. 5 let.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,

9.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.
9/2019.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
10. ZO schvaluje plnění rozpočtu k 31. 12.
2019.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
Pavel Šisler, starosta obce
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7.
ZO schvaluje v souladu s ustanovením §
47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Záznam o hlasování - 8. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč dne 27. ledna 2020 v zasedací místnosti radnice 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

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

Hovad Vladimír Ing.

X

X

Chotěnovský Jaroslav

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kovářová Marie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kubíček Petr

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kulihová Hana Mgr.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Maříková Marie Bc.

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

Petráčková Dana Bc.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Šisler Pavel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Špinler David

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Švercl Marek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trkovský Zdeněk

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
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USNESENÍ

11. ZO neschvaluje přijetí nabídky pana
Jiřího Počtýnského, bytem Javornice č.p. 329,
PSČ 517 11, o bezúplatném převodu podílu
15/556 na pozemkové parcele p.č. 8132 o výměře 1161 m2 v katastrálním území Dolní
Dobrouč do vlastnictví obce Dolní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dobrouč, které se konalo
dne 4. 3. 2020 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

4.
ZO schvaluje záměr prodeje pozemkových parcel parcelní čísla: 2086/7 o výměře
2 m2, 2086/8 o výměře 1 m2, 2086/9 o výměře
1 m2 2087/3 o výměře 116 m2 v katastrálním
území Horní Dobrouč, a to směnou za nově
oddělenou pozemkovou parcelu p.č. 135/2
o výměře 50 m2, geometrickým plánem č. 280274/2016 z pozemkové parcely p.č. 135 v katastrálním území Horní Dobrouč za kupní cenu
100 Kč / m2 a podle pravidel prodeje pozemků
schválených v ZO dne 11. 12. 2019 usnesením
č. 5.
[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 28. 1. 2020 do 17. 2. 2020.
[Výsledek hlasování: PRO – 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

5.
ZO schvaluje rozpočet obce Dolní
Dobrouč na rok 2020.
Příjmy rozpočtu činí 52 199 617 Kč.
Výdaje činí 55 138 739 Kč.
Splátky jistin úvěrů činí 2 690 860 Kč.
Rozpočet obce je sestaven jako schodkový.
Schodek rozpočtu ve výši 2 939 122 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 - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
Pavel Šisler, starosta obce
Dolní Dobrouč 4. 3. 2020.
Zapsala: Kristýna Pražáková

Záznam o hlasování - 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč dne 4. března 2020 v zasedací místnosti radnice 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

X

X

X

X

X

X

Hasíková Dita Bc.

X

X

X

X

X

X

Hovad Vladimír Ing.

X

X

X

X

X

X

Kovářová Marie

X

X

X

X

X

X

Kubíček Petr

X

X

X

X

X

X

Kulihová Hana Mgr.

X

X

X

X

X

X

Maříková Marie Bc.

X

X

X

X

X

X

Novák Aleš Ing.

X

X

X

X

X

X

Pecháček Lukáš

X

X

X

X

X

X

Šisler Pavel

X

X

X

X

X

X

Špinler David

X

X

X

X

X

X

Švercl Marek

X

X

X

X

X

X

Trkovský Zdeněk

X

X

X

X

X

X

Chotěnovský Jaroslav

Petráčková Dana Bc.

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

Látkové roušky
Stránka 1

hlasování 9. zasedání ZO

Máte-li zájem o dětské látkové roušky (velikost do cca 7 let), ozvěte se na mail monika@misabednar.cz nebo na tel. 724 141 634.
• Dobrovolníci, kteří šijete roušky pro spoluobčany, můžete své hotové roušky odevzdat v prodejně Konzumu. V Konzumu u pokladny je zřízeno místo, kde si je mohou občané zdarma vzít a po vyprání a vyžehlení bezpečně používat.
• Senioři, pokud máte zájem o donášku potravin, drogerie nebo léků, je možné domluvit se na nákupu prostřednictvím Pečovatelské služby. Tuto
službu si můžete objednat u paní Plívové na tel. 732 414 956. Dále nákupy je možné zajistit pomocí SDH Dolní Dobrouč, kteří nabízejí svou
výpomoc se zajištěním nákupů. Obracejte se přímo na starostu SDH Dolní Dobrouč pana Rudolfa Rajneta na tel. 776 685 292.
• Prodejna ZECU nabízí občanům Dolní Dobrouče a okolí rozvozy potravin, rozvozy probíhají ve středu a v pátek, objednávky do 10 hodin den
předem. Volejte na tel.: 773 982 099 (po-pá 8-16).
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Nezvládáte sami péči o své blízké seniorského věku?
Potřebujete pomoc s péčí o sebe nebo o domácnost?
Pečovatelská služba Dolní Dobrouč nabízí
své služby
Kde nás najdete?
Dolní Dobrouč č.p. 62, 561 02 D. Dobrouč
Tzv. Dům s pečovatelskou službou (DPS)
Kdy naše služby poskytujeme?
pondělí – pátek 7:00 – 15:30
Mimo tuto dobu po dohodě
Jak nás můžete kontaktovat?
Na telefonních číslech: 465 543 310,
605 164 065, 728 438 589
Na e-mailové adrese: ps.dobrouc@seznam.cz

Kdo se může stát uživatelem pečovatelské
služby?
Uživateli pečovatelské služby se mohou stát
senioři nebo osoby s chronickým onemocněním či jiným zdravotním postižením ve
věku od 27 let, kteří potřebují pomoc někoho
dalšího. Žádost pro zájemce o zavedení pečovatelské služby je k dispozici na webových
stránkách obce Dolní Dobrouč nebo přímo
v kanceláři pečovatelské služby v DPS.
Jaké služby můžete využít?

Poskytujeme různé úkony jako například pomoc s úklidem, pomoc při osobní hygieně
nebo při stravování - a to přímo v domácnostech uživatelů. Všechny námi poskytované
úkony naleznete včetně úhrad v přiloženém
ceníku pečovatelské služby.
Prosíme všechny uživatele, aby se k poskytnutí pečovatelské služby objednávali alespoň
s několikadenním předstihem.
Pro bližší informace jsme pro vás k dispozici ve všední den v DPS.
Hana Plívová a Bc. Ludmila Dvořáčková

Firmy

Contipro opět přispěje místním spolkům a sdružením

O farmaceutické firmě Contipro ví nejspíše
každý obyvatel Dolní Dobrouče. Vždyť firma
v obci působí už 30 let a areál Contipra stojí
hned na začátku obce v místě zvaném Šejv,
kde byla dříve mlékárna. Ne každý ale ví, že
Contipro pravidelně přispívá místním spolkům a sdružením na jejich provoz. Podporuje také aktivní jednotlivce, kteří mají dobrý
nápad a nebojí se ho realizovat. Přihlaste se
o příspěvek také!
Contipro provozuje hned několik podpůrných
programů, kterými vrací regionu svou vděčnost, že zde může působit. Jeden z programů je
věnován přímo Dolní Dobrouči a o příspěvek
z tohoto fondu je možné žádat kdykoliv v průběhu roku. Vloni takto požádalo o příspěvek
15 spolků a sdružení, kterým Contipro přispělo částkou 189 tisíc Kč. V roce 2018 to bylo 118
tisíc Kč. Letos je opět k dispozici 300 tisíc korun a může se tedy opět stát, že celková částka
nebude dočerpána. Byla by velká škoda nechat
si příspěvek ujít.
Komu jsou příspěvky určené
Příspěvek bude přiznán spolkům, sdružením,
ale i jednotlivcům, kteří provozují na území
Dolní Dobrouče jakékoliv společensky prospěšné vzdělávací, kulturní, společenské, sportovní nebo jiné podobné aktivity. Podpořeny
budou jakékoliv dobročinné projekty, ekologické aktivity nebo jiné přínosné činnosti, a to
i akce jednorázové. Každý, kdo provozuje nebo
chystá nějakou prospěšnou akci nebo činnost,
může díky příspěvku Contipra překonat finanční překážky.
Příspěvek nicméně není nárokový. Contipro
si vyhrazuje právo ověřit si, na co konkrétně
mají být finance uplatněné, aby nehrozilo, že
z příspěvku bude nakonec profitovat pouze
sám žadatel. Contipro také neplánuje podpořit investiční akce, jako je například výstavba

nebo rekonstrukce budov. Zda bude příspěvek
poskytnutý a případně v jaké výši, o tom rozhodne vedení firmy.
Contipro vloni přispělo například základní škole, skautům, myslivcům, hokejistům,
šermířům, sokolům, dobrovolným hasičům
a dalším. Contipro drobně přispělo obci i na
loňské Dobroučské Vánoce.
Jak zažádat o příspěvek
O příspěvek lze zažádat volnou formou na e-mailu sekretariat@contipro.com, nebo písemně na recepci Contipra. Na žádost není žádný
formulář, stačí pouze vlastními slovy shrnout,
kdo je žadatel, na jaké aktivity mají peníze směřovat a jakou částku by si představoval. Vedení
firmy se bude každou žádostí velmi rádo zabývat.
„Jsme rádi, že nás obyvatelé Dolní Dobrouče
podporují. Chceme proto na oplátku podpořit jejich kulturní a společenské vyžití, chceme
dopřát dětem větší sportovní a vzdělávací příležitosti. A pokud se najde kdokoliv s dobrým
nápadem, který může život v obci zlepšit, bude
nám ctí pomoci mu překonat finanční překážky,“ vysvětluje výkonná ředitelka Zuzana Bubnová. Obdobný program vymyslela také pro
zaměstnance firmy, kteří díky tomu například
s místními vodáky pomáhali vyčistit Tichou
Orlici od odpadků a Contipro jim zaplatilo
veškeré související náklady.
Komu příspěvky pomohly
„Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě
Contipro za její podporu našeho tenisového
oddílu. Každý, kdo se stará o chod jakéhokoliv spolku zabývajícího se prací s dětmi, ví, jak
je složité sehnat prostředky na kvalitní fungování, a my jsme velmi vděční za to, že nám
firma Contipro projevuje už druhým rokem
takto velkou podporu. Díky této podpoře se
letos naše týmy ve všech kategoriích představí
ve společném oblečení a v roce loňském jsme
mohli začít pracovat na rezervačním systému
a webových stránkách.“ – Tenisový klub Dolní
Dobrouč9
„Chtěli bychom poděkovat společnosti Contistr. 9

pro za dlouhodobou podporu činnosti kroužku mladých hasičů v Dolní Dobrouči. Díky
poskytnutým prostředkům můžeme vyplnit
volný čas dětí v obci pohybovými a tvůrčími
aktivitami, neustále zkvalitňovat sportovní
vyžití dětí, zakoupit bezpečnější vybavení pro
požární sport a díky tomu se pravidelně umísťovat na předních příčkách okresních soutěží.
Prostředky využíváme také na přípravu letního tábora pro děti a vícedenní soustředění
v průběhu roku. Jsme rádi, že můžeme vzdělávat děti v oblasti požární ochrany a prevence,
zdravovědy, topografie a orientace v přírodě,
rozvíjet jejich fantazii, samostatnost, manuální
zručnost a zapojovat do těchto aktivit stále více
dětí. Věříme, že naše činnost, podpořená společností Contipro, je přínosem pro naši obec
a její (nejen dětské) obyvatele. Velice si této
podpory vážíme a doufáme v další pokračování spolupráce.“ - Vedoucí mládeže SDH Dolní
Dobrouč
„Rádi bychom Contipru poděkovali za finanční podporu našich aktivit v roce 2019,
díky které se nám podařilo uskutečnit akce
pro děti. V květnu to byl Dětský den, který
je stěžejní akcí našeho spolku. Této akce se
zúčastnilo bezmála 150 dětí, pro které bylo
přichystáno několik soutěží. V říjnu jsme
uspořádali Lampionový průvod pohádkovým
lesem. Nepříznivé počasí mělo na svědomí
výraznou redukci účastníků, kterých ale i tak
dorazilo k sedmi desítkám. V prosinci dorazil
již podruhé do Lidového domu Mikuláš s andělem a čerty. Všech našich akcí se zúčastnilo
přibližně 550 dětí a dospělých. Díky podpoře
Contipra jsme mohli akce nejen uspořádat, ale
nabídnout dětem i bohatší program a tombolu. V dalších letech plánujeme stejné akce opět
uskutečnit, nabídnout jejich účastníkům vždy
něco víc a zapojit děti nejen do her a vystoupení, ale naučit je i něco z běžného života.“ –
Spolek PRO Dolní Dobrouč
Pokud máte i vy nějaké prospěšné aktivity,
nezapomeňte požádat Contipro o příspěvek!
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Komentáře

Poděkování jednotce hasičů

Tímto bych chtěl poděkovat jednotce hasičů z Dolní Dobrouče za poskytnutou pomoc při události, která se stala 4. 3. kolem 20. hodiny. Jejich zákrok
byl profesionální a přesvědčil mne o tom, že v Dobrouči jsou skromní a hodní hoši.
Jan Petera

Instituce

Keramika jako záliba i terapie

Velkým přínosem pro děti z dobroučské základní školy je vybavení a otevření
nové keramické dílny.
Navštěvuje ji v odpoledních hodinách pravidelně 40 dětí od druhé až po devátou třídu. Děti se učí tvořit z plátů, válečků nebo vyplňují formy (květináče,
mísy). Pracují s glazurami, engobami a odnášejí si domů hotový funkční výrobek, kterým můžou potěšit prarodiče či sourozence nebo kamaráda.
V plánu je i vedle velké keramické pece pořízení hrnčířského kruhu za pomoci
příspěvků od SRPDŠ. Otevření nového keramického kroužku je velkou výzvou
pro tvořivé osobnosti a talenty, jež se chtějí výrobou keramiky smysluplně bavit.
Prezentace některých výrobků je ve spodní chodbě druhého stupně základní
školy. Výrobky můžete také vidět při akcích školy – jarmark a prodej na předvánočních trzích, výzdoba na plese SRPDŠ.

Vítězství v soutěži
zručnosti TECHNÉ
2019
21. listopadu 2019 se žáci školní družiny zúčastnili 6. ročníku akce firmy Bühler s názvem
TECHNÉ 2019. Technickou tvořivost ukázali
v podobě modelů postavených ze stavebnice
Merkur.
V kategorii Mechanika pro 1. – 3. třídu obsadili první místo Ondřej Beneš, Tomáš Hanzlíček
a Matyáš Daněk ze třetí třídy a na druhém místě se umístil druhák Petr Šváb.
Klára Kristlová
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Vyjmenovaná slova jsou potřebná v každém
věku
I když jsou někteří z vás již hodně dlouho ze
školních lavic, nikomu určitě neuškodí si zopakovat takové základní znalosti jako jsou
vyjmenovaná slova. Toto učivo se žáci začínají
učit již ve 3. třídě, ale provází je po celou jejich školní docházky. My jsme je společně se
žáky 6. třídy také opakovali a oni měli za úkol
vymyslet na jednotlivá vyjmenovaná slova příběhy. Ty se jim velmi povedly, a proto bychom
se chtěli o ně s vámi podělit.
Mgr. Zuzana Benešová a 6. třída
Slepýš a netopýr
Slepýš se plazil po zemi a uviděl netopýra, jak
ho někdo nese v pytli. Chtěl mu pomoci, ale
nepodařilo se mu to, jelikož pán, který nesl pytel, sypal na zem třpytky, které se hodně třpytily. Pán jel na koni a slepýš poprosil koně, aby
kopytem klopýtl vedle na louku, kde je hodně
pylu. Pánovi se zalepily oči a zmizel v pýru.
Netopýr vyletěl z pytle a byl tak pyšný, že ani
nepoděkoval. Slepýš řekl: „ Snad bude zpytovat
svědomí, nebo za to bude pykat.“
Šimon Matějíček

I přesto, že letošní zima není k milovníkům
zimních sportů příliš lichotivá, můžeme náš
kurz konaný v týdnu od 1. do 7. února 2020
považovat za LYŽAŘSKÝ!
První únorovou sobotu žáci VII. ročníku společně s „věrnými“ osmáky a deváťáky vyrazili
na lyžařský kurz do Orlického Záhoří do chaty
Perla. Sobotní odpoledne zalité sluncem bylo
sice příjemné, ale tající sníh na sjezdovce už

Kobyla, co hledala bylinu
Byla jednou jedna obyčejná kobyla. Ta kobyla
bydlela v Přibyslavi, kde měla skromný příbytek a malý nábytek. Bydlela tam společně
s jejím majitelem Zbyňkem, býčkem Zbyškem
a dalším dobytkem. Ale najednou ztratila svoji
vzácnou bylinu, kterou měla pro štěstí. Rozhodla se ji hledat. Běžela do Bydžova, kde bylo
plno obyvatel. Věděla, že tam bude tak dlouho,
než najde svou bylinu, a tak si tam zařídila byt.
Jak tak hledala, tak narazila na strom, který
byl vzácný, jmenoval se javor babyka a dodal jí
bystrost, díky které našla svou bylinu pro štěstí. Pak už jen nasedla do vlaku a přes Hrabyni
a Bylany se konečně vrátila domů.
Inka Krejčířová
Dva výtečníci
Vítek a Mirek si vyšli do vysokého lesa. Cestou
si výskali a povykovali, až najednou potkali
myslivce, který žvýkal žvýkačku. Myslivec se
jich ptá: „ Vy dva máte namířeno kam?“ „Jen
se chceme projít a vidět třeba výra nebo slyšet
vlka výt a pokračovat dál k rybníku. Těšíme
se na vydru. Možná se i vykoupeme, je vedro
jako ve výhni,“ odpověděli chlapci. „Chlapci,

je léto, musíme si na větší tepla zvykat!“ varoval je myslivec. Rozloučili se a dál pokračovali
v cestě.
U rybníka se svlékli a Mirek zjistil, že Vítek je
jako vyžle. Vytáhli svačiny a s chutí se zakousli,
tím jejich procházka po lese skončila.
Vojta Langr
Pan Mýtil
Můj tatínek má kamaráda pana Mýtila. Každý
měsíc ho jezdíme navštěvovat. Ale je to trošku
složitější, pan Mýtil žije v Kamýku a my v Litomyšli. Pan Mýtil má hodně zvířátek. Má spoustu hmyzu. Mám na mysli včely a motýly. Ještě
má myši a hlemýždě. Vždycky se tam těšíme,
protože pan Mýtil má starou velkou pec, kde
nás nechává dmýchat oheň. Ale potom se vždy
musíme jít umýt. V létě je jeho velký kopec
plný chmýří pampelišek. Ale v zimě se kopec
promění ve svah, kde lyžujeme. Také jeho cesta
je namrzlá a celá od sněhu, takže se tam často
někdo smýká. ,,O DVACET DNÍ POZDĚJI“
A je tu prosinec, zamykáme byt a odjíždíme na
prázdniny k panovi Mýtilovi.
Veronika Skalická

LVVZ 2020

méně. Proto jsme na nic nečekali a zahájili
„bleskovou“ výuku. Po vydatném dešti by se
spíš hodily kajaky a pádla, ale naštěstí nás paní
zima nenechala na holičkách a mohli jsme vyzkoušet i nově zakoupenou běžeckou výzbroj
a poznat tak krásy i nástrahy běžeckého lyžování! Úsměv na tváři nám vykouzlila vydatnější sněhová nadílka, díky které jsme mohli „dopilovat“ základní sjezdové průpravné prvky.
str. 11

Nechyběl ani večerní společný program včetně
přednášek a zábavy, který si děti moc užívaly.
A že jsme se pořádně pobavili, vám třeba předvedeme.
Hory nám ukázaly svoji sílu a rozmanitost, děti
vše zvládly na výbornou, tak nezbývá než se těšit na příští rok!
LYŽÍM SKOL!
Mgr. Svatava Maříková
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Jak se vlastně tvoří Dobroučské noviny

V polovině ledna jsem navštívila základní školu a jejich čtenářský kroužek, abych dětem objasnila, jak vznikají Dobroučské noviny a jak i oni se často
stávají jejich součástí. Samožřejmě formou příspěvků ze základní školy, která má v každém čísle svůj zásadní podíl.
Děti si mohly vyzkoušet práci grafika a poskládaly úvodní stranu novin. Moc se jim to povedlo. 
Kristýna Pražáková
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ZVEME VÁS
K ZÁPISU DO MŠ
DOLNÍ DOBROUČ
NA ŠKOLNÍ ROK
2020-2021,
který proběhne bez dětí a jejich zákonných
zástupců.
Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání
proběhne ve dnech 2.5.2020 - 16.5.2020.
K žádosti doložte čestné prohlášení o očkování dítěte, kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu.
Žádost je možné doručit následujícím
způsobem:
1. e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem
2. poštou
3. osobním podáním do poštovní schránky u hospodářského pavilonu MŠ
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
a čestné prohlášení
najdete na stránkách školy nebo na telefonu
602539944.
Ředitelství MŠ

K ZAMYŠLENÍ
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Dobrý den, dovolte, abych se představila –
jsem imaginární matka.
Mám 2 děti – 3letou holčičku a 5letého kluka.
Obě děti navštěvují místní mateřskou školu.
Holčička je často nemocná. Vždy s ní jdu k lékaři, nechám si napsat hlídačenku, na doléčení
seženu hlídání. Když ji lékař uschopní, jdeme
do školky. Vrátí se tedy uzdravená. Není to
jednoduché, ale je to přece zdraví mého dítěte.
Vrátí se tedy do školky, kde je ve třídě několik
dětí s rýmou a kašlem. Po několika dnech tedy
některé z mých dětí opět onemocní.
Jdeme k lékaři, vezmu si hlídačenku, na doléčení seženu hlídání…….pokračování znáte.“
Ale sama nic nezměním….
(R.Reslerová – učitelka MŠ DD)

REKONSTRUKCE ZAHRADY
MATEŘSKÉ ŠKOLY POKRAČUJE
Realizace nové zahrady mateřské školy je opět v plném nasazení. V roce
2017 byl zadán projekt firmě New Visit s.r.o. z Hradce Králové, v roce
2018 jsme získali dotaci 500 000,- Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR a na podzim téhož roku jsme se pustili společně do práce.
Vyřezali jsme staré a přerostlé stromy a keře, odstranili rozpadající se
průlezky a herní prvky. Odborná firma vysadila domečky z proutí a vybudovala amfiteátr s ohništěm. Pak přišel na řadu starý asfalt z chodníčků. Místo nich technická četa posílená o brigádníky udělala mlatové cesty, hmatový chodník a položili stovky metrů zámkové dlažby na
dopravním hřišti i cestách na zahradě. Na jaře jsme chtěli začít sázet,
ale to víte, ty nešťastné vícepráce (propadlé potrubí, ucpaná kanalizace,
řešení závlahy…..) Konečně v květnu přišli místní zahrádkáři a vytyčestr. 13
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né prostory připravili k výsadbě – navozili rašelinu, položili netkanou textilii a hromady
mulčovací kůry. První stromy vysadili odcházející předškoláci s rodiči. Ostatní brigádníci
– rodiče a děti přišli hned po nich - a bylo jich hodně. Sázeli maliny, borůvky, okrasné traviny, hortenzie, vrbičky a vše se zasypávalo kůrou. V době letních prázdnin a dovolených
dbal na pravidelnou závlahu náš pan školník. Po prázdninách jsme byli mile překvapeni,
že všechny rostliny rostou, a s chutí jsme svolali na podzim 2019 druhou brigádu rodičů,
dětí a zahrádkářů na zasazení ovocných stromů, trvalkového záhonu a vysazení bludiště
z buxusů. Při podzimních vycházkách děti nasbíraly přírodniny do hmatového chodníku
a hmyzích domečků, které připravíme na jaře. Četa vybudovala velké pískoviště a byla
zima. Místní akční skupina (MAS) pro Ústí nad Orlicí nás podpořila dotací 30 000,- Kč
na výrobu záhonů z projektu nazvanou „Česká zahrádka“, kde se děti budou seznamovat s rostlinami, jejich růstem, podmínkami, které potřebují k životu, proč jsou potřebné
žížaly a berušky na zahrádce, jak se rozkládá kompost. A blíží se konec zimy a práce na
zahradě jsou opět zahájeny. Terénní úpravy, výsadba stromů, keřů a rostlin je ukončena, zbývají herní, balanční, motorické a kondiční prvky. Děti se na ně těší moc, ale také
víme, jak moc jsou drahé, a proto kromě velké finanční podpory zřizovatele hledáme
další finanční možnosti, abychom druhou etapu zahrady zrealizovali a mohli se společně
s dětmi radovat ze hry i učení.
Za kolektiv MŠ Dita Hasíková

Spolky

Mikulášská nadílka 2019

5. prosinec je datum, kdy se otevírají pekelné,
ale i nebeské brány a na zem sestupuje svatý
Mikuláš s anděly. To by nebylo ale Mikuláše,

kdyby chyběli zástupci mocností pekelných čerti.
Lidový dům byl svědkem druhého ročníku veřejné Mikulášské nadílky. Po loňské zkušenosti
jsme se nachystali na větší počet návštěvníků,
než tomu bylo o loňské premiéře. Proto byly
přidány stoly, pro odvážnější bylo nachystáno
peklo s čerty z Rakouska. A vyplatilo se. Bylo
plno.
Úderem páté hodiny to všechno začalo. Zhaslo
osvětlení, začalo se blýskat a ze všech děr začali vylézat chlupatí a rohatí čerti vedení Luciferem. Čerti hledali hříšné duše a snažili se
přimět děti k hříchu. Ač se snažili sebevíc, neuspěli. Jejich řádění udělal přítrž Mikuláš s an-

dělem. Po rozhřešení a vykázání čertů rozdal
Mikuláš dětem dárečky, vyslechl si básničky
i písničky a po chvíli spokojeně pokračovat za
dalšími dětmi do sousední vesnice.
To byl prostor pro čerty. Začaly stylové soutěže
o drobné ceny, následně dětská diskotéka.
Akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Poděkování patří partnerům a sponzorům akce: Obec
Dolní Dobrouč, CONTIPRO a.s., ELEKTRO
FRANC s.r.o., Tomáš Pražák, Autoopravna
s.r.o. Dolní Dobrouč, SEMO VÝTAHY s.r.o.,
Pavel a Šárka Rejmanovi, AVX Czech Republic
s.r.o. a Rieter CZ s.r.o.
Spolek PRO Dolní Dobrouč a Spolek Honorata

Dětský den

Spolek PRO Dolní Dobrouč oznamuje, že se
Dětský den neuskuteční v původním termínu
23. května 2020. Důvodem je epidemie COVID-19. Jelikož jsme na přípravy vynaložili
nemalé úsilí a připraveného toho máme pro
tento rok opravdu spoustu, rozhodli jsme se,
že se pokusíme vybrat jiný pozdější termín.
Vše se podařilo a pokud to situace dovolí,
uspořádáme Dětský den 18. července 2020.
O případných změnách vás budeme včas informovat.
Zdeněk Trkovský
str. 14
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Honorata i se třemi králi přišla do Dolní Dobrouče
S nápadem uspořádat Tříkrálový průvod přišla
Honorata poté, kdy se společně se svými bubeníky několikrát zúčastnila Tříkrálového průvodu v Praze pro pana kardinála Duku. „Když
to mají v Praze, my to dokážeme také“ … rozhodnutí padlo. Nebylo cesty zpět.
Oslovili jsme okolní města i naši radnici a zjistili velký zájem. Dohodli jsme tedy formu
podpory a pustili se do díla. V každém z měst
jsme vybudovali malou organizační skupinu
ze stejných nadšenců jako jsme my. Skupiny si
žily svým životem a my jsme je pouze usměrňovali na pravidelných schůzkách. Na nás na
šermířích leželo břímě oblečení králů, zajištění
velbloudů, logistika akce, zajištění propagace
a sponzorů, koordinace … byla toho skutečně
pěkná řádka. Toto nemusím vysvětlovat vám,
kteří jste někdy něco pořádali. Říkat, že nám
lidé nevěřili a zpochybňovali naše snažení,
není rovněž překvapující.
I přes nepřející jedince se v Dolní Dobrouči
hybnou silou stali Honza Mařík, místní ochotníci a hasiči. Vytvořili jsme základní koncepci
celého průvodu, kterou jsme však několikrát
měnili a upřesňovali. I v ostatních lokalitách
docházelo ke změnám a naskakovaly nám
nové náměty. Kreativitě a nápadům jsme se
nebránili. Poslední změny přišly týden před
akcí. To jsme se vrátili z Tříkrálového průvodu
z Prahy, kde jsme si opravdu velice podrobně
všímali naprosto všeho, co tam bylo k vidění.
Mnoho hodin zkoušek jsme trávili v kostele,
u schůzek s organizátory i s dalšími podpůrnými složkami, bez kterých bychom to určitě
nezvládli (kupříkladu s hasiči nebo zvukaři
a osvětlovači). Den „D“ se pomalu přiblížil,
kostýmy byly přivezeny od švadleny, zbroje
z filmových studií, rekvizity byly nachystány ...
A jdeme na to. Po prvním dni, kdy králové
projeli Lanškrounem a Letohradem, z nás trochu spadla nervozita, nicméně jsme se chtěli
blýsknout na domácí scéně, a tak červík nejistoty hlodal. V noci ještě poslední zkoušky zvuku a scéniky v kostele a potom už jen dlouhá,
bezesná noc.
Po osmé hodině ranní se již začali sjíždět první
aktéři Tříkrálového průvodu. Déčko vytvořilo
fantastické zázemí pro účastníky i pro velblou-

dy. Ti od prvních okamžiků přitahovali zaslouženou pozornost kolemjdoucích. Byli úžasní.
V devět hodin ráno, kdy začala zpívaná mše,
byl kostel již zcela zaplněn. O hodinu později
už venku postávaly desítky, snad i stovky diváků, očekávající příjezd tří mudrců. V roli
Kašpara se v Dolní Dobrouči představil Vlastimil Mlynář a úlohy Melichara se zhostil Jiří
Havlík. Černým Baltazarem byl stejně jako
v ostatních lokalitách neustále usměvavý
Američan Craig.
V 10:15 to celé začalo. Členové ochotnického
divadla z Dolní Dobrouče spustili dle scénáře
Jirky Jakubce první obraz, v němž tři mudrcové zavítali za králem Herodem. Za palác posloužil místní kostel, kam s Herodem přišla
i římská garda. Následně přišli ti, které celý
kostel očekával – tři králové se svou družinou.
Ve scéně bylo přehledně vysvětleno i neznalcům, jaké byly role mudrců a jaká krále Heroda. Hudební doprovod celého dějství obstaral
místní chrámový sbor a trubači místní dechové hudby.
Poté Herodes pozval mudrce k malému občerstvení před kostel, odkud už průvod vyrazil na
cestu k Jeruzalému (hasičské zbrojnici). Zde
mudrcové předali své dary svaté rodině v nádherné jeskyni.
Po předání darů byli
poutníci i návštěvníci
pozváni na malé občerstvení, které pro všechny
přichystali místní hasiči.
Pohodovou
atmosféru
na chvíli přerušila siréna,
která ohlásila výjezd. Jo,
i to se může stát.
Po chvíli, kdy se malí
tříkráloví koledníci za
odměnu mohli na chvilku vyhoupnout do sedla
velbloudů, se celý průvod
přesunul zpět do kostela.
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Zde jsme si poslechli koncert tří pěveckých
sborů. Program zahájil dětský pěvecký sbor
Dobroučci, následován Smíšeným pěveckým
sborem Č.A.S. Posledním vystupujícím byl
Komorní pěvecký smíšený sbor Campanula.
Upřímně děkujeme Obci Dolní Dobrouč za
podporu a technickou pomoc, děkujeme sponzorům, partnerům, všem spolkům i jednotlivcům, kteří se na přípravě této akce jakkoliv
ZDARMA podíleli.
Věříme, že se příští rok tři mudrcové s Honoratou do Dobrouče znovu navrátí. :)
Pokud máte nějaké fotografie, o které byste se
chtěli podělit, pošlete nám je na e-mail: info@
honorata.cz, nebo je vložte na náš Facebook.
Moc děkujeme.
Obrovské poděkování:
Obec Dolní Dobrouč
Honza Mařík, koordinace
Jirka Jakubec, scénář
Ochotnický spolek Dolní Dobrouč (Josef
Kalous, Jiří Kristl, Láďa Hovad, Jitka
Skalická a Andrea Jakubcová)
Členové fanfárové sekce dechové hudby
Dolní Dobrouč pod vedením Petra Mlynáře
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Dobrouč,
vše co bylo potřeba
David Jakubec, skvělá péče o účinkující v „D
centru“
J.M.Rýznar, fantastické fotografie
Technická četa pod vedením Lukáše
Pecháčka
Smíšený pěvecký komorní sbor Campanula
pod vedením Jarušky Maříkové
Smíšený pěvecký sbor Č.A.S. pod vedením
Stanislava Pecháčka
Dětský pěvecký sbor Dobroučci pod vedením
Lucie Stránské
… a desítkám bezejmenných pomocníků
Za Honoratu
Petr „Gene“ Kubíček
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Výjezdy dobroučských hasičů v roce 2019
V roce 2019 byla jednotka naší obce povolána krajským operačním střediskem z Pardubic
celkem k 52 událostem.U těchto činností jsme
strávili téměř 55 hodin.Tento čas zahrnuje
celkovou dobu od výjezdu jednotky po návrat
jednotky na základnu.Čas na ošetřování techniky, účasti na potřebných školeních a činnosti
spolku zde raději neuvádím.Vše je zpracováno
v přehledné tabulce.Z té je patrno, že některé
dny roku byly trochu náročnější.Nejnáročnějším a nejdelším zásahem byl požár střechy výš-

kové budovy v České Třebové. Příslušníci naší
jednotky zde strávili více jak 6 hodin. Zde pomáhali profesionálním jednotkám a ostatním
dobrovolným jednotkám z okolí České Třebové s likvidací požáru,který prováděli v dýchací
technice. Dne 18.6. byli zástupci všech 18 zasahujících jednotek pozváni na městský úřad
do České Třebové.Za tento zásah jim poděkovala starostka města Magdalena Peterková
a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Setkání byl přítomen i ředitel HZS Pardubi-

ce plk. Aleš Černohorský a starosta krajského
sdružení hasičů Josef Bidmon. Nakonec musím i já poděkovat všem členům naší jednotky
za jejich obětavou činnost, kterou odvádějí bez
nároku na honorář.Poděkování patří ale i jejich manželkám, přítelkyním, rodičům, kteří
jim tuto „zábavu“ umožňují.
Velitel jednotky hasičů JSDHO Dolní Dobrouč
Beneš Petr

Datum vzniku

Typ události

Popis typu

Místo události

08.01.2019

TECHNICKÁ POMOC

Uvízlý automobil v příkopě

Dolní Dobrouč - Horní Dobrouč

10.01.2019

TECHNICKÁ POMOC

Vytažení zapadlého TIR u fy.Contipro

Dolní Dobrouč

15.01.2019

TECHNICKÁ POMOC

Odstranění překážky silničního provozu

Dolní Dobrouč

20.01.2019

POŽÁR

Požár osobního automobilu

Dolní Libchavy

21.01.2019

POŽÁR

Požár sazí v komíně

Dolní Dobrouč

29.01.2019

TECHNICKÁ POMOC

Otevření bytu

Dolní Dobrouč

16.02.2019

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Uniklé provozní kapaliny

Dolní Dobrouč

25.02.2019

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT

Záchrana psa ze zátoky

Dolní Dobrouč

01.03.2019

DOPRAVNÍ NEHODA

Dopravní nehoda

Dolní Dobrouč

09.03.2019

TECHNICKÁ POMOC

Mytí komunikace

Dolní Dobrouč

10.03.2019

POŽÁR

Odvětrání zakouřených prostorů

Letohrad - ul. SNP

11.03.2019

TECHNICKÁ POMOC

Vyvrácený strom na vozovce

Dolní Dobrouč

11.03.2019

TECHNICKÁ POMOC

Spadlý strom

Petrovice

11.03.2019

TECHNICKÁ POMOC

Planý poplach - spadlý strom

Petrovice

26.03.2019

POŽÁR

Kouř a plameny z chaty

Lukavice

04.04.2019

POŽÁR

Požár hrabanky a pařezů

Hnátnice

09.04.2019

POŽÁR

Kůlna u domu

Letohrad - Železničářů

13.04.2019

POŽÁR

Požár popelnice u garáže

Lukavice

03.05.2019

POŽÁR

Požár v Dětském domově - cvičení

Dolní Čermná

17.05.2019

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT

AED - záchrana osoby

Dolní Dobrouč

28.05.2019

DOPRAVNÍ NEHODA

Dopravní nehoda

Dolní Dobrouč

28.05.2019

TECHNICKÁ POMOC

Spadlý strom na komunikaci

Dolní Libchavy

03.06.2019

TECHNICKÁ POMOC

Odstranění vosího hnízda

Dolní Dobrouč

03.06.2019

POŽÁR

Požár střechy-izolace, panelový dům

Česká Třebová - Sídliště Lhotka

12.06.2019

TECHNICKÁ POMOC

Spadlý strom přes silnici

Dolní Dobrouč

13.06.2019

POŽÁR

Rodinný dům

Letohrad - Železničářů

19.06.2019

TECHNICKÁ POMOC

Čištění kanalizace

Dolní Dobrouč

27.06.2019

TECHNICKÁ POMOC

Odtažení vozidla

Dolní Dobrouč

01.07.2019

POŽÁR

Planý poplach - spalování odpadu

Dolní Dobrouč - Lanšperk

01.07.2019

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Rozlitý olej na komunikaci

Hnátnice

01.07.2019

TECHNICKÁ POMOC

Strom na vozovce

Dolní Dobrouč

01.07.2019

TECHNICKÁ POMOC

Odstranění nebezpečného hmyzu

Dolní Dobrouč
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11.07.2019

TECHNICKÁ POMOC

Vyvrácený strom, lípa

Dolní Dobrouč

15.07.2019

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT

Záchrana čápa

Dolní Dobrouč

16.07.2019

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT

Záchrana čápa

Dolní Dobrouč

26.07.2019

TECHNICKÁ POMOC

Odstranění nebezpečného hmyzu

Dolní Dobrouč

29.07.2019

TECHNICKÁ POMOC

Spadlý strom

Dolní Dobrouč

31.07.2019

DOPRAVNÍ NEHODA

Dodávka a osobní automobil

Petrovice

07.08.2019

TECHNICKÁ POMOC

Likvidace sršních hnízd

Dolní Dobrouč

26.08.2019

TECHNICKÁ POMOC

Odstranění nebezpečného hmyzu

Dolní Dobrouč

16.09.2019

TECHNICKÁ POMOC

Čištění propustků v místní části

Dolní Dobrouč - Lanšperk

24.09.2019

TECHNICKÁ POMOC

Návěs plný panelů, hrozí převrácení

Dolní Dobrouč

25.09.2019

TECHNICKÁ POMOC

Pátrání po osobě

Písečná

27.09.2019

TECHNICKÁ POMOC

Pročištění propustků pod komunikací

Dolní Dobrouč - Lanšperk

28.09.2019

TECHNICKÁ POMOC

Čištění komunikace

Dolní Dobrouč

30.09.2019

TECHNICKÁ POMOC

Utržený vikýř, hrozí pádem na silnici

Dolní Dobrouč

05.10.2019

DOPRAVNÍ NEHODA

Osobní automobil - náraz do stromu

Dolní Dobrouč - Lanšperk

10.10.2019

POŽÁR

Hašení hořícího automobilu a přístřešku

Letohrad - Tyršova

16.10.2019

TECHNICKÁ POMOC

Odstranění nebezpečného hmyzu

Dolní Dobrouč

19.10.2019

DOPRAVNÍ NEHODA

Odstranění materiálu na komunikaci

Dolní Dobrouč - Lanšperk

20.10.2019

DOPRAVNÍ NEHODA

Osobní auto na boku na mostě

Dolní Dobrouč

05.11.2019

POŽÁR

Planý poplach

Letohrad - Podměstí

2019 - rok výročí v Klubu českých turistů
Nejdříve se vrátíme do roku 2018, kdy 11.
června slavil Klub českých turistů 130. výročí založení. Jednou z mnoha oficiálních akcí
k oslavě tohoto výročí byl i pochod Přes kopce
a dolíky. Na pochodu tak byly k prohlédnutí
výstavní panely s historií KČT a každý z účastníků se alespoň kousek prošel po dálkové cestě
Dr. J. S. Gutha-Jarkovského, který byl mimo
jiné předsedou KČT v letech 1915-1926. Díky
tomu jsme 1. 1. 2019 obdrželi od předsedy Vratislava Chvátala děkovnou plaketu KČT, která
je vystavená v naší vitrínce na Lidovém domě.
Akcí oslavujících 130. výročí bylo v roce 2018
mnoho, a proto byla celonárodní výstava záměrně ponechána až na rok 2019. Výstava
byla umístěna v Praze v Národním památníku na Vítkově a věnovala se i loňským dvěma
výročím. 130 let nepřetržitě vychází klubový časopis Turista, který je určen nejen pro
členy, ale i ostatní příznivce turistiky. 130 let
uplynulo od vyznačení první turistické trasy.
KČT je v České republice výhradním realizátorem a autorem 42855 km značených pěších
turistických tras. Celkem v současnosti Klub
českých turistů udržuje v ČR 86352 km značených turistických tras (pěších, cyklo silničních
a terénních, lyžařských, hipo a vozíčkářských).
To je neuvěřitelné číslo, když si uvědomíme,
že by se po těchto turistických značkách dala
více jak 2 x obejít zeměkoule. Pokud se chcete

o KČT dozvědět více, byly loni spuštěny nové
webové stránky (www.kct.cz).
Několik významných výročí bylo i v našem
okolí. Jako druhý odbor klubu byl schválen
KČT Rychnov nad Kněžnou ustavený 16.
6. 1889 a loni tak oslavil 130 let existence.
O jeho důležitosti svědčí fakt, že do základů chaty KČT na Suchém vrchu otevřené
6. 7. 1928 byly vloženy pamětní listy nejen
budovatele KČT Jablonné n. Orlicí, ale také
Rychnova jako průkopníka české organizované turistiky v celé oblasti. Dalším loňským
jubilantem byl Klub českých turistů, odbor
Žamberk, který oslavil rovných 100 let od
založení.
V neposlední řadě musíme zmínit, že také
v Dobrouči jsme měli dvě výročí. Náš odbor
slavil 10. narozeniny, protože založení počítáme od 1. schůze přípravného výboru, která
se konala v dobroučském Lidovém domě 27.
října 2009. Přípravný výbor vedl Miloš Pecháček a na ustavující výroční schůzi odboru 16.
ledna 2010 byl dvaceti zakládajícími členy zvolen i prvním předsedou odboru. Odbor byl na
ústředí KČT registrován 3. prosince 2009 pod
názvem KČT Dolní Dobrouč 2009. Kvůli změně občanského zákoníku byl název upraven
na dnešní KČT, odbor Dolní Dobrouč. Sídlo
máme díky vstřícnosti obce Dolní Dobrouč
str. 17

v přízemí č. p. 446 (bývalé jesle, dnes ordinace dětského lékaře a zubařky). Turklub (jak
klubovně říkáme) slouží jako sklad materiálu
a schází se v něm sedmičlenný výbor v čele
s předsedou Antonínem Nyklesem a K3P (komise pro pořádání pochodu).
Hned po založení se odbor začal věnovat obnovení pochodu Přes kopce a dolíky, který
se dříve v obci pořádal. Všichni se pustili do
práce s velkou chutí, takže se znovuzrození
pochodu podařilo a už 1. ročníku se zúčastnilo krásných 519 turistů. V průběhu let se
měnily trasy, nabídka občerstvení, doprovodný program a začali jsme střídat místa startu
mezi areálem “na Šejvě“ a fotbalovým hřištěm

1/2020
za kostelem. Neměnilo se slosování účastnických karet o krásné ceny, za které děkujeme
sponzorům. Každý rok se na pořádání pochodu podílí cca 70 lidí (členů, ale také příznivců
či rodinných příslušníků) a odměnou jim je
účast, která od 2. ročníku neklesla pod 600. Na
loňském 10. ročníku se dokonce vyšplhala na
rekordních 1171 turistů. Celkem se za deset

krát do sportovního areálu “na Šejvě“. Letos
byl pochod vybrán jako oblastní (Pardubický kraj) akce k připomenutí Památného
dne KČT (11. června - den vzniku KČT) a 30
let od obnovení činnosti (7. 4. 1990). Další
informace budou postupně k dispozici na
www.preskopceadoliky.cz a Facebooku.
KČT, odbor Dolní Dobrouč

let zúčastnilo pochodu 8681 turistů (6774 pěších, 1892 cyklistů a 15 in-line bruslařů). Také
účastníkům moc děkujeme za dlouhodobou
přízeň. Určitě by se našlo hodně těch, kteří šli
všech deset ročníků.
11. ročník obnoveného turistického pochodu Přes kopce a dolíky startuje v sobotu 13.
června 2020. Srdečně Vás tedy zveme tento-

Přehled účasti na obnoveném pochodu Přes kopce a dolíky
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR DOLNÍ DOBROUČ
Vás srdečně zve na 11. ročník obnoveného turistického pochodu

PŘES KOPCE A DOLÍKY
v sobotu 13. června 2020
START: Dolní Dobrouč - Sportovní areál „NA ŠEJVĚ” 8:00 - 10:00 hod.
(200 m od vlakové zastávky DOLNÍ DOBROUČ)
CÍL: Dolní Dobrouč Sportovní areál „NA ŠEJVĚ” do 17:00 hod.
TRASY PĚŠÍ: 5 km (lze projít s kočárkem), 10 km Lesní stezkou,
15 km, 30 km (na trase 5 a 10 km program pro děti)
TRASY CYKLO: MTB 40 km, TREKING 35, 60 km,
SILNIČNÍ 100 km
STARTOVNÉ: Děti do 15 let 20 Kč, ostatní 30 Kč

Bohatý doprovodný program,
Informace o pochodu na: www.preskopceadoliky.cz
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56. Hry bez katastru
Jako již 28 let, tak i minulou sobotu se vydalo
družstvo z Dolní Dobrouče reprezentovat obec
do nedaleko vzdálené Řetové, přesněji přímo
do OSADY MANDL, na 56. Hry bez katastru.
Ptáte se, co vůbec jsou HRY BEZ KATASTRU? Od roku 1992 se každou zimu a léto sejde
parta dospěláků, kteří mají dost dobře vyvinutý smysl pro humor a recesi a dokáží si dělat
legraci sami ze sebe a i v dnešní uspěchané
době jsou schopni se zastavit a jít si hrát jako
malí. Zápolí mezi sebou přihlášená smíšená
pětičlenná družstva měst a obcí (leckdy hojný
počet – nyní nás bylo 17 týmů) v netradičních,
dostatečně šílených, někdy až brutálních disciplínách. Za zmínku stojí pár zajímavostí a shrnutí za dobu konání HBK. Za uplynulých více
než 25 let se v bláznivém dovádění vystřídalo
více než 120 družstev. Hry se odehrávaly na 27
různých sportovištích měst a obcí nejen Pardubického kraje. Nejčastěji právě u nás v Dolní
Dobrouči, dále v Březinách, Přívratu, Horní
Čermné, České Třebové nebo ve Sloupnici.
Organizátoři připravili na čtyři stovky pokaždé
jiných disciplín. Pouze jednou za dobu trvání
her se vlivem počasí musely zrušit tři disciplíny, což se považuje za veliký úspěch! Největší zajímavostí je ovšem to, že jediná DOLNÍ
DOBROUČ se zatím zúčastnila VŠECH 56 konaných her a patří tak ke zkušeným,, kmetům,,

No a jak nám to šlo v sobotu 22. února na
Mandlu? Po prvních čtyřech a jedné průběžné
disciplíně jsme se probojovali do finále (po základní části jsme byli třetí). Finálové disciplíny nám sedly, a tak jsme se dokázali posunout
na krásné 2. místo. Vítězem se stalo družstvo
z Bučiny.

Pořadatelé letních 57. HBK zároveň oznámili
termín dalších her - budou se konat 18.7.2020
v Jarošově. Už teď se těšíme, jak to dopadne
a kolik legrace si zase všichni užijeme. Budete-li mít čas a chuť, neváhejte a přijeďte se do
Jarošova podívat.
Tým HBK Dolní Dobrouč

Články

VZPOMÍNKA NA MOTOCYKLOVÝ ZÁJEZD DO RUMUNSKA
Počátkem srpna roku 1968 se vydalo 7
dobroučských mladíků na motocyklech Jawa
na dalekou cestu do Rumunska a Bulharska.
Byli to Pavel Mačát s Pravoslavem Jansou,
František a Jan Matějíčkovi, Karel Fišer a František Špinler s Jaroslavem Jansou. Bez velkých
příprav a s nejnutnějším vybavením stany
a přikrývkami, v běžném oblečení se vydali na

dosud neznámou cestu. Počasí při jejich odjezdu bylo slunečné a podpořilo jejich spontánní dobrou náladu. Sousední Maďarsko projeli
jižním směrem až ke hraničnímu přechodu
Nádlak s Rumunskem. Tam přespali v přírodě. Bohužel již další den se počasí zhoršilo.
Naštěstí měli pláštěnky a celý den projížděli
Rumunskem v častých přeháňkách. Při zastáv-
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kách se zdejší lidé vlivem uvolněné politické
situace v naší zemi k nám chovali velmi přátelsky. Hlavní silnice ve směru na Arad, Sibiu
a Bukurešť byla nad očekávání kvalitní. Nocleh
v přírodě prožili v promočených stanech.
Ráno třetího dne je zastihlo ve sluncem prozářené dunajské deltě. Během dopoledne po
absolvování téměř 1300 km na motorkách je
přivítala Mamaia, kde se ubytovali v nově založeném kempu. Tehdy bylo přímořské středisko
plné nových hotelů na okraji nádherné, čistě
udržované pláže a jejího okolí. Ceny ovoce,
zeleniny, běžných potravin, rumunského vína
i Pepsi coly byly tehdy neobvykle příznivé.
Koupání v čisté vodě Černého moře bylo pro
suchozemce zážitkem. Okouzlující byla při večerních procházkách také sousední Konstanta.
Po více dnech prožitých u moře pokračovala
výprava do sousedního Bulharska. Zde měla
krajina jiný charakter a také hotelová zástavba
byla jiného rázu. Rovněž obyvatelé se k nám
nechovali zvláště přátelsky, patrně pod vlivem
událostí u nás doma, které jim byly prezentovány negativně. Po zastávkách ve známých
přímořských letoviscích - Bálčiku, Albeny
a Zlatých Píscích nastal čas k návratu. Zpáteční
cesta vedla z Varny přes bulharsko-rumunský
pohraniční přechod v Rusé směrem na Buku-
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rešť s pokračováním do rumunských Karpat. Zastávka v horském středisku Brašov nenechala nikoho na
pochybách, že to bylo jedno z nejkrásnějších míst na
zpáteční cestě. Další zastávkou byla Alba Julia, církevní komplex chrámů starobylého města, a neméně
krásným zážitkem bylo nedaleké historické město
Kluž v bývalém Sedmihradsku. Zbývalo 170 km k rumunsko-maďarskému hraničnímu přechodu nedaleko města Oradea. Po opětovném nocování v přírodě
byl na programu průjezd Maďarskem a na slovenské
straně v Ostřihomi konečně první hospoda s vepřo-knedlo-zelo, konečně knedlíky, které tak v minulých
dnech velice chyběly. V Bratislavě bylo plno našich
a sovětských vlajek, to nikdo z nás netušil, že proběhla již druhá schůzka našich a sovětských představitelů.
Další překvapení nám zanedlouho připravili naši sousedé, když nás opět na tancích „osvobodili“. Zážitky
z tohoto dlouhého cestování si připomněli účastníci zájezdu při minulé schůzce. Zčásti jsou uvedeny
v tomto resumé.
Jaroslav Jansa

Inzerce
Skupina historického šermu Lucrezia
Vás zve dne 11.

7. 2020 na

Svijanobraní
Svijanský Vozka 0%
Svijanský Máz 11%
Svijanský Fanda 11%
Svijanský Rytíř 12%
Svijanská Kněžna 13%
Svijanský Kníže 13%
Kvasničák 13%
Baron 15%
….... a další pěnivé dobroty ....

Dolní Dobrouč – Šejv
Hlavní program:
- ochutnávka svijanského piva - začátek ve 14:00 hodin

Doprovodný program:

- bude upřesněn na plakátech, určitě večerní živá hudební produkce
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Golf v srdci přírody

Otevíráme!
Nový golfový resort v Dolní Dobrouči právě vytváří tým pracovníků.
Chcete-li se stát součástí tohoto projektu, nabízíme vám různé možnosti, jak se zapojit a být přímo u toho. Staňte se jeho členy.

Nabízíme vám pracovní pozice...

SEZÓNNÍ PRACOVNÍK/CE ÚDRŽBY HŘIŠTĚ
POMOCNÝ PERSONÁL KUCHYNĚ
ČÍŠNÍK/CE
PRACOVNÍK/CE ÚKLIDU
RECEPČNÍ
Vítáni jsou také důchodci i mladí, kteří by měli zájem o sezónní brigády v plném, či částečném úvazku.

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.
Petra Rychetská | 605 954 599 | rychetska@golfdobrouc.cz
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Společnost

Životní jubilea oslavili
70 let

75 let

Pravoslav Jansa, DD
Stanislava Motlová, DD
Pavel Hartl, DD
Zdenka Moravcová, DD
Ludmila Rajnetová, DD
Zdeněk Dušek, DD
Pavel Špinler, DD
Jana Pecháčková, DD
Jaroslav Jireš, DD
Jan Matějíček, DD
Anna Gendráčová, DD
Zdenka Šilarová, DD
Josef Halbrštát, DD
Danuše Zastoupilová, LA
Pavel Mačát, DD

80 let

Zdeněk Horák, DD
Alois Maixner, DD
Jana Kulhavá, DD

85 let

Julius Wagner, DD
Petr Špinler, DD
Karel Kulhavý, DD
Božena Kubíčková, DD

90 let

Vlasta Pecháčková, DD
Marie Maixnerová, DD

91 let

Božena Dušková, DD

92 let

Anna Pecháčková, DD

Od posledního vydání novin se narodily tyto děti:
Filip Havlíček
Adéla Šverclová
Richard Šín
Nikola Malá
Jan Mareš
Viktorie Čejková
Iva Richtrová
Gita Applová
Jan Junek
Klára Bartoňová
Dominik Roškanin

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

93 let

Jaroslav Čejka, DD

95 let

Dalibor Knejfl, DD
Věra Píčová, DD

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

Ludmilou Hlůžkovou
Růženou Stránskou
Boženou Pecháčkovou
Ludmilou Vackovou
Marií Benešovou
Eliškou Maixnerovou
Karlem Šilarem
Vlastimilem Mlynářem
Jiřím Matějíčkem
Jaroslavem Plívou
Josefem Hrdinou

První občánek Obce Dolní Dobrouč
se jmenuje Viktorie Čejková a narodila se 5. ledna 2020
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Dne 25. ledna 2020 byli v obřadní síni obecního úřadu
přivítáni noví občánci obce

Eliška Skalická, Nick Plevák, Viktorie Piklová, Timotej Bartoš

Julie Matyášová, Oliver Nožka, Tereza Benešová, Timotej Mačát

Adéla Šverclová, Nikola Skalická, Filip Havlíček, Mikuláš Pecháček, Vojtěch Kubový
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