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Úvodník

M

ilí spoluobčané.
V jedné známé písni se zpívá o životě, jak jste jednou dole a jednou nahoře.
Jako na houpačce. V letošním roce s námi
houpe jeden malý, ale o to zákeřnější virus.
Je už docela otravný, a proto nám všem
z celého srdce přeji, abychom to jeho pohupování dostali co nejdříve pod kontrolu. Uvědomme si, co je pro život důležité
a mějme na paměti, že záleží na každém
z nás, jak se ke všemu dění kolem postavíme.
Podíváte-li se do svých kalendářů, zjistíte,
že obracíme již poslední jeho list. Ach, jak
ten čas letí. No vidíte, už jsem zase u písničky. Ono, když je něco zakázané, hned je
to žádanější.

Jak je to možné? Nic nebylo, nikam se nechodilo a přecejen nám to všechno zase
nějak rychle uteklo. Jestli to nebude tím,
že člověk je tvor přemýšlivý, kreativní
a přizpůsobivý.A jak se říká.,, to by nebylo,
aby nějak nebylo.“
Chtěla bych vám popřát, v rámci možností, pohodový konec roku 2020. Hlavně
hodně zdraví, životní energie, optimismu,
přejícnost štěstí a přítomnost lásky. Rozjímejte, bilancujte a užívejte si svátků klidu
a míru.
Přejeme všem Hornodobroučákům, dolnodobroučákům a Lanšperákům veselé
Vánoce. Děti ať mají pohádkovou zimu
se sněhem, co jim oči rozzáří, a dárky, co
vyčarují úsměv na tváři. Všem smutným

a osamnělým hodně síly a vůle ke změnám.
Do nového roku 2021 si k tomu přidejme
stabilní ekonomiku, odpočaté zdravotníky, rozumné politiky a víru, že bude líp.
Obecní úřad našemu milému údolí přeje
šťastný, zdravý a úspěšný rok. Milé lidi,
spokojené sousedy, kvetoucí a bezpečné
domovy, prosperující firmy a bohatý spolkový život plný kultury, sportu a setkávání.
A teď už se začtěte do následujících listů.
Děkujeme všem pisatelům za příspěvky
a těšíme se na další setkání u DN v roce
2021.

Dita Hasíková

Zimní pohled na Lanšperk – autor Rostislav Bartoň

Šance pro místní fotografy
Chcete aby vaše fotografie zdobila úvodní stranu Dobroučských novin?
Můžete své fotografie posílat na email: prazakova@dolnidobrouc.cz.
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Aktuality

Ohlédnutí za letošním rokem v Dobrouči
Vážení spoluobčané,
rád bych vás pozdravil a ohlédl se za letošním
končícím se rokem. Rokem, který výrazně
ovlivnil život každého z nás. Obava o zdraví blízkých, omezení pohybu, setkávání se,
distanční studium a další. To vše přinesl Covid
– 19. Nikoho z nás by na začátku roku něco
takového nenapadlo. Nám aktuální situace
nedovoluje uspořádat „Dobroučské Vánoce“
dle tradičního osvědčeného scénáře. Bohužel
nebudou žádné stánky, popovídání si u punče
či medoviny, ale bude pouze ozdoben vánoční strom a rozsvítí se výzdoba v centru obce.
Připravujeme jednu novinku do budoucna
- zasazení trvalého vánočního smrku v parku
u Konzumu. Letos jsme byli donuceni vlivem
karantén, nemocností zaměstnanců a v neposlední řadě kvůli extrémně deštivému roku
odložit některé plánované investiční akce realizované technickou četou do příštího roku.
Přesto se domnívám, že jsme nezaháleli. Největší investiční akcí letošního roku byla realizace dvou dětských hřišť na Švábově kopci

a Havlově palouku za cca 1,3 mil. Kč. Akce
byla uskutečněna přípravnými pracemi technické čety a poté odbornou firmou. Z reakcí je
zřejmé, že hřiště se setkala s kladnou odezvou.
Byl opraven jeden byt v domě s pečovatelskou
službou, došlo k opravě srážky pod „Vyšehradem“. Nově vzniklo stání na kontejnery na
Havlově palouku. Drobné zakázky byly uskutečněny v ZŠ, např. předláždění povrchu dvora. Drobné úpravy byly uskutečněny na zahradě MŠ. Intenzivně probíhaly práce na údržbě
zeleně. Bylo instalováno nové dopravní značení na Havlově palouku a spojce mezi Dolinou
a Švábovým kopcem. Vznikl nový přístřešek
pro techniku v areálu ČOV. V Horní Dobrouči byl instalován měřič rychlosti při vjezdu
od Ostrova. Na Lanšperku bylo provedeno
stání pod kontejnery. V knihovně byl vyměněn inventář. Pardubický kraj provedl provizorní opravu silnice. Byla předána projektová
dokumentace pro územní řízení „Kanalizace
Lanšperk“. Další projektové dokumentace jsou
před dokončením - jako je investiční záměr

„Energeticky úsporná opatření a modernizace
budovy radnice čp. 380 v Dolní Dobrouči“, vybudování další příjezdové komunikace v lokalitě Havlův palouk, „Studie chodníku v horní
části Horní Dobrouče“ a projekt „Kanalizace
Horní Dobrouč“. Investicemi do techniky bylo
pořízení kloubového kolového nakladače pro
technickou četu jako náhrada za starý, který dosloužil. Do víceúčelové sportovní haly
byl zakoupen čisticí stroj. Hospodaření obce
ovlivnily nižší daňové příjmy, přičemž aktuálně jsou nižší proti původnímu plánu a cca 1,8
mil. Kč. Máme přislíbenou dotaci na dětská
hřiště a zpětně za loňskou akci rekonstrukce
komunikace „Na Strouze“. Mohu Vás ubezpečit, že hospodaření obce není ohroženo a obec
má vytvořenou dostatečnou rezervu pro další
období. Závěrem bych vám chtěl s předstihem
popřát krásné a klidné vánoční svátky a hlavně
hodně zdraví. Pevně doufám, že ten rok příští
bude mnohem lepší a úspěšnější.
Pavel Šisler, starosta

Radost pro nejmenší z obce
V průběhu podzimu byla instalována dvě nová dětská hřiště.
Jedno na Švábově kopci a druhé vyrostlo na Havlově palouku.
Obě hřiště vznikají za velké podpory ministerstva pro místní rozvoj, které Obci Dolní Dobrouč poskytlo dotaci. Zemní
práce provedla technická četa včetně urovnání terénu, osázení keři a stromy a finálního zasetí trávy.

Výrobcem prvků hřiště je firma TR Antoš, která je dodávala i na hřiště v Horní
Dobrouči a na Šejvě, která se realizovala v roce 2018.
Prosíme návštěvníky hřiští o udržování čistoty. K ukládání odpadků jsou zde
umístěny koše na tříděný odpad. Děti se na hřištích nesmí pohybovat bez dozoru
dospělého a smí užívat pouze prvky určené jejich věkové skupině. Každý herní
prvek je takto označen. V opačném případě by hrozil úraz dítěte nebo poničení
herního prvku, např. přetížením. Dále žádáme návštěvníky, aby herní prvky neničili, nedemontovali části a „nezdobili“ je svými výtvarnými pokusy.
-redstr. 2
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Dobroučské Vánoce 2020 bez charity a předvánočních trhů
V pátek 27. listopadu byla v tichosti rozsvícena vánoční
výzdoba obce – radnice, betlém a vánoční strom v Dolní
Dobrouči, Horní Dobrouči i v Lanšperku. Současná situace a vládní nařízení nám bohužel nedovolily uspořádat
charitativní prodej, dětská vystoupení ani Předvánoční
trhy.
Na oficiální facebokové stránce Obce Dolní Dobrouč
a na webových stránkách www.dolnidobrouc.cz naleznete video z rozsvícení stromu i videa dětí a učitelek
z mateřské školy, které vás chtěly potěšit alespoň touto
formou.
Jelikož jsme vás nemohli letos obdarovat dárky v tradiční
adventní tombole, přijměte alespoň malý dárek ve formě
přílohy těchto novin. Děti si mohou vystřihnout a složit
vánoční stromek, který je stejně krásný jako ten zářící
v centru. Necháme již na nich, zda si poctivě vystřihnou
všechna okénka na stromečku, nebo si vezmou k pomoci
pastelky a vybarví jej dle svého. Tak či tak stromek jistě
přispěje k vánoční výzdobě vašich domácností.
Vánoční pohlednice jsme pro vás přiložili
k možnosti pozdravit své přátele a rodiny v této
zvláštní opatrné době alespoň formou listovního vánočního přání. Věříme, že pohlednice
udělají radost vám i vašim blízkým. Autorkou
ilustrované pohlednice je Veronika Bílková,
která nám laskavě zapůjčila autorské dílo právě
k potěšení a pousmání vás všech v této vskutku netradiční předvánoční době. Fotografická
pohlednice je složena z fotografií od Ivana Čejky, Pavla Matějíčka a Rostislava Bartoně. Právě
poslední jmenovaný je fotografem Orlických
hor. Jeho fotografie se objeví i v dalším vydání
Dobroučského roku pro rok 2021.

OBEC
DOLNÍ DOBROUČ

Rodinný kalendář
– Dobroučský rok
2021
Věříme, že nejedna domácnost se na začátku roku vždy těší na nový kalendář. Již
tradičně při úhradě poplatků za odpad obdržíte kalendář Dobroučský rok, tentokrát
pro rok 2021. Opět v něm naleznete data
svozů komunálního odpadu, bioodpadu,
svozu plastů ve žlutých pytlích, ale i otevírací dobu sběrného místa. Termíny akcí na
rok 2021 bohužel chybí. Nejedna skupina či
spolek se v dnešní době nemohou zaručit za
pořádání akce, proto ani redakci Dobroučského roku termíny neposkytly.
Samozřejmostí jsou informace o službách,
firmách a úřadu.
Kalendárium i doprovodné texty zdobí fotografie fotografa Orlických hor Rosti Bartoně, který své záběry spojené s povídáním
o toulkách po nejbližším pohoří několikrát
představil v Dolní Dobrouči.
-red-
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O koncert Moniky
Absolonové
nepřijdete
V pátek 9. října měl v kinosále zaznít hlas muzikálové hvězdy Moniky Absolonové. Epidemiologická situace však překazila i tento koncert, stejně jako mnoho jiných akcí. O koncert
žádané Moniky Absolonové však nepřijdete.
Podařilo se nám s manažerkou najít náhradní
termín. Na recitál s pianem Ondřeje Hájka se
tedy můžete těšit v pátek 21. května 2021.

Betlémské světlo
Letošní rok je celý takový trochu jiný. Není
proto překvapením, že i letošní Betlémské
světlo bude celé trochu jiné. Vládní opatření
nás nezanedbatelnou část roku nutila žít odděleně, a proto bychom se takto před Vánoci
chtěli nějakým způsobem spojit a pojmout
živý betlém jako společné dílo nás všech - tedy
i vaší rodiny, tedy i konkrétně vás.

Staronový starosta
Rovereta
Začátkem podzimu byl v italském Roveretu
opět zvolen starostou Francesco Valduga.
Přátelé z Marca jsou jeho zvolením potěšeni, neboť jako starosta Rovereta velmi
podporuje družbu mezi Marcem a Dolní Dobrouči. Starosta Pavel Šisler po jeho
zvolení zaslal oficiální gratulaci. Budeme se
i nadále těšit na společná setkávání.
-red-

Jak se můžete zapojit, najdete na stránkách bsdobrouc.skauting.cz
Naleznete tam i informace o tom, odkud a kdy
si můžete světlo odnést do vašich domovů.
Plakátek na Betlémské světlo naleznete v rubrice inzerce.
Těšíme se na společné dílo.
Skauti z Dobrouče.

Tříkrálové průvody
V neděli 10.1.2021, pokud to pandemická
opatření dovolí, projdou Dolní Dobroučí již
podruhé Tři králové. Organizační tým pod
vedením spolku Honorata pracuje s několika
variantami průvodu slavných mudrců. Sledujte webové stránky http://trikralovepruvody.cz/

Co bude nového? Honorata se rozhodla i se
všemi zapojenými lokalitami a jejich sociálními odbory na organizaci samostatných sbírek,
jejichž výtěžky vždy zůstanou v lokalitě, kde
se průvod koná. V tuto chvíli probíhá proces
schvalování sbírky a hned poté zveřejníme

str. 4

konkrétní účel sbírek pro jednotlivé lokality.
Pokud nestihnete průvod Tří králů v Dolní
Dobrouči, máte možnost vidět krále na velbloudech v sobotu 9.1.2021 dopoledne v Lanškrouně, odpoledne potom v Letohradě a v neděli odpoledne v Ústí nad Orlicí. Petr Kubíček
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Usnesení
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Upozornění

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
Volby do Zastupitelstva Pardubického
konané2.10.
ve dnech
2.10. - 3.10.2020
konané vekraje
dnech
- 3.10.2020
Volební účast v obci Dolní Dobrouč
Počet voličů

Vydané

1
2
3
4

v seznamu
83
790
974
206

obálky
50
378
420
62

v%
60,24
47,85
43,12
30,10

obálky
50
378
420
62

hlasy
50
374
418
62

%
platných
hlasů
100,00
98,94
99,52
100,00

celkem

2053

910

44,33

910

904

99,34

Okrsky

Strana
číslo
5
7
8
11
13
15
16
17
19
22
30
34
36
50
63
67
82
83

Volební účast Odevzdané

název
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Trikolóra a Strana soukr. ČR
ODS a TOP 09
Strana zelených
VÝCHODOČEŠI
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Koalice pro Pardubický kraj
Česká pirátská strana
Moravané
3PK-Pro prosperující Pard. kr.
Zdraví Sport Prosperita
DSSS - STOP KRIMIGRANTŮM!
ANO 2011
Komunistická str. Čech a Moravy
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
ROZUMNÍ - Petr Hannig
Mladí pro Pardubický kraj

Platné

Platné hlasy obec
Okrsek č. 1
celkem
v%
celkem
v%
4
0,44
0
41
4,53
0
21
2,32
4
91
10,06
2
8
0,88
0
15
1,65
1
53
5,86
7
228
25,22
6
120
13,27
5
0
0,00
0
166
18,36
14
11
1,21
6
2
0,22
0
111
12,27
3
19
2,10
2
0
0,00
0
8
0,88
0
6
0,66
0

Zdroj: www.volby.cz
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0,00
0,00
8,00
4,00
0,00
2,00
14,00
12,00
10,00
0,00
28,00
12,00
0,00
6,00
4,00
0,00
0,00
0,00

Okrsek č. 2
celkem
v%
2
22
9
43
5
6
21
96
49
0
70
1
0
42
6
0
1
1

0,53
5,88
2,40
11,49
1,33
1,60
5,61
25,66
13,10
0,00
18,71
0,26
0,00
11,22
1,60
0,00
0,26
0,26

Okrsek č. 3
celkem
v%
2
15
8
41
2
8
21
116
57
0
77
4
2
49
9
0
3
4

0,47
3,58
1,91
9,80
0,47
1,91
5,02
27,75
13,63
6,00
18,42
0,95
0,47
11,72
2,15
0,00
0,71
0,95

Okrsek č. 4
celkem
v%
0
0,00
4
6,45
0
0,00
5
8,06
1
1,61
0
0,00
4
6,45
10
16,12
9
14,51
0
0,00
5
8,06
0
0,00
0
0,00
17
27,41
2
3,22
0
0,00
4
6,45
1
1,61
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Zimní údržba
Žádáme občany, aby v zimním období neparkovali svá vozidla na komunikacích. V opačném případě nebude možné komunikaci řádně
udržovat pluhem s posypem a zůstane neupravená a nesjízdná. 
-red-

Upozornění
na krádeže na
hřbitově v Dolní
Dobrouči

Obecní úřad Dolní Dobrouč bude v období vánočních svátků
od 23.12. 2020 do 3. 1. 2021 uzavřen
Sběrné místo v období vánočních svátků:
Úterý 22. 12. 2020
Úterý 29. 12. 2020
Sobota 2. 1. 2021

Fitness centrum je do odvolání uzavřeno.
Knihovna Dolní Dobrouč je do 31. 12. 2020 mimo provoz.

Problémy s odpady
Vážení občané,
v letošním roce jsme pro vás vybudovali nové
stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v lokalitě Havlův palouk. Na dalších stanovištích přibyly potřebné kontejnery na plast a papír, ale
nově i kontejnery na kov. Bohužel se nám stále
nedaří u kontejnerů udržovat pořádek, např.
v centru obce u prodejny ZECU či naproti firmě Contipro ...
Uznejte sami, že to opravdu nevypadá pěkně,
když je v centru obce smetiště. Každý, kdo
projde kolem, ucítí nevábně vonící popelnice
a vidí roztrhané pytle s odpadem, který zvířata
v noci roztahají po celém okolí.
Pokud jsou kontejnery na tříděný odpad již
plné, nenechávejte další odpad kolem nich,
ale využijte prosím možnosti sběrného místa
a pytlových svozů „dům od domu“.
Jana Trkovská
odpadové hospodářství

Redakci Dobroučských novin požádala
rodina z Dolní Dobrouče, která se stará o hrob na hřbitově v Dolní Dobrouči,
o upozornění i pro ostatní pozůstalé.
V poslední době se opětovně ztrácejí z hrobů květiny, dekorativní předměty, svíčky.
Mnohdy se jedná o finančně nákladné věci.
Okrádání zemřelých je velký hyenismus.
Proto prosíme občany, aby při návštěvě
hřbitova byli ostražití a v případě podezření (nebo pokud se stanou svědky krádeže)
kontaktovali Policii ČR. Jedná se o přestupek, a proto je nutné jej řešit přímo s Policií
ČR.-red-

Nepořádek na
místech, která si to
opravdu nezaslouží

Snad jen slepý člověk by se nevšiml velkého nepořádku na veřejných místech – park u Konzumu, okolí budovy bývalého Esa, asfaltová
plocha u hřiště, chodník ke sportovní hale,
zastávky autobusů. Tato místa hyzdí odhozené

7.00 – 18.00 hodin
zavřeno
8.00 – 11.00 hodin

odpadky, lahve od pití, nedopalky cigaret a psí
výkaly. I přes to, že skoro všude jsou rozmístěny odpadkové koše, není na těchto místech
čisto. Apelujeme na občany, hlavně na mládež,
která se převážně na těchto místech setkává,
na dodržování pořádku. Odhazování odpadků
do košů patří k hlavním hygienickým návykům moderní společnosti. Pejskaře prosíme,
aby po svých mazlíčcích uklízeli exkrementy,
a to i tam, kde je možné se psy procházet na
volno a na loukách v blízkém okolí. Pytlíky na
exkrementy dostáváte vždy při platbě poplatku
ze psa. Opravdu není příjemné si na procházce
šlápnout do voňavého pokladu vašeho mazlíčka. Pejsky také nevoďte do dětských hřišť.
-redstr. 8

Upozornění od
praktického lékaře
Vážení pacienti, prosím, abyste i nadále důsledně dodržovali pokyny státních orgánů
ohledně pandemie. Do ordinace prosím
vstupujte jen s rouškou či respirátorem.
Abychom zamezili hromadění pacientů
v čekárně, pokud máte teploty, kašel či jiné
příznaky onemocnění horních cest dýchacích nebo chřipkové příznaky nebo jste byli
v kontaktu s covid pozitivním, nechoďte do
ordinace přímo, ale nejdříve kontaktujte telefonicky lékaře v ordinaci na tel.465 543 301
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nebo mobil.733 293 668 k dohodě o postupu řešení vašich obtíží. Pracujícím, kteří pro
výše uvedené obtíže nemohou jít do práce,
vystavíme po dohodě pracovní neschopnost
na dálku elektronicky. Elektronicky formou
SMS zprávy či zprávy mejlem vystavíme
i recept na dlouhodobě užívané léky. Není
tedy nezbytně nutné chodit do čekárny, pokud požadujete jen recept na léky. Starším
pacientům mohou elektronický recept zařídit i mladší rodinní příslušníci. Poukazy na

inkontinenční pomůcky musí vystavit lékař
v papírové podobě. Poukaz po telefonické žádosti lékař připraví a pro vyzvednutí nemusíte čekat v čekárně, ale ťuknete na dveře ordinace a sestra vám připravený poukaz vydá.
Zájemci o očkování proti chřipce na příští
rok 2021, kteří nebyli očkováni letos, prosím,
hlaste se telefonicky u sestry.

Pacienti nad 65 roků mají očkování zdarma.
Zájemci hlaste se prosím u sestry telefonicky
na tel. ordinace 465 543 301.
Přejeme vám, abyste ve zdraví přečkali sezonu respiračních onemocnění a chřipky
v kombinaci s koronavirovou infekcí a pokud
možno se vám tyto nemoci vyhnuly. Budte
k sobě ohleduplní.

Je možné nechat se očkovat proti pneumokokům - bakteriím způsobujícím zápal plic.

MUDr. Lužný, MUDr. Tereza Palm-Lužná

nebo

VÝHODNÁ KOUPĚ PODVOD?
Základní pravidla pro nakupování online

NAKUPUJTE Z OVĚŘENÝCH
ZDROJŮ

DOBŘE SI ROZMYSLETE,
NEŽ ZAPLATÍTE

NEPOSÍLEJTE PENÍZE NIKOMU
NEZNÁMÉMU

Nakupujte pouze u Vám
známých značek a
obchodů.

Seznamte se s případnými
riziky online nakupování.

Náhodnému člověku na ulici byste
peníze nedali, nedělejte to ani na
internetu. Pokud je to možné, preferujte
možnost zaplatit až po převzetí zboží.

PROJDĚTE SI RECENZE
A HODNOCENÍ

PŘI ONLINE NÁKUPECH
VYUŽÍVEJTE KREDITNÍ KARTY

Zvláště u neznámých
obchodů a malých prodejců.

Většina kreditních karet má dobře
zajištěnu ochranu spotřebitele. Pokud
neobdržíte objednané zboží, vydavatel
platební karty Vás odškodní.

KONTROLUJTE SVÉ PRAVIDELNÉ
PLATBY

NIKDY NEPOSÍLEJTE ÚDAJE O
VAŠÍ PLATEBNÍ KARTĚ E-MAILEM
Nikdy nikomu neposílejte kopii Vaší
platební karty, číslo, PIN či jakékoliv
jiné údaje o kartě e-mailem.

Než poskytnete údaje o své platební
kartě za účelem opakované platby
přes internet, ověřte si předem
možnosti zrušení této služby.

UJISTĚTE SE O BEZPEČNOSTI
PŘENOSU DAT
Během surfování používejte zabezpečené
HTTPS a SSL protokoly. Pamatujte: ikona
zámečku sama o sobě neznamená
bezpečný web.

ZKONTROLUJTE NA
STRÁNCE ÚROVEŇ
ZABEZPEČENÍ PLATEB

UCHOVÁVEJTE VŠECHNY
DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE
VAŠICH ONLINE NÁKUPŮ

NEBUDETE NAKUPOVAT?
NEZANECHÁVEJTE ÚDAJE
O SVÉ KARTĚ

Můžete je potřebovat k prokázání
právních podmínek prodeje nebo
dokázat, že jste za zboží opravdu
zaplatili.

Pokud nebudete nic nakupovat,
nesdílejte a neukládejte údaje o
své platební kartě.

Nakupujte pouze na stránkách, které
využívají plnohodnotné ověřovací
systémy (např. Verified by Visa/
MasterCard Secure Code).

#BuySafePaySafe

Firmy

Nová provozní doba pobočky České pošty v Dolní Dobrouči
Pondělí
Úterý

14:00 - 18:00 hodin
8:00 - 12:00 hodin

Středa

14:00 - 18:00 hodin

Čtvrtek

8:00 - 12:00 hodin

Pátek

8:00 - 12:00 hodin
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Komentáře
Děkujeme za krásná dětská hřiště.
Maříkovi

Články

LIEBENTHAL - MILÉ ÚDOLÍ
Zavzpomínejme si, přátelé, na chvíle smutné i veselé.
Dolní Dobrouč je krásná krajina, je to přece rodná dědina.
Žijeme v polovině 21. století a vzpomínky na mysl přiletí.
V Dobrouči je to jako v Praze, „Velká i Malá strana“,
ta sem patří od pradávna!
Stojí tady také Vyšehrad, kdo by tuhle Dobrouč neměl rád!
V Dobroučce si vlnky plavou, nesoupeří však s Vltavou.
I když se Dobroučka párkrát zlobila a z koryta se dočista vylila,
regulace zabránila tomu, že už nenatekla do dobroučských domů!
Nestaly se tu však nějaké chyby, když v potoce teď nejsou vůbec žádné ryby?
Dříve chodily děti od mlékárny do školy blátěnou ulicí.
Tak začala Dobrouč v roce 1935 stavět betonovou silnici.
A na kole začaly do školy jezdit dětičky, nepřišly tak zablácený celičký!
Teď zdravíčko si ale ničí, když do školy autem frčí!
Dříve se děti nemohly flákat, když přišly domů ze školy, tak musely makat!
Teď od mládí už mají v malíčku, jak leštit palci tu svoji krabičku!
Staří z toho mají splíny, že ten svět je zase jiný!
A češtinou-to všichni víme, už se těžko domluvíme!
Na školu si každý rád zavzpomíná, když byl mlád!

Učitel Beneš nás krasopisně učil psát, při kreslení zase malovat.
Antonín Lenoch byl přísný učitel a při sportu správný velitel.
Vždy na konci školního učení pořádalo se pochodové cvičení.
Všichni žáci z celé školy vydali se do přírody přes kopce a doly.
A když se zpět vraceli, krásně do pochodu zpívali.
Lidé na silnici stáli v úžasu a dívali se na chasu.
Osmáci-šlapali jak vojáci!
Nacvičili tohle, všem to bylo jasný, ale to podívání bylo moc krásný!
Paní učitelka Kňourková to uměla, když téhle neposedné rotě velela!
V 80. letech se děti těšily, když o prázdninách na skautský tábor jezdily.
Do báglu si každý chystal čepici, když se odjíždělo do Černé Vody, až na
polskou hranici.
Vážit si kamaráda a vždy čestnost zachovat a přitom dobře pracovat!
Užily si her a legrace, zábava to pravá,
skautským vedoucím tu býval přece Vavřín Sláva!
V roce 1964 byla sláva veliká, když při otevření koupaliště hrála muzika.
A bylo to tuze prima, když bylo horké léto a nebyla zima.
I přespolním a rajčatům se u nás líbilo,
když koupaliště jinde nebylo!
Prarodiče s vnoučaty sem rádi chodili a dětičky se plavat zase učily!
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Doktorů se tu vystřídalo dosti, to když někoho rozbolely kosti.
U doktora Uzla, Kadlase i Beka
nevěděl tak nikdo, co ho v ordinaci čeká.
Když pacient přišel s vrzavým kolenem, dříve než se nadál, měl bolavý
zub ven!
Pak tu byl doktor Smolka, Laněk, Hospodka, více nevzpomenu ani…
a doktor Mikolášek, ten propagoval saunování.
S pacienty teď má práci doktor Lužný v ordinaci.
I na výboru, ve škole, v JZD i v kostele,
moc se vystřídalo lidí - přátelé!
V Dobrouči bylo také kolik továren, pila, JZD, mlékárna,
nakonec i drůbežárna, husárna a pekárna.
A co v modré armádě bylo lidí, to už se teď neuvidí!
Teď se můžeme jenom divit, jak se mají lidé živit?
Aby do práce mohly tenkrát matičky, v roce 1951 byly zřízeny „Jesličky“!
Každý řemeslník, ten se našel ve vsi, teď s lucernou se hledat hodně musí.
Tesař, truhlář, zedník, kovář, krejčí, malíř, pekař,
mlynář, kolář, cukrář, švec i čalouník, sklenář, švadlena i zámečník!
A řeznické krámy se tu také našly,
pro nové boty nebo šaty jsme rády zašly!
Na mandlu jsme se také stavily a vyžehlit prádlo si dávaly.
Papírnictví tady bylo v pohodě, spořitelna na obecním úřadě.
Zahradnictví tu také bývalo, když sluníčko z jara volalo.
Iluze-ta se rázem ztrácí, když nenajdou tu lidé práci.
A bylo to jak na oko pěst, hospod tady bylo nejmíň šest!
Bývalo v nich ale živo, když točili tam dobré pivo.

Pro staroušky je ale největší stres, když musí pro rohlík přes celou ves!
Snad se vrátí navečír, nebo možná ještě dýl!
Tak se svojí kamarádkou, svojí berličkou, pomalu se trousí uličkou.
A že děti s autem nejsou zrovna k mání,
na krkolomný výlet musí bez váhání!
4 km Dobrouč měří, nevrátí se domů svěží!
Z pěti krámů, holenku, je jen jeden na rynku.
Nejde to tu trochu z kopce? A je to opravdu ku „BLAHU OBCE? “
Hlava nám to nebere, obraťme list, přátelé!
Hodně dobrého se tu postavilo i opravilo.
Za všechna ta dlouhá léta činnost spolků jenom vzkvétá!
Sokol, Orel, skauti, ochotníci, Campanula, myslivci, chovatelé, Červený
kříž i kapela.
Ještě také šermíři i zahrádkáři, ať se jim všem dobře daří!
Hasiči jsou tu platní nejvíce, bez nich by nemohla fungovat vesnice!
Ať si nikdo na nic nehraje, když ta doba špatná je!
Nepoznáme svoje známé, když si na ksicht roušku dáme!
Bubáky tak děláme a nikoho neznáme!
Je už mezi námi pamětníků málo,
bylo to však tuze pěkné
a „za to, to stálo“!!!
Jaroslava Benešová
2020

Instituce

Je za námi prvních pár dní ve škole…
1. září jsme spolu s paní učitelkou Svatavou
Maříkovou, která učí 1.B, přivítaly celkem 28
prvňáčků. Na děti už první den čekaly dárečky – od ČČK děti obdržely krásný keramický
zvoneček pro štěstí a každý také dostal tašku
s drobnostmi. Milé překvapení dětem připravili naši bývalí deváťáci – každý prvňáček si
domů odnesl drobné školní pomůcky, které
se určitě budou hodit. Moc za všechny dá-

rečky děkujeme – udělaly nám všem velkou
radost. V prvním týdnu jsme se seznamovali
se školní budovou a jídelnou, v ředitelně jsme
navštívili pana ředitele, nakoukli jsme do tělocvičny a ve družině jsme poznali spoustu
nových kamarádů. Týden jsme zakončili dětským dnem SRPDŠ, který se vydařil a všichni
jsme si ho báječně užili. Nejprve jsme se zúčastnili koncertu cimbálové skupiny Réva ze
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Zlína a poté už na nás na školním hřišti čekala „Bubble show.“ Celý den, ale vlastně i celý
první týden byl moc prima.
A teď už se moc těšíme na všechno nové, co
nás ve škole čeká - nebude to určitě jen čtení,
psaní a počítání, ale i spousta hraní, povídání,
pohádek a písniček. Tak vzhůru do práce!!!
(a držte nám všichni pěstičky, ať všechno
zvládneme)
Martina Křivohlávková, 1.A
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Adaptační kurz šestých tříd
Hned druhý školní den jsme se se šestými třídami vypravili na adaptační kurz do Ráje v Letohradě. Počasí nám přálo, a tak jsme si to náležitě užili.
Hráli jsme fotbal, přehazovanou, na „schovku“, absolvovali jsme program od PPP Ústí nad Orlicí a den zakončili opékáním párků a noční hrou,
při které se někteří dost báli. Chtěla bych děti moc pochválit, protože za celé dva dny vůbec nezlobily a do všech her a aktivit se vrhaly s nadšením
a nasazením. 
Mgr. Zuzana Benešová

Projektový den
Od rána to byl krásný sluníčkový den 24. 9. a první třídy se
společně vypravily do Helvíkovic do firmy Dibaq, a.s., aby
zde prožily projektový den s názvem „Pes – přítel člověka“.
Nejdříve jsme si povídali s p. Adélou Palackou, která je specialistkou na výživu psů. Děti se tak dozvěděly o správné výživě psa, o tom, co do misky pejsek dostat může, nebo naopak
nesmí. Paní Palacká dětem také vysvětlila, jak vlastně taková
granule vzniká a co všechno je v granulích obsaženo. Poté už
si nás vzala na starost paní Lucie Šafářová, která nám ukázala, jak se pejsci cvičí, jak se chovat, když potkáme cizího psa,
který nevypadá zrovna přátelsky, nebo jak vlastně s pejskem
komunikovat. Na farmě jsme se seznámili s místními obyvateli – oslíkem Igorem a oslicí Sisinkou, s králíčky, morčátky, slepicemi, kozami, kačenami i se všemi ostatními. Náš
projektový den jsme zakončili ukázkami agility, které paní
Šafářová trénuje s pejsky plemene border kolie z chovatelského centra Fitmin. Děti odjížděly spokojené, plné zážitků
a s taškou dárečků. Moc firmě Dibaq, a.s. děkujeme za krásně
prožitý den se zvířátky.
Martina Křivohlávková

Školní knihovna
V průběhu první poloviny školního roku
2019/2020 se konečně podařilo za plného provozu dokončit zabydlování knihovny. Snažili
jsme se dětem vytvořit prostor určený ke studiu i relaxaci, ve kterém by se cítily příjemně.
K jejich pohodlí přes prázdniny přibudou ještě
polštářky na koberec.
Od září do 10. března, kdy byla uzavřena škola, si žáci vypůjčili 306 knih. V tomto školním
roce bude školní knihovna sloužit nejen k návštěvě a výběru knih v určené výpůjční době
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a realizaci čtenářských klubů, ale bude využívána také ke čtenářským dílnám v rámci hodin
literatury.
Soustavně pořizujeme nové knihy tak, abychom mysleli na všechny čtenáře, od těch
začínajících až po ty velmi náročné. V minulém školním roce bylo do regálů pořízeno 184
knih. Některé z nich se podařilo zajistit z okolních knihoven, většinou se ale jedná o knihy
nové, které byly zakoupeny zejména s přispěním SRPDŠ z vydavatelství, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme (Albatros, Mladá fronta,
Euromedia Group, Grada).
Mgr. Hana Petrová

Střední škola a základní škola Žamberk
Vážení rodiče, babičky, dědečkové a příznivci
školy, na úvod tohoto článku jsem si pro vás
připravila hádanku: „Kolik základních škol je
ve městě Žamberku?“
Pokud jste s jistotou odpověděli dvě, s mírným
zaváháním tři, nebo po větších úvahách došli
k číslu čtyři, či dokonce pět a netrpělivě čekáte, zda jste tipovali správně, tak už vás nebudu déle napínat. Nejvyšší z uvedených čísel je
správně! Pokud ovšem z důvodu specifického
zaměření z okruhu základek pomyslně vyčleníme základní uměleckou školu, tak i tak, pro
mnohé překvapivě, můžeme hovořit o základním vzdělávání na čtyřech možných žambereckých základních školách. A že do nich nedochází jen žáci ze Žamberka, ale sjíždí se do
nich nejeden žáček z okolí, je samozřejmostí.
Pojďme se tentokrát společně více seznámit se
školou, o které se možná ani mezi místními,

POVOLÁNÍ,

KTERÉ

natož přespolními moc neví, a to se základní
školou známou spíše pod dřívějším názvem
speciální (oficiální název Střední škola a základní škola Žamberk), na adrese Tyršova 214.
Ráda bych vám vysvětlila, v čem se naše škola
liší od ostatních a jaké děti se v ní cítí obzvlášť
dobře. Možná po přečtení těchto informací
přestanete pro vaše dítě hledat někde daleko
to, co máte na dosah.
Vzhledem k tomu, že vzdělávání u nás začíná
již třídami předškolních dětí, zastavím se nejprve u našich nejmenších, v tzv. přípravce. Pod
vedením zkušené paní učitelky a za pomoci
1-2 asistentek se ve třídě na vstup mezi budoucí školáky připravují děti se středně těžkým
a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo autismem,
a to v max. počtu 6 dětí na třídu. V letošním
školním roce je třída složena z 3 chlapců a 2

MÁ

SMYSL
NABÍZÍME:
stabilní zaměstnání
6 týdnů dovolené
náborový příspěvek 75 000 Kč
příspěvky na dovolenou
profesní růst
možnost doplnění VŠ vzdělání

BUĎ POSILOU NAŠEHO TÝMU !
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE

PARDUBICKÉHO KRAJE

krpe.nabor@pcr.cz

720 166 708
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dívek. Někteří v této třídě zůstávají i více než
jeden školní rok a tím se na vstup mezi prvňáky náležitě připraví. Výhodou naší předškolní
třídy je pozvolná adaptace na školní prostředí,
společné aktivity s většími dětmi, ale přitom
zachování školkového režimu včetně poobědového odpočinku.
Ve druhém zastavení vám představím fungování školy na úrovni školních dětí. Ty jsou
zařazeny buď do tříd, ve kterých se vzdělávají
dle programu pro základní školy ovšem se sníženou náročností a tedy menším množstvím
učiva, což vyhovuje dětem s pomalejším pracovním tempem a lehce sníženými intelektovými předpoklady, anebo do tříd určených pro
žáky se středním až těžkým mentálním postižením, ve kterých se vzdělávají dle programu
základní školy speciální. Třetí zastavení bych
ráda věnovala dětem s nejtěžšími formami
postižení, kterým je určena
rehabilitační třída. Výuka je
zde realizována dle individuálního vzdělávacího plánu, ale zároveň nejsou tyto
děti ochuzeny o společné
aktivity s ostatními, plavecký výcvik, návštěvu solné
jeskyně apod.
Pro přijetí vašeho dítěte do
naší školy, kterou k 1. 9.
2020 navštěvuje 46 žáků,
je potřebný zájem rodičů
podpořený doporučením
speciálně pedagogického
centra nebo pedagogicko –
psychologické poradny. Vše
potřebné vám rádi vysvětlíme na tel. čísle: 465 614 472.
A úplně na závěr bych ty,
které tento článek oslovil,
ráda pozvala na osobní návštěvu školy, případně na
den otevřených dveří, který
se koná zpravidla koncem
listopadu.
Za pedagogický tým ZŠ:
Mgr. Andrea Acuy
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Další rok je u konce a MAS ORLICKO, z. s.
přináší zprávu o tom, co nám uplynulý rok přinesl.
V programu Malý LEADER se letos nové projekty nevybíraly. Bylo
rozhodnuto, že za část alokace budou podpořeny 4 projekty
zaměřené na vybavení čtenářských koutků v celkové částce 120
tisíc korun a 7 projektů zaměřených na vybavení školních zahrad
celkem ve výši 210 tisíc korun. Zbývající alokace se využila na
podporu 8 projektů v celkové výši 1,1 milionu korun, které byly
přijaty již v roce 2019.

Rok 2020 byl plný nečekaných událostí a zvratů, ale přes to
všechno se nám ve spolku MAS ORLICKO podařilo letos
uskutečnit mnoho zajímavých projektů.
Byla realizována poslední výzva v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) zaměřená na
bezpečnost dopravy. Bylo předloženo celkem 18 projektů ve
výši přes 25 milionů korun, z nichž bylo vybráno 7 projektů v
celkové výši 8,6 milionů korun.
Do Programu rozvoje venkova (PRV) bylo letos přijato celkem
89 žádostí, z nichž bylo celkem vybráno 24 žádostí o podporu
živočišné a rostlinné výroby a 36 žádostí o podporu občanské
vybavenosti (19 neziskových organizací, 11 mateřských a
základních škol, 5 veřejných prostranství a 1 hasičský sbor).
Celková výše podpory projektů PRV činila necelých 30 milionů
korun.
Na základě letošní výzvy Podpora dětských skupin II v rámci
operačního programu zaměstnanost (OPZ) bude již podruhé
realizován projekt podporující sladění soukromého a
pracovního života rodičů nabídkou péče o děti ve věku od 1,5
roku do 7 let v dětské skupině Maceška.
Nyní u nás probíhají přípravy na nové období 2021-2027, kde
plánujeme zapojit mimo jiné i podnikatelské subjekty.

Stejně jako v loňském roce jsme i letos poskytovali pomoc
s administrací Šablon, které umožňují školám zpestřit nabídku
volnočasových aktivit a nabídnout učitelům možnost dalšího
vzdělávání. V programu Šablony III bylo prozatím podáno a
schváleno 10 projektů v hodnotě více než 3 miliony korun.
V projektech MAP II jsme v roce 2020 pokračovali v podpoře a
rozvoji vzdělávání pro žáky, učitele i celé školy. Na území ORP
Žamberk a Králíky realizujeme 5 dlouhodobých projektů a za rok
2020 jsme obdrželi celkem 23 investičních záměrů. Na území ORP
Ústí nad Orlicí a Česká Třebová máme 8 dlouhodobých projektů a
za rok 2020 jsme obdrželi 16 investičních
záměrů z tohoto území.
Součástí projektů MAP je také pořádání
workshopů, kulatých stolů, ukázkových
hodin, seminářů, výjezdů,
volnočasových kroužků,
exkurzí a dalších aktivit,
díky kterým se snažíme
podporovat a zlepšovat
vzdělávání žáků ve
věku do 15 let.
Více informací o činnosti
MAS ORLICKO, z. s.
naleznete na:

www.masproorlicko.cz
www.maporlicko.cz
Facebook: @mas.orlicko

Děkujeme Vám za podporu
v uplynulém roce a přejeme pokojné Vánoce
a rok 2021 plný radosti a klidu.
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STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB
ŽAMBERK, ZÁMECKÁ 1

DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
15. ledna 2021
16. ledna 2021

po telefonické dohodě možná individuální prohlídka školy
Učební obory 3-leté:
• Instalatér • Obráběč kovů • Operátor plechové výroby /klempíř /
• Truhlář • Kuchař • Číšník/Servírka • Cukrář • Prodavač /asistent prodeje/
Maturitní obory 4-leté:
• Gastronomie • Management obchodní logistiky /obchodník/

TĚŠÍME SE NA VÁS

www.ssorszamberk.cz,  465 614 225, 774 610 641
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20 LET REGIONU
V roce 2020 slaví Region Orlicko – Třebovsko
20 let od svého založení. Hlavní akce oslav
výročí byla připravena na pátek 11. září 2020
od 16 hodin v Dlouhé Třebové na Starém
hřišti. Program zahájil peloton cyklistů, kteří
do areálu dorazili z Brandýsa nad Orlicí, kde
začaly oslavy 20 LET REGIONU. V Brandýse
si účastníci prohlédli hrad a přírodní labyrint
a pokračovali na kolech do Ústí nad Orlicí
k soutoku Tiché Orlice a Třebovky. Zde na
soutoku se uskutečnilo symbolické setkání starosty Ústí nad Orlicí, starostky České Třebové a představitelů Pardubického kraje. Odtud
všichni účastníci a starostové pokračovali do

Dlouhé Třebové na Staré hřiště. V 16 hodin
z pódia přivítal všechny účastníky, cyklisty,
diváky, místní obyvatele Dlouhé Třebové a příznivce regionu předseda svazku obcí Regionu
Orlicko – Třebovsko, Petr Hájek. Slovo dostali
postupně všichni hosté i starostka hostitelské
obce Kateřina Slezáková.
V odpoledním programu se vystřídaly taneční soubory z Lukavice a Třebovic s Českou
besedou, divadelní soubor Doveda ze Sloupnice, místní dlouhotřebovské taneční soubory a sportovní oddíly TJ Dlouhá Třebová,
imitátor Václav Faltus s kouzelníkem a kapela

Olympic revival z Havířova. Program uzavřel
noční koncert kapely 375 m n.m. z Dlouhé
a České Třebové. Dlouhotřebovští dobrovolní
hasiči zajistili občerstvení a místní obyvatelé
skvělou atmosféru po celé slavnostní odpoledne a večer.
Akce se konala pod záštitou Rady Pardubického kraje, s finanční podporou Rady Pardubického kraje, radní Pardubického kraje paní
Hany Štěpánové a firmy OHGS s.r.o.

NOMINACE NA OCENĚNÍ
SE PRODLUŽUJÍ DO KONCE
LETOŠNÍHO ROKU

Za svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko
Petr Hájek, předseda svazku obcí
a PhDr. Jana Staňková

+420 774 412 476
kancelar@konep.cz
www.konep.cz

Klášterní 54
Pardubice
530 02

V Pardubickém kraji budou již
podesáté oceněni dobrovolníci,
neziskové organizace a společensky odpovědné firmy za záslužnou činnost pro ostatní, přínos
k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru. Protože vývoj epidemiologické situace není
příznivý, rozhodli se organizátoři přesunout slavnostní vyhlášení oceněných na jaro příštího
roku. Proto se nominace na ocenění prodlužují do konce letošního roku. Pořadateli události
jsou Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) a Pardubický kraj.
Ocenění se udílí ve třech kategoriích – dobrovolník, nestátní nezisková organizace a společensky
odpovědná firma. Do nominací se může zapojit i široká veřejnost. Máte ve svém okolí lidi,
kteří nezištně pomáhají ostatním? Vážíte si prospěšné činnosti neziskových organizací? Nebo
znáte společensky odpovědné
firmy? Posílejte nám své tipy na
ocenění do 31. prosince 2020.
Nominační formuláře a pravidla naleznete na www.nevladky.cz/nominace-oceneni. „Letos,
než kdykoliv jindy, se ukázala
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potřeba a význam dobrovolnictví. Nejen jednotlivci, ale i neziskové organizace a firmy spojili své síly a pomáhali, kde bylo potřeba,“ vyjádřil se k situaci radní Pardubického kraje Pavel
Šotola, zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor a dodal, „V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a nařízení Vlády ČR jsme

se rozhodli přesunout slavnostní vyhlašování oceněných, které se mělo uskutečnit letos
v prosinci, na jaro příštího roku. Proto se prodloužil i termín pro zasílání nominací.“ „Síla
lidské solidarity je v této nelehké době světlem
v temnotách,“ zhodnotila situaci Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR

a pořádajícího KONEPu. „Velké poděkování
patří všem lidem, organizacím a firmám, kteří v covidové krizi věnovali svou energii i čas
pro pomoc druhým. Každá pomocná a odvážná ruka je dnes potřeba,“ dodala na závěr senátorka Horská.
Bc. Jana Machocá

DOBROkraj propojuje dobrovolníky s organizacemi
v Pardubickém kraji
Na začátku listopadu spustilo Regionální
dobrovolnické centrum Pardubického kraje
nový webový portál dobrokraj.cz. Jeho hlavním cílem je propojit poptávku po dobrovolnické pomoci v regionu s dobrovolníky.
Přichází tak doslova v pravý čas, neboť právě
teď se stále více zdravotnických a sociálních
zařízení obrací směrem k veřejnosti s prosbou
o pomoc při zvládání zhoršující se epidemiologické situace. Řada lidí by zase ráda byla někde
užitečná. Ideálním místem pro jejich „setkání“
v jakékoliv době je DOBROkraj.
Regionální dobrovolnické centrum provozuje
od letošního jara Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). Jde o informační a kontaktní
centrum pro dobrovolníky, neziskové a příspěvkové organizace či obce, jehož snahou je
především zvýšení zájmu o dobrovolnictví
v Pardubickém kraji a ukotvení jeho významu do povědomí široké veřejnosti. V rámci
aktivit centra byly za finanční podpory společnosti Foxconn CZ zřízeny webové stránky
dobrokraj.cz, kam se budou dlouhodobě shromažďovat komplexní informace z oblasti dobrovolnictví. Může sem zavítat každý, kdo chce
začít s dobrovolnictvím či potřebuje radu ve
stávajících dobrovolnických aktivitách, ať už se
jedná o fyzickou osobu nebo organizaci.
„Téma dobrovolnictví a jeho významu v těchto
dnech opět vystupuje do popředí, kdy vidíme,
že se dobrovolníci hojně zapojují v celé řadě aktivit. Regionální dobrovolnické centrum coby
zastřešující, metodické a koordinační zázemí pro
realizaci dobrovolnických programů v kraji přispěje k lepšímu sladění nabídky a poptávky po
dobrovolnictví v regionu. Umožní nasměrovat
pomoc tam, kde je potřeba,“ vyzdvihl jednu z
důležitých rolí centra Pavel Šotola, krajský radní
pro sociální péči a neziskový sektor.
V současnosti stejně jak po celé zemi, tak i
v Pardubickém kraji přináší zhoršující se epidemiologická situace mnohdy komplikace do
fungování pobytových sociálních zařízení,
jako jsou domovy seniorů nebo pro osoby se
zdravotním postižením, kde hrozí zejména
nedostatek personálu. Ta proto hledají dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do péče o
klienty – například pomoci s jídlem, oblékáním, společností, ale i třeba s rozvozem stravy,
desinfekcí prostor, prací v kuchyni, s úklidem,
úpravou lůžek apod. Stejně tak všechny nemocnice akutně shánějí dobrovolníky, ať už
zdravotníky či nezdravotníky. Potřeba jsou
i dobrovolníci na zajišťování nákupů seniorům nebo online doučování dětí, jimž přináší

obtíže distanční výuka v době zavřených škol.
„Nabízíme možnost, aby se na našem webu
dobrokraj.cz registrovaly všechny organizace,
které ať už za běžných okolností či v souvislosti s nákazou Covid-19 shánějí dobrovolnickou
pomoc, a na druhé straně se přihlásili i lidé, co
ji jsou ochotni nabídnout,“ zdůrazňuje Lucie
Křivková, garant Regionálního dobrovolnického centra.
„Česká republika prochází letos jedním
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z nejtěžších období své novodobé historie. Už
nyní je zřejmé, že bez vzájemného respektu
a mezilidské pomoci se jako v každé nelehké
době neobejdeme. Právě dnes se nejvíce cení
odvaha a každá pomocná ruka. Pojďme se
tedy opět semknout a ukázat, že náš region je
skutečný DOBROkraj!“ apeluje Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
a místopředsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka. 
Bc. Jana Machová
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ČASOVÝ ROZSAH SLUŽBY
24 HODIN DENNĚ (PO-NE)

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
poskytuje také tyto služby

KDE NÁS NAJDETE

Charitní ošetřovatelská služba

Domácí hospic ALFA-OMEGA
Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 69

Charitní pečovatelská služba

tel.: 735 168 871
e-mail: hospic@uo.hk.caritas.cz
facebook: Domácí Hospic ALFA-OMEGA
www.uo.charita.cz

Osobní asistence

Oblastní charita
Ústí nad Orlicí

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Občanská poradna
Rodinná centra
Půjčovna kompenzačních pomůcek

DOMÁCÍ HOSPIC
ALFA–OMEGA

Volnočasové aktivity pro děti a mládež
Šance pro rodinu
Nízkoprahové denní centrum pro lidi
bez přístřeší
Sociální sprcha
Sociálně terapeutické dílny
Domácí hospicová péče
Sociální šatník pro žadatele o azyl

Naši činnost můžete podpořit darem
č.ú.: 831240611/0100, VS 9211
Děkujeme

Život každého člověka má svůj počátek i konec.
Zrození je obrovský dar, radost. Narodil se nový
člověk a nese svoje dary tomuto světu. Charitní
Domácí hospic ALFA-OMEGA je pomocí na druhém konci příběhu, při umírání. Jsme tu pro pacienty a jejich nejbližší, kteří vědí, že diagnóza je
neléčitelná, že se přiblížil konec života. A stejně
jako při zrození nejsme sami, ani umírat by člověk
neměl o samotě, ve strachu a bolestech.
Ježíš řekl v Knize Zjevení 22,13: „Já jsem Alfa
i Omega, první i poslední, počátek i konec.“
Domácí hospic ALFA-OMEGA nabízí pomocnou
ruku tam, kde život končí. Jsme natažená dlaň.
Dlaň, která pohladí, uklidní a pomůže … dokončit
příběh jednoho života.

Foto: Petr Wagenknecht

Posláním našeho týmu je:
- aby pacient prožil poslední dny svého života důstojně, v lásce, mezi svými blízkými
- bez velkého strachu a utrpení
- s naší odbornou péčí
Součástí týmu jsou lékaři, zdravotní sestry vyškolené v oblasti paliace, sociální pracovník, psycholog, duchovní
Podporujeme také pečující rodinu v době nemoci
i v zármutku

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, Letohrad
Tel.: 465 621 281, www.uo.charita.cz

CO NABÍZÍME?
• odbornou péči lékařů a zdravotních sester 24 hodin denně 7 dní v týdnu
• péči garantovanou odborným paliativním lékařem
• odbornou pomoc sociálního pracovníka
• podporu a pomoc psychologa pro nemocného
i pečující rodinu
• zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
• v případě zájmu zajistíme kontakt s duchovním
• doprovázení pečujících v ošetřování nemocného
• podporu a pomoc pozůstalým při pravidelných
setkáních v Klubu ALFA-OMEGA.
KOMU JE PÉČE URČENA?
• pacientům s nevyléčitelnou nemocí, kteří si přejí
strávit poslední dny života doma
• pacientům, o které jejich blízcí mohou a chtějí
celodenně pečovat,
• u nichž při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či
měsíců
KDE PÉČI POSKYTUJEME?
• v domácím prostředí pacienta
• s garantovaným dojezdem paliativního týmu do
60 minut z Ústí nad Orlicí
Podmínky pro přijetí do hospicové péče
• u pacienta byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní
• alespoň jeden z členů rodiny je připraven o nemocného celodenně pečovat

Činnost služby podporuje
Tříkrálová sbírka
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ZE ZKUŠENOSTÍ OŠETŘUJÍCÍCH:
„Nadarmo se neříká, že pokud máš v srdci lásku
k člověku, nebe ti pošle anděla, který ti pomůže
v těžké chvíli. Našimi anděly se staly sestřičky
z Charity - pomáhaly, poradily, dokázaly slovem
pohladit nás i naši nemocnou maminku.“
Rodina D.
„Staral jsem se o babičku a seděl u ní v jejích
posledních minutách. Neměl jsem při tom žádné
zvláštní pocity. Prostě jsem jen udělal to, co jsem
považoval za nutné a správné. Když jsem byl malý,
babička mne kolikrát hlídala, krmila, utírala zadek. Tak jsem jí to teď vrátil. Jen jsem jí to vrátil,
nic víc…“
M.A.
„Poslední noc spal manžel do půlnoci. Pak se
vzbudil a řekl: „Babičko, pojď ke mně, musíme se
mít rádi až do konce.“ Odpověděla jsem mu: „Ale
dědoušku, vždyť já vedle tebe sedím celou noc.“
Poprosil, ať ho dám lehnout a usnul. To byla jeho
poslední slova…“
Paní D.

Nejdůležitější slova na konci
Prosím, odpusť mi
Odpouštím ti
Děkuji
Mám tě rád
Sbohem…

SETKÁVÁNÍ POZŮSTALÝCH
V KLUBU ALFA-OMEGA
(bližší info na www.uo.charita.cz)
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KDE NÁS NAJDETE

Osobní asistence Ústí nad Orlicí
Taušlova 714
561 51 Letohrad

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
poskytuje tyto služby

Kontakt

Domácí zdravotní péče

Tel: 734 769 711
e-mail: osobni.asistence@uo.hk. caritas.cz
www.uo.charita.cz

Charitní pečovatelská služba

Provozní doba kanceláře

Osobní asistence

středa: 8:00 – 12:00; 13:00 - 15:30

Oblastní charita
Ústí nad Orlicí

Domácí hospicová péče

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

OSOBNÍ ASISTENCE

Občanská poradna

Činnost služby podporují

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pardubický kraj
Tříkrálová sbírka

Rodinná centra
Půjčovna kompenzačních pomůcek

(terénní sociální služba dle § 39 zák. č. 108/2006 Sb.)

Volnočasové aktivity pro děti a mládež
Šance pro rodinu
Nízkoprahové denní centrum pro lidi
bez přístřeší
Sociální sprcha
Sociálně terapeutické dílny

Naši činnost můžete podpořit darem
č.ú.: 831240611/0100, VS 9801
Děkujeme

POSLÁNÍ
Osobní asistence je služba poskytovaná lidem
s různými typy postižení z celého orlickoústeckého okresu. Službu lidem poskytujeme v jejich
domácnostech a všude jinde tam, kde se právě
pohybují. Osobní asistent pomáhá s tím, co člověk kvůli svému zdravotnímu stavu nezvládne
sám. Jsme tu proto, abychom nemocným a lidem s postižením a jiným znevýhodněním umožnili žít plnohodnotným způsobem života.
CÍLEM SLUŽBY JE
• umožnit klientům vést život podle svých přání
a potřeb a zůstat přitom ve své domácnosti
• přispívat k sociálnímu začleňování klientů
do společnosti, podporovat jejich mezilidské
vztahy a vazby
• aktivizovat klienty tak, aby docházelo k udržení, obnovení nebo rozvoji jejich schopností
a dovedností
• podporovat klienty v jejich samostatnosti
a nezávislosti

Sociální šatník pro
žadatele o azyl

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, Letohrad
Tel.: 465 621 281, www.uo.charita.cz

CÍLOVÁ SKUPINA
• senioři
• osoby se zdravotním postižením
• osoby s dlouhodobým onemocněním
• osoby s přechodným zhoršením zdravotního
stavu – poúrazové stavy, návraty po hospitalizaci a podobné situace, u kterých se předpokládá návrat do plnohodnotného života
Služba je určená klientům od 3 let věku. Není
určena lidem, kteří jsou dlouhodobě umístění ve
zdravotnickém nebo sociálním zařízení.
ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• nezávislost a samostatnost klienta (osobní
asistenti nedělají nic, co může klient dělat
sám; nerozhodují za klienta, pouze vytvářejí
prostředí pro jeho větší akceschopnost)
• partnerství osobního asistenta a klienta - na
všem se spolu domlouvají
• respekt a úcta ke klientovi (osobní asistenti
respektují individuální potřeby, přání a schopnosti každého klienta, dbají na vhodné oslovování, jednání s klientem apod.)
NABÍZENÉ SLUŽBY
• pomoc při zvládaní běžných úkonů péče
o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání/svlékání; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík;
pomoc při prostorové orientaci; samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru)
• pomoc při osobní hygieně (pomoc při denní
hygieně – ranní/večerní hygieně a celkové
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•
•

•

•

koupeli/sprchování; pomoc při použití WC –
výměna inko pomůcek apod.)
pomoc při zajištění stravy, pomoc při přípravě
jídla a pití
pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc
s úklidem a údržbou domácnosti - pouze při
aktivním zapojení klienta, nákupy a běžné
pochůzky)
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovod do školy, k lékaři, na
úřad, do banky, do obchodu, do knihovny, na
zájmové a volnočasové aktivity atd. a doprovod zpět)
pomoc při uplatňování práv a oprávněných
zájmů při obstarávání osobních záležitostí
(pomoc při vyřizování osobních záležitostí,
pomoc při komunikaci)
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Dále si můžete zapůjčit

Kontakt

• Mechanické postele
• Hrazdy volně stojící k posteli
• Sedačky na vanu
• Cvičební přístroj Motomed
• Klíny na polohování
• Podložní mísy
• Sprchovací židle
• Invalidní vozík polohovací
• Elektrický zvedák
• Tandemové kolo
• PARTY stan

Letohrad
Na Kopečku 356
561 51 Letohrad
Tel.: 731 598 830
E-mail: pujcovna.let@uo.hk.caritas.cz

Vysoušeče

Lanškroun
Havlíčkova 1129
563 01 Lanškroun
Tel.: 733 611 556
E-mail: pujcovna.lan@uo.hk.caritas.cz

• Na odstranění nežádoucí vlhkosti interiérů

Ústí nad Orlicí
17. listopadu 69
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 731 402 314
E-mail: pujcovna.uo@uo.hk.caritas.cz

Oblastní charita
Ústí nad Orlicí

PŮJČOVNA
KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK

Zapůjčení a vrácení pomůcek je třeba dojednat předem. Oblastní charita nezajišťuje
dopravu pomůcek. Při zapůjčení postele je
nájemce povinen zajistit přítomnost dvou
osob z důvodu obtížné manipulace.

Aktuální ceník a provozní dobu
najdete na www.uo.charita.cz

Vhodné kompenzační pomůcky

- usnadňují domácí ošetřování
- přinášejí větší komfort pečujícím osobám
i pacientovi

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, Letohrad
Tel.: 465 621 281, www.uo.charita.cz

chem z kompresoru.Matrace se snadno udržuje,
dodává se v rozměru 80 × 200 cm, výška je 6
cm, počet komor: 130.

Toaletní vozík a židle

Nabízíme k zapůjčení:
Elektrická polohovací postel
Ložní plocha o šířce 90 cm, délka 200 cm,
Hrazdička je součástí postele.
Stolek k lůžku
nastavitelná výška

Antidekubitní matrace s potahem
Rozměr 200x90x12 cm
Prořezy matrace zlepšují cirkulaci vzduchu, odvádí páry a chrání pacienta před vlhkostí i přehřátím

Chodítka

krokovací
Mechanický invalidní vozík
stabilní skládací rám

s límcem

Koncentrátor kyslíku

čtyřkolové

Nástavec na WC

Výška 10, 15 cm
Antidekubitní zdravotní matrace s kompresorem jsou vhodné pro prevenci a léčbu dekubitů.Tato zdravotní matrace je tvořena ze dvou
řad „bublin”= komor, které jsou plněny vzdu-
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Spolky

Akce pořádané spolkem PRO Dolní Dobrouč
Dětský den 18.7.2020

Tento rok se nad uskutečněním Dětského dne
vznášela velká nejistota. Původní květnový termín jsme museli kvůli koronavirové epidemii
zrušit a nastalo hledání nového termínu. Po
mnoha jednáních jsme se i s dalšími zúčastněnými spolky shodli. Padl termín 18.7.2020.
Připraveného jsme toho měli opravdu spoustu. Hodiny ukazovaly 14:00 a vše mohlo začít. Připravena jsme měli 4 stanoviště, kde si
děti mohly vyzkoušet střelbu z luku, skákání
v pytlích a chození na chůdách, skládání barevných kuliček na procvičení mozkových
závitů a u hasičů sestřelování kelímků. U šermířského ležení byla možnost pro děti i pro
jejich doprovod vyzkoušet si šermířskou zbroj
a zbraně.
Děti se vrhly do soutěží s vervou. V obležení
byla také letitá dřevěná skluzavka a malý dětský kolotoč, který se během celého odpoledne
téměř nezastavil. Stejně na tom byli i koníci,
kteří pod vedením Zdeňky Robové a za pomoci jejích kolegyň také nepoznali klid.
Bohatý program začal už něco málo po druhé
hodině, a to bublinovou show. K vidění byly
různé druhy malých, velkých, ale i hranatých
bublin. Nejen, že se do bublin dostala malá
rybka, ale v jednu chvíli se v nich objevila
i samotná slečna bublinářka. Škoda jen, že dochvilnost návštěvníků byla jaká byla. Spousta
dětí tak přišla o toto unikátní zahájení programu. Pak už to šlo ráz naráz. Mladší i starší žáci
ze Sboru dobrovolných hasičů Dolní Dobrouč
předvedli požární útoky, šermíři ze spolku Honorata přišli s ukázkami palných zbraní. Rány
od některých zbraní bylo slyšet i daleko mimo
fotbalové hřiště. O další vystoupení se postaral
kouzelník. Předvedl velmi povedené triky, ale
hlavně přitáhl pozornost většiny dětí. Hasiči
poté simulovali požár a zapálili z kartonů vyrobený dům, který děti musely společnými silami uhasit. Podařilo se!!!
V podvečer se měli na hřiště snést parašutisté, ale nepřízeň počasí jim bohužel nedovolila

vzlétnout. Na závěr první části dne byla tombola, ve které jsme měli připraveny i hodnotné
ceny. Na všechny děti se dostalo.
A finále bylo tady. Z lesíka u hřiště začala za
pomoci hasičské techniky létat pěna. Děti se
do ní s chutí vrhaly, a tak začaly ty pravé pěnové radovánky.
Přestože bylo spousta dětí na táborech a dovolených, sešlo se jich přes 200!!! A to byl úplný

konec. Uteklo to jako voda a nám zbývá jen
říct, že se akce náramně vydařila.
Sponzoři: Obec Dolní Dobrouč, CONTIPRO a.s., SILYBA a.s., SEMO VÝTAHY s.r.o.,
ELEKTRO FRANC s.r.o., Life SUN s.r.o. a Autoopravna s.r.o. Dolní Dobrouč. Velké díky !
Akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.
O občerstvení se vzorně starali členové fotbalového klubu Dolní Dobrouč pod vedením
Tomáše Matějíčka, manželé Benešovi točili
výbornou zmrzlinu. Na programu se podíleli
zástupci dobroučských spolků, kterými byli
členové SDH Dolní Dobrouč pod vedením
Rudy Rajneta, Vzduchoplavecká společnost
s Markem Šnajdarem, šermíři ze spolku Honorata pod vedením Petra Kubíčka, koňáci pod
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vedením Zdeňky Robové a mnoho dalších jednotlivců z řad dobrovolníků a rodinných příslušníků. Moc všem děkujeme.
Fotky a videa nejenom z této akce můžete
zhlédnout na www.prodolnidobrouc.cz
Připojte se k nám a pojďme společně za „JEDNOU“ Dobroučí.
Spolek PRO Dolní Dobrouč

Lampionový průvod

Spolek PRO Dolní Dobrouč ve spolupráci se
spolkem Honorata a agenturou Kentaur připravil pro děti a jejich rodiče druhý ročník
Lampionového průvodu s pohádkovými bytostmi. Opatření proti koronaviru nás donutila udělat akci o víkendu, kdy se konaly volby
a kdy ještě bylo možné něco uskutečnit, než
začal platit nouzový stav. Počasí nám naštěstí
přálo. Bylo teplo, jen vítr nás trochu pozlobil.
Na rozdíl od loňského ročníku jsme zvolili jinou trasu, která byla vhodnější hlavně
pro rodiče s kočárky. Start byl klasicky na fotbalovém hřišti, odkud se vydávaly skupiny
po cca 25 dětech a jejich doprovod po vyznačené trase v zhruba patnácti minutových intervalech. První, koho návštěvníci potkali, byli
loupežníci na louce u Švábova truhlářství. Po
návštěvě tohoto stanoviště se šlo přes silnici,
kde bezpečný přechod jistili dobrovolní hasiči
z místního spolku. Pak přes potok a dál lesní
cestou až pod Brandejsovu vilu. Tam už čekal
hastrman s mlynářem. Jejich dohadování musely děti vyřešit tím, že uklidily hastrmanovi
domeček a pověsily pentle na šňůru. Až potom
mohli všichni pokračovat
na kopec, kde se uprostřed louky usadili tři
čerti. Ztratilo se jim kouzelné vybavení
a docházelo dřevo na oheň. Děti jim nanosily
dřevo a za úkol měly říci, jaké předměty ležely
na kůži, co se skrývala opodál. Od čertů výpravy pokračovaly na poslední štaci.
U školky se v domečku usadily ježibaby, kde
dítka musela najít zapomenuté kouzelné zaříkávadlo, které bylo potřeba k tomu, aby se
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otevřela truhlička s čokoládovými penízky. Po
splnění posledního úkolu se všichni odebrali
zpět na hřiště opéct si zasloužené buřtíky. Přes
pohádková stanoviště prošlo přes 250 lidí,
z toho bylo více jak 100 dětí.
Akce se konala pod záštitou hejtmana pardubického kraje Martina Netolického.
Poděkování patří sponzorům: Obec Dolní
Dobrouč, CONTIPRO a.s., LifeSUN s.r.o., Silyba a.s., ELEKTRO FRANC s.r.o., Autoopravna s.r.o. Dolní Dobrouč, SEMO VÝTAHY s.r.o.
O občerstvení se starali členové fotbalového
klubu Dolní Dobrouč.
Děkujeme také všem dobrovolníkům i členům
účastnících se spolků. Speciální poděkování
patří truhlářství Lukáše Brandejse, mateřské
školce a dobroučským dobrovolným hasičům.

Poděkování starosty SDH Dolní Dobrouč
Touto formou bych chtěl poděkovat členům
Sboru dobrovolných hasičů a zvlášť členům
zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Záměrně jsem napsal poděkování takhle
nadvakrát, neboť jsou to dvě odlišné věci.
SDH je spolek a zásahová jednotka je zřízena
obecním úřadem. Ale jedno mají společné členové sboru i jednotky veškerou činnost vykonávají dobrovolně a bez nároku na jakoukoli
odměnu.
Poděkování patří ženám za šití roušek. Když
byla naše republika v nouzovém stavu, naše
členky ušily přes 600 roušek pro Italy. Dále
pak členům sboru za rozlévání a následnou
distribuci dezinfekce v naší obci. Bylo rozlito
1000l tekutiny do více jak 800 lahví.
Veliké díky patří vedoucím mládeže za jejich
práci. V tomto případě ani nelze spočítat hodiny, které věnují práci s dětmi. Pravidelné
schůzky, závody, letní tábor a další volnoča-

sové aktivity stojí hodně sil, času a odpovědnosti.
Další dík patří členům, kteří pomáhali na
dalších akcích. Byl to Tříkrálový pochod, ples
nebo Dětský den.
Poděkování bych směřoval všem, kteří se podíleli na závodu pro mladé hasiče, který se
konal poslední srpnovou neděli. Letos, kdy
se vše rušilo, byla naše soutěž jedna ze dvou
uspořádaných v našem okrese. Jsem rád, že si
mohly děti alespoň trochu zazávodit.
Dále nesmím zapomenout i na nečleny, kteří
nám pomáhají a podporují nás v naší práci.
Díky.
V neposlední řadě patří díky členům zásahové jednotky za jejich práci. Počet výjezdů
stoupl. Věřte, že není jednoduché jet k něčemu, kde nevíte, co vás čeká. Dopravní nehody
se zraněním, resuscitace pomocí AED, požáry, spadlé stromy na komunikaci, odstranění

nebezpečného hmyzu, čerpání vody a mnoho
dalších. Členové jednotky vyjíždí z pohodlí
svého domova pomáhat za každého počasí ve
dne i v noci. A jak jsem již říkal bez nároku na
odměnu. Jejich jedinou odměnou je poděkování od lidí, kterým byla pomoc poskytnuta.
Bohužel se setkáváme i s kritikou naší práce,
jak výjezdové, tak i práce s mládeží. Mrzí mě,
že práci hodnotí lidé, kteří o dané problematice nic nevědí. Ale taková je doba a nezbývá,
než se nad to povznést, i když to bere sílu do
další práce.
Naopak, kdyby se našel někdo, kdo by chtěl
pomáhat ostatním, tím myslím výjezdy, práce
s dětmi a další, stačí se ozvat. Kontakt je na
našich stránkách i stránkách obecních.
Ještě jednou díky všem, kteří pomáhají šířit
dobré jméno hasičů, a všem, kteří nás podporují.
Starosta SDH Rajnet Rudolf

Co dělají hasiči zásahové jednotky v roce 2020
V roce 2020 byla jednotka naší obce povolána
krajským operačním střediskem z Pardubic do
dnešního dne celkem ke 47 událostem.
Začátek roku jsme zahájili zásahem 5.1.- Požár
trafostanice v Autoneu Hnátnice. Pak následoval 2x zásah u záchrany osob (1x s použitím
AED) a 5x jsme odstraňovali strom hrozící
pádem, nebo již spadlý na komunikaci. Takhle
bych mohl pokračovat podrobným výpisem
všech událostí. Do dění okolo nás ale zasáhla
epidemie COVID – 19 a my se museli přizpůsobit nastalé situaci.Při zásazích jsme naši výbavu museli doplnit o další nezbytnou nutnost
- „roušky“. Rozděleni jsme byli na skupiny tak,
abychom se co nejméně potkávali mezi sebou
a byli schopni zasáhnout, pokud bychom byli
povoláni k nenadálé situaci. Tato nezbytná
opatření nám komplikovala i pravidelná setkání zásahové jednotky a školení, která musíme
absolvovat.Velitelé se stihli ještě proškolit před
epidemií, ale strojníkům bylo školení prozatím
zrušeno. V dubnu jsme pomáhali obci s distri-

bucí desinfekce mezi občany naší obce. Nejdelším zásahem byl zásah v Lanškrouně 14. 6.
při čerpání vody ze sklepů, zahrad a obytných
částí po extrémní průtrži vody. Zásah trval pro
naši jednotku 5 hodin. Zde provedli příslušníci
naší jednotky po odčerpání vody a odstranění
bahna také vyklizení obytných prostor a nadzvednutí nábytku. Následně provedli vytření
vody v obytných částech a nakonec nasadili vysoušeč, který dodal Městský úřad Lanškroun. Provedli zde ukázkový zásah, za který
si zaslouží pochvalu. Zde v tomto příspěvku
aspoň stručně shrnu zásahy od začátku roku
do konce září:
Požár – 7x (2x Hnátnice , 1x Ostrov , 1x Letohrad, 3x Dolní Dobrouč)
Záchrana osob – 3x (2 x použit AED)
Dopravní nehoda - 15 x(6x směr Letohrad,2x
směr Lanšperk, 1x Hnátnice ,6x přímo v obci)
ZOČ – 2x (čištění kanalizace a komunikace
v obci)
Technická pomoc - 20 x - 9 x odstranění
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stromu (3x Lanšperk,1x H. Dobrouč,4x D.
Dobrouč,1x směrem Petrovice)
1 x spadlý elektrický vodič - Dolní Dobrouč
1 x transport pacienta
1 x čerpání vody Lanškroun
3 x čištění kanalizace a silnice - Dolní Dobrouč
4 x odstranění nebezpečného hmyzu – (3x
Dolní Dobrouč , 1x Šedivec)
1 x zásah u fotovoltaické elektrárny - Ústí n. Orl.
Z tohoto výčtu událostí je vidět, že jsme se zatím opravdu nenudili.
Úplně na závěr musím poděkovat všem aktivním členům jednotky, kteří se podílejí na činnosti jednotky a sboru. Dělají tím dobré jméno všem hasičům .“HASIČ“ je hasič. Je jedno
jestli je „dobrovolný“ nebo „profesionální“.
Svou obětavou činností dokazuje, že je na něj
„spolehnutí“, i když to dělá ve svém volnu a bez
nároku na finanční ohodnocení.
velitel jednotky hasičů JSDHO Dolní Dobrouč
Beneš Petr
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Floristická soutěž
Na jaře letošního roku se měla uskutečnit Floristická soutěž, ale zasáhla nás epidemie Coronaviru, a termín musel být přesunut na 11.
září.
Okresní kolo pod záštitou Územní rady ČZS
v Ústí nad Orlicí se konalo v přírodním areálu
Myslivecké chaty v Kunvaldu.
Soutěže se zúčastnila ze ZŠ v Kunvaldu 4 děvčata a jedna juniorka. Základní školu Dolní
Dobrouč reprezentovaly 2 dívky a Lukavici 6
seniorek. Soutěžilo se ve dvou disciplínách –
vazba kulaté kytice a vypichovaná miska.
Hodnocení bylo velmi vyrovnané a děvčata z Dolní Dobrouče nám udělala velkou ra-

dost. První místo obsadila Jana Vávrová z 8.
třídy a třetí byla Tereza Stejskalová z 9. třídy.
Všechny soutěžící obdržely diplom a dárkovou
taštičku. Přejeme výherkyním, aby se tomuto
„kumštu“ nadále věnovaly s chutí a láskou.
Za přísných podmínek bylo zorganizováno
také celostátní kolo Floristické soutěže v Olomouci. V kategorii žáků zde Jana Vávrová obsadila pěkné páté místo a v kategorii seniorů se
Jana Jindrová na velmi pěkném čtvrtém místě.
Oběma děkujeme za dobrou reprezentaci základních organizací a našeho okresu.
Za výbor ZO ČZS
Libuše Vávrová a Pavel Hartl

Zemřel Ladislav RYŠAVÝ
V jeho osobě ztrácí zahrádkáři z Dolní Dobrouče velkého odborníka, obětavého člena spolku, ale i přítele.
V místní organizaci zahrádkářů aktivně pracoval od roku 1976, to je 44 let. Za tuto dobu vykonával různé
funkce: odborného referenta – pomologa, místopředsedu, správce moštárny, ale hlavně 29 let vedl organizaci
zahrádkářů jako předseda.
Pracoval dlouhodobě jako člen výboru Územního sdružení ČZS. Zapojil se i do aktivit obecního úřadu jako
člen komise životního prostředí.
Společně s ostatními členy výboru připravoval a zabezpečoval výstavy květin, ovoce a zeleniny. Se stejným nasazením pomáhal na přípravách vyhlášených zahrádkářských plesů, kdy obdivovaná výzdoba tanečního sálu
byla ve velké míře jeho zásluha. Nejvíce se jeho vztah k zahrádkářské organizaci projevoval v ochotě pracovat
na nejrůznějších brigádách, které zahrádkáři pořádali.
Veliký podíl měl i na vybudování, provozování a šíření dobrého jména místní spolkové moštárny, hlavně v nelehké době 80. let, kdy vrcholila přestavba budovy moštárny a měnila se technologie zpracování moštu.
Do posledních chvil se účastnil pořádaných brigád na úpravu obecní zeleně, hřbitova i přípravy činnosti
moštárny.
Za svoji práci a zásluhy o dobré jméno a výsledky místní organizace zahrádkářů byl mnohokrát kladně hodnocen i nadřízenými stupni vedení. Získal mnohá ocenění, kromě diplomů, děkovných a pochvalných listů, čestných uznání i bronzovou a stříbrnou
medaili za zásluhy a jedno z nejvyšších resortních vyznamenání – Zlatou růži.
Čest jeho památce.
ZO ČZS Dolní Dobrouč

Zpráva z činnosti SRPDŠ
První akcí letošního roku byl přesunutý dětský den v pátek 4.9. 2020.
Dětem v kině zahrála cimbálová muzika skupiny Réva následovaná bublinovou show na hřišti. Pobavili se velcí i malí. Počasí nám přálo a akce se
vydařila.
Velké poděkování patří manželům Sejtkovým za pomoc s organizací.
Uspořádali jsme i tradiční sběr papíru na
konci října. Deváťákům se podařilo nasbírat papír za 19 013,- Kč
Díky patří všem rodičům, kteří obětovali
páteční a sobotní volno, poskytli své automobily, spoluobčanům a místním firmám
za připravený papír.
Ráda bych popřála všem rodičům trpělivost a hodně sil při nelehké distanční výuce, kterou zažíváme již podruhé.
Co se nám ještě podaří zrealizovat? Záleží
na situaci a vývoji epidemie, na vládních
omezeních.
Na závěr bych ráda poděkovala všem
sponzorům, firmě Contipro a Obci Dolní
Dobrouč za velkou finanční podporu.
Krásný adventní čas a hlavně zdraví
přeje za SRPDŠ S. Šlapalová
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Sběr papíru
I letos se konal tradiční sběr papíru. Cena papíru v tomto roce výrazně klesla. Děti až do začátku září netušily, zda se do sběru pustí. Možná o to víc se semkly a poctivě papír společně
snášely, schraňovaly doma... Vše vyvrcholilo
10.10., kdy za pěkného počasí, s velkou podporou rodičů, se podařilo nasbírat 8 tun papíru
a 9 tun kartonu.
Vše by se nepodařilo bez velké pomocí Syliby
- zapůjčení traktoru, p. Křivohlávka - zajištěni odvozu, Adoru, Totemu, Usspy, Konzumu,
Lidového domu, Novity, Contipra, Obecního
úřadu, Šlapalových. Ještě jednou všem moc děkujeme. Pro děti to byla nová zkušenost. Myslím, že si vedly dobře a měly upřímnou radost,
že se akce vydařila.
Rodiče a žáci 9.tříd.

Inzerce
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Nabídka dopravy VACEK s.r.o.

Půjčovna stavebních strojů VACEK s.r.o.

IVECO

Vibrační deska Zipper ZI-RPE60

- pro rozvoz sypkých hmot, betonové směsi
a stavebního materiálu
- celková nosnost vozidla 4,5 t

- jednosměrná ( pohyb pouze vpřed )
- vhodná na zeminu, písek, kamenivo a dlážděné cesty
- možnost zapůjčení tlumící podložky
- celostranově uzavřená deska
- váha 62 kg

DAF pumpomix

Vibrační deska Zipper ZI-RPE120GY

- dosah ramene cca 21m
- doprava betonové směsi do 7m³ bez použití
dalších vozidel

- jednosměrná ( pohyb pouze vpřed )
- vhodná na zeminu, kamenivo a cesty
- možnost zapůjčení tlumící podložky
- celostranově uzavřená deska
- váha 92 kg

Vibrační deska Zipper ZI-RPE330G

MERCEDES mix

- obousměrná ( pohyb vpřed i vzad )
- vhodná pro opravu silnic, zahrad a terénní úpravy
- hloubka zhutnění až 0,9 m
- váha 300 kg

- 6x6 - objem 7 m³
- 8x4 - objem 8,5 m³

Ceník

Vozidlo s hydraulickou rukou
- zajištěno externím dopravcem
- pro rozvoz sypkých hmot a stavebního materiálu
- celková nosnost vozidla 9 t
- dosah ramene max 7 m

1 den

2-5 dnů

5-15 dnů 15-30 dnů

nad
30 dnů

Kauce

ZI-RPE60

450

420

400

380

350

5000

ZI-RPE120GY

500

470

450

420

400

5000

ZI-RPE330G

800

750

720

700

680

15000

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Kontakt:
Nádražní 479
56164 Jablonné nad Orlicí
email: vaceksro@vaceksro.cz

tel.: 603 830 568, 731 443 546

www.vaceksro.cz

Kontakt:
Nádražní 479
56164 Jablonné nad Orlicí
email: vaceksro@vaceksro.cz

tel.: 603 830 568, 731 443 546

JABLONNÉ
n/O

www.vaceksro.cz
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26. 2. 2021

19 hodin
kinosál Dolní Dobrouč
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Společnost

Životní jubilea oslavili
70 let

75 let

Alois Doležal, DD
Alena Doležalová, DD
Božena Wendlová, DD
Jiří Kolman, HD
Jan Petera, DD
Miloš Novák, DD
Jan Paulina, DD
Jaroslava Káralová, DD
Magdaléna Moravcová, DD
Josef Jiroušek, DD
Petr Motl, DD
Václav Mikyska, DD
František Matějíček, DD
Irena Jansová, DD
Karel Jansa, DD
Ivanka Kubíčková, DD
Václava Kristlová, DD

Hana Horáková, DD
Václav Dostál, DD
Blažena Benešová, DD
Ludmila Štěpánková, DD
Miloslava Maříková, DD
Václav Horák, DD
Rudolf Rajnet, DD
80 let

Marie Dušková, DD
Ludmila Vacková, DD
Helena Veselá, DD
Lubomír Vacek, DD
Olga Langrová, DD
Jan Jiráský, DD
Marie Motáková, DD
Milan Kolomý, DD
Jaroslava Benešová, DD
Ottilie Mihulková, HD
Marie Šislerová, HD

85 let

Jindřich Ryšavý, DD
Ladislav Kalcovský, DD
Stanislav Nágl, DD
Růžena Horáková, DD
Jiří Kristl, DD

90 let

Václav Kubíček, DD
Vratislav Langr, HD

91 let

Pavel Kristl, DD

92 let

Zdenka Maixnerová, DD

93 let

Antonín Mikolášek, DD

95 let

Bohumila Kubíčková, DD

Všem oslavencům blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a pohody.
Vzhledem k mimořádným opatřením, která byla zavedena v souvislosti s onemocněním COVID-19, neprobíhají osobní návštěvy od Obce Dolní Dobrouč s blahopřáním od měsíce října letošního roku do současnosti. Na jubilanty jsme nezapomněli.
Až nastane příznivější doba a občané projeví zájem, návštěvy proběhnou dodatečně.
Od posledního vydání novin
se narodily tyto děti:
Štěpán Dalecký
Jan Brokeš
Nela Moravcová
František Kubíček
Timea Matějíčková
Nela Boháčová
Nela Rykrová
Nela Škvorová
Barbora Kupová
Robin Lacko
Antonín Marek
Vojtěch Škranc
Tomáš Vavřín
Stela Benešová

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

Alžbětou Markovou
Annou Pecháčkovou
Janou Vávrovou
Amalií Plívovou
Kamilou Brusenbauchovou
Ludmilou Ryšavou
Vlastou Pecháčkovou
Věrou Píčovou
Věrou Jiráskou
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Janem Zastoupilem
Karlem Vorlem
Lubomírem Vackem
Ladislavem Ryšavým
Janem Hajzlerem
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Dne 30. srpna 2020 byli v obřadní
síni obecního úřadu přivítáni noví
občánci obce.

Jan Mareš, Nikola Malá, Viktorie Čejková

Jan Junek, Gita Applová, Klára Bartoňová,
Iva Richtrová

Antonie Viola Břízová, Štěpán Dalecký,
Dominik Roškanin, Mariana Valentová
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