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Úvodník

M

ilí spoluobčané,
ani nevíte, jak ráda píši tento úvodník. A to
proto, že je to činnost spojená s tím normálním životem před coronavirem. Můžu udělat takovou obyčejnou věc - třeba si jít koupit propisku, která mi právě
dopsala, neboť v papírnictví je normálně otevřeno!
I na úřadě je zase živo. Můžeme vymýšlet, tvořit, starat se, plánovat, rozhodovat, povolovat a nebo například vydat DN.
Coronavirová opatření nás již nesužují. Nemusíme
se vracet pro zapomenutou roušku a kožní problémy
po častém používání desinfekce pomalu mizí.
Snad jen záznamy lidí se zahalenou tváří stojících
ve frontách s rozestupy a vzpomínka na specifickou
vůni desinfekce nám budou připomínat, jak důležitá je pravidelná hygiena a zodpovědné a ohleduplné
chování vůči ostatním lidem i k sobě samému.
Pandemie Covidu-19 nám hodně vzala, hlavně
v ekonomice, cestování či kultuře, a její důsledky asi
ještě pocítíme. Ale také nám hodně dala. Fenomén
šití roušek a dobrovolníci pomáhající rizikovým skupinám občanů ukázal, že lidé jsou pořád ještě v jádru
dobří, obětaví, plní lásky a schopní nezištné pomoci.
A to je super !
Také domácí učení lecos ukázalo a o rozsahu tzv.
jarního úklidu ani nemluvě. Sběrné dvory praskaly
ve švech. Ale nebylo to jen staré harampádí, co jsme
si po letech vytřídili a urovnali. Byli jsme nuceni se
zastavit, nestresovat se z nestíhání a lidé měli čas na
přemýšlení. Mnozí si vyčistili hlavu od nicotných
a nepodstatných myšlenek, uviděli věci z jiných úhlů
a možná i přerovnali žebříček hodnot. Kéž by to pocítila i naše matka příroda nebo politická scéna.
Naštěstí je tato nečekaná doba za námi a my se můžeme těšit z hřejivého sluníčka i dostatku vláhy a nebo
opětovné možnosti někam vyrazit, posedět s přáteli
a prostě si užívat života. Na stránkách DN najdete,
mimo jiné, pozvánku do letního kina u fotbalového
hřiště nebo přeložený Dětský den.
Já vám přeji hezké letní prázdniny, pohodovou dovolenou a na podzim (bez bubáka Coroňáka) na shledanou. 
Dita Hasíková

Červnové nebe nad Dobroučí – autor Tina Pražáková

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

Dobrouč v nouzovém stavu a po něm
V polovině měsíce března se republika ocitla
v nouzovém stavu. Ve stavu, který jsme doposud nikdy nezažili. Populaci začal ohrožovat
nový druh viru Koronavirus. Dle státních nařízení bylo nutné uzavřít školy, školky, zdravotní zařízení pro veřejnost, obchody, úřady,
kulturní zařízení. Byl omezen veřejný život,
vyhlášen zákaz vycházení. Nesměli jsem se
stýkat s rodinami, s přáteli, navštěvovat sportovní a kulturní zařízení. Při pohybu na veřejnosti bylo nutné nosit roušky. Odér z desinfekce se stal každodenním společníkem nás
všech nejen v ordinaci lékaře, ale bohužel
v běžném životě.
Celá země se potýkala s velkým nedostatkem
roušek, jednorázových rukavic a desinfekce.
A tak se opět potvrdilo, že si umíme pomoci vzájemně, a začali jsem roušky šít doma
a desinfekci vyrábět ze slivovice a jiných domácích pálenek. Vzájemně jsme si pomáhali
s nákupy. Ba co víc, pomohli jsme společnými
silami našít roušky pro naše přátele v Marcu,
kde byla situace daleko vážnější než u nás

v Dolní Dobrouči. Během měsíce odešlo do
Marca cca 1500 roušek.
Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste
se zapojili do pomoci: ženám za šití roušek,
hasičům za dovoz a rozdělení desinfekce,
kterou jsme před Velikonocemi zakoupili,
firmám Usspa a Totem za jednorázové roušky
pro pečovatelskou službu, dobrovolníkům za
nákupy pro seniory.
Moc děkuji a doufám, že takto náročné období se již nebude opakovat.
Tato doba však zastavila i některé větší investiční akce hrazené z rozpočtu obce. Stát obci
výrazným způsobem snížil výši daňových příjmů. Výhledově by nám měl větší část vykompenzovat, otázkou je však kdy.
Příznivou zprávou však je, že jsme získali
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
o které jsme žádali v loňském roce, a to přímo
na rekonstrukci místní komunikace na Strouze a dětská hřiště na Švábově kopci a Havlově
palouku. Právě hřiště budou realizována na
podzim letošního roku.

Ve dvoře základní školy dojde k předláždění povrchu. V blízké době bude v Horní
Dobrouči umístěn radarový měřič rychlosti.
V Lanšperku chystáme přístřešek na kontejnery tříděného odpadu. Probíhá pořizování
projektových dokumentací na plánované investiční akce .
U mateřské školy byla dokončena první etapa úprav zahrady. Na Havlově palouku bylo
zbudované místo pro kontejnery na tříděný
odpad.
Bohužel jsme z bezpečnostních důvodů přišli o plánované kulturní akce – Stavění máje,
promítání kina a mnoho dalších, které pořádají spolky v obci. Některé se podaří pořádat v náhradních termínech a za specifických podmínek, na jiné si musíme počkat do
příštího roku. Plánované letní kino, koncert
Moniky Absolonové a Dobroučské Vánoce se
snad uskuteční v letních a podzimních měsících, jak bylo uvedeno v kalendáři Dobroučský rok 2020.
Pavel Šisler, starosta obce

Opustil nás hrdina 2. světové války,
čestný člen Vojenské policie rotmistr Dalibor Knejfl
Ve čtvrtek 7. května se zastavilo srdce vojáka, veterána 2. světové války, který sloužil na
samém konci války v jednotce polního četnictva Československé vojenské mise v Itálii,
rotmistra ve výslužbě Dalibora Knejfla.
Pan Knejfl se dožil úctyhodného věku 95 let.
Tehdy byl ale mladíkem, který dostal v italské
partyzánské jednotce přezdívku „Bambino“.
Jak se mladík z podhůří Orlických hor dostal

až do Itálie a jak k partyzánům?
Dalibor Knejfl se narodil v Lázních Bělohrad
14. ledna 1925. V době protektorátu nastoupil vojenskou službu k 11. praporu vládního
vojska do Kostelce nad Orlicí. Výcvik absolvoval v Rychnově nad Kněžnou, kde byla
umístěna 1. a 2. rota zmíněného praporu.
Začátkem roku 1944 byl prapor reorganizován
a v květnu byl zahájen jeho přesun do Itálie. Důvodem přesunu 12 praporů do Itálie byla ztráta
důvěry nacistického velení ve spolehlivost tohoto vojska.
Co to vlastně vládní vojsko bylo? Vzniklo na
základě Vládního nařízení č. 216/39 Sb. ze
dne 25. července 1939. Tímto nařízením bylo
zřízeno vládní vojsko Protektorátu Čechy
a Morava (Regierungstruppe des Protektoráte
Böhmen und Mähren). To vše zřejmě za účelem oklamání naivních politiků na západě. Na
základě výnosu říšského Vůdce č.75 o zřízení
Protektorátu Čechy a Morava bylo v článku
7 povoleno zřízení symbolického českého
vojska v síle několika tisíc mužů.
Pan Knejfl na tu dobu vzpomínal jako na období náročného výcviku a zároveň obtížnou
službu, protože obyvatelstvo je považovalo za
pomocníky nacistů. Pravda však byla poněkud jiná. Vladaři, jak se příslušníkům vládního vojska přezdívalo, střežili sídlo prezidenta. Navíc dostali za úkol od 18. ledna 1940
provádět železniční strážní službu. Mimo to
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byli vladaři nasazováni k likvidaci polomů,
na záchranné práce při povodních a další ženijní práce. K pracovním nasazením patřily
podzimní výpomoci v zemědělství. Ustupující zima roku 1940 znamenala se svou ničivou
silou ledových ker na českých řekách první
prověrku příslušníků vládního vojska. Nebyli
ale jen zachránění civilisté. Řeka si vzala první oběť z řad vladařů, 29. května 1941 zahynul
v rozbouřené Jizeře velitel ženijní čety.
Vraťme se však k 11. praporu. Ihned po svém
přesunu do Itálie jeho příslušníci začali od 8.
června zaujímat sestavu k plnění strážních
úkolů. Pan Knejfl vzpomínal, že Italové byli ze
začátku k českým vojákům nedůvěřiví a nepřátelští. Vinu na tom měla zřejmě německá
propaganda, která vladaře vypodobnila v těch
nejhorších barvách. Dne 20. června byli neznámými útočníky zastřeleni ze zálohy 3 příslušníci právě Knejflova 11. praporu. O den
později tak jeho česká stráž, po předchozí
domluvě s partyzány na fingovaném přepadu
strážnice, přebíhá i s veškerou výzbrojí a materiálem k italským partyzánům. Pan Dalibor
Knejfl mi k tomu řekl: „Když jsme byli poprvé
na stráži u železničního mostu, upozornil nás
italský voják, že když se v blízkém domečku
po setmění objeví světlo, je téměř jisté, že přijde partyzánský přepad. Protože jsme hledali
kontakt na partyzány, šli jsme hned následující stráž do domečku pod záminkou, že jdeme
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kupovat mléko a sýr. Podařilo se nám kontakt
s partyzány navázat a následující stráž jsme
utekli do hor. Předtím jsme však rozbili zařízení strážnice, použili naše zbraně, rozhodili nábojnice ze zbraní partyzánů a se vším
materiálem, zbraněmi a municí jsme odešli
s partyzány do hor.“
V hlášení generálního inspektorátu vládního
vojska Protektorátu Čechy a Morava byl incident popsán takto: „Dne 21. června 1944 ve
23 hod. byla přepadena u Meane stráž Tom.
Podle množství vystřílených nábojnic, zásobníků pro kulomety, víček a šňůr od ručních
granátů lze soudit na tuhý boj. K přemožení
stráže došlo pravděpodobně pro poruchu
kulometu a vystřílení munice. Nezvěstní
jsou příslušníci 3. roty 11. praporu vládního
vojska - strážmistři Jan Heger, Vilém Sabela,
Rudolf Mazánek, Josef Šnajdr, rotní František
Bogda, Jan Komárek, četař Emil Žežule a vojíni Dalibor Knejfl a Jan Moučka.“
Pan Knejfl začínal u partyzánské jednotky
s názvem Carlo Carli (podle velitele skupiny), později se dostal do partyzánské skupi-

ny „PUDLO“. Bylo tam 32 Čechů. Skupina se
aktivně zúčastnila bojů proti Němcům a italským fašistům. V září 1944 se pak tato skupina českých vládních vojáků začlenila do 41.
garibaldovské partyzánské brigády a následně
do 43. partyzánské brigády. V listopadu 1944
však přišla masivní protipartyzánská operace
a 5. prosince 1944 padla část oddílu v horách
do nacistické léčky. Zadrženo bylo 13 českých partyzánů včetně velitele Aloise Pudla.
Stačili se však domluvit na společné verzi
výpovědi, podařilo se jim sníst partyzánské
doklady a o zbraních tvrdili, že je tam nechali
při útěku partyzáni, kteří je zadržovali. U té
verze zůstali celou dobu uvěznění. Němci je
nakonec zadržovali v různých věznicích až
do 12. února 1945, kdy byli propuštěni zpět
k 11. praporu. Vládní vojsko však už bylo v té
době pro nespolehlivost a hromadné dezerce
vojáků k partyzánům odzbrojeno, zproštěno
strážních úkolů a převedeno na opevňovací
a další pomocné práce. Knejfl se dostal zpět
k praporu a to v Korte Casino, kde v té době
kopali kryty. Před příchodem amerických

Vzpomínka na pana Voksu
V Dolní Dobrouči se konala v polovině června
tradiční pouť. Určitě se mnohým z nás při slově pouť vybaví vzpomínka na kolotočáře pana
Voksu, který se svými atrakcemi objížděl okolí
a v Dobrouči byl vždy vítaným hostem k potěšení menších i větších obyvatel. S laskavým
svolením využíváme vzpomínky, kterou sepsal
pan Roman Nastoupil původně pro Dolnočermenský zpravodaj.
Narodil se 26. 3. 1915 v České Třebové jako nejmladší syn
do početné rodiny Voksových.
Jeho otec podlehl svému zranění v první světové válce, a tak se
svými sourozenci pomáhal mamince se živností, kterou tehdy
provozovali. Od mala měl velké
nadání pro malování a hudbu,
která se mu velmi líbila. Pod vedením kapelníka pana Beránka
z České Třebové se naučil hrát
podle not na tahací harmoniku.
Jako vojín byl zařazen ve Vysokém Mýtě k plukovní hudbě.
Měl hodně přátel a pro svou veselou a dobrosrdečnou povahu
byl všude znám a oblíben. Spolu
s manželkou Annou vytvořili
nerozlučné hudební duo. Byli
zváni na různé kulturní akce
a ve Svitavách v roce 1955 vyhráli 1. místo v okresní hudební
soutěži. Protože se žádné práce
nebál, sám si navrhl a vyrobil
několik pouťových atrakcí, které se svou rodinou mnoho let
provozoval pod Osvětovou be-

sedou v Dolní Čermné. Tohoto zaměstnavatele
si nesmírně vážil. Na první jarní pouť v Dolní
Čermné se vždy moc těšil a pečlivě si své atrakce připravoval. A jak sám říkal, Čermná byla
jeho druhým domovem. Když mu 26. 4. 1998
ve věku 80 let zemřela žena, nevzdal to a svoje
houpačky i s kolotočem do svých 90 let převážel, stavěl a provozoval dál. Zemřel několik dní
před čermenskou poutí dne 1. 4. 2005.
Roman Nastoupil
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jednotek dostali rozkaz k ústupu dále na sever. Ten neuposlechli a přešli k Američanům.
Se vznikem Československé vojenské mise
v Itálii byl Dalibor Knejfl, díky svým předchozím bojovým zkušenostem, zařazen k rotě
polního četnictva. Tam vykonával službu
až do konce července 1945, kdy se jednotky
mise vrátily do Československa, konkrétně do
Strašic, kde v září 1945 zanikly.
Po válce byl na krátkou dobu zařazen do prezenční služby v armádě. Po jejím ukončení se
s manželkou odstěhovali do Dolní Dobrouče
u Ústí nad Orlicí. On sám pracoval v mnoha
civilních profesích, až se nakonec stal revizním technikem hasicích přístrojů, kterého
dělal až do zaslouženého důchodu.
S panem Daliborem Knejflem se jeho nejbližší po boku vojenských policistů a zástupců
Československé obce legionářské rozloučili během církevního obřadu ve čtvrtek 14.
května v chrámu Páně sv. Mikuláše v Dolní
Dobrouči. Čest jeho památce!
Autor článku: Ing. Luboš Bahník
Zdroj: web Vojenské policie

Češi stále na špičce
v třídění odpadů
v EU
Každý z nás vytřídil v roce 2019 do
barevných popelnic přes 51 kilogramů
odpadu

Za evropské premianty v třídění odpadu
jsou Češi označováni právem. Meziročně
dosáhli dalšího zlepšení v množství vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté v řadě.
V roce 2019 vytřídil každý z nás v průměru
51,3 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční nárůst o více
než 2 kilogramy odpadů vytříděných do barevných kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost většina
obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí
téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel. Loni
jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů, dále pak 15,1 kilogramů plastů, bezmála
14 kilogramů skla a necelé půl kilo nápojových
kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel v průměru 13,9 kilogramů.
Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak
shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných odpadů, což je o 4 % více než v roce 2018.
„Členské státy Evropské unie, včetně České republiky, musí již za několik let splnit nové ambiciózní cíle vyplývající z požadavků balíčku
cirkulární ekonomiky. V praxi to bude znamenat třídit veškerý odpad, který lze recyklovat
nebo jinak využít, a na skládku ukládat jen
minimum směsného odpadu, nejvýše však 10 %.
A obce i jejich občané se na to již začínají intenzivně připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti
EKO-KOM, a.s.
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Právě Autorizovaná obalová
společnost EKO-KOM zajišťuje
v ČR již více než 20 let provoz
systému třídění a recyklace
obalových odpadů, které jsou
významnou složkou tříděného
komunálního odpadu. Do systému bylo na konci roku 2019
zapojeno 21 197 firem a 6 146
obcí ČR. Díky spolupráci
s nimi je třídění odpadů v České republice dostupné pro 99 %
obyvatel. Aby bylo pro lidi co
nejdostupnější a snadné, systém
neustále spolupracuje s obcemi
na dalším zahušťování sběrné
sítě na třídění. Češi tak mohou
třídit své odpady prostřednictvím 473 359 barevných kontejnerů a menších nádob na ulicích i přímo u rodinných domů.
Jedno sběrné hnízdo tak slouží
v průměru pro 118 obyvatel,
což je v evropské konkurenci
velmi dobrý výsledek.
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro
mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to k nim
máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba 133 kroků,“ říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM,
Lukáš Grolmus. Zároveň ale
dodává, že dle nejnovějších statistik stále ještě 24 % obyvatel
udává, že má kontejnery dál než
130 metrů, a jsou tedy lokality,
kde je co zlepšovat.
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká
surovina, která se na třídicích
linkách dotřídí na jednotlivé
druhotné suroviny připravené
k recyklaci a využití - pro výrobu nových produktů nebo
jako zdroj energie či náhrada
hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním systém snižuje zátěž životního prostředí - každoročně
tříděním a recyklací obalových
odpadů zachráníme ekvivalent
zhruba 29 km2 přírody, šetříme
stromy, přírodní zdroje surovin
a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci
obalových odpadů jsme tak loni
uspořili téměř 6 milionů MWh
energie.
Podrobné informace o výsledcích systému třídění a recyklace
EKO-KOM za rok 2019, včetně
grafů, naleznete v příloze.
Lucie Müllerová,
tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.

PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY

Výsledky systému EKO-KOM za rok 2019
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % jich bylo následně
vytříděno, dotříděno na třídicích linkách a druhotná surovina byla předána k recyklaci a dalšímu
využití. Tradičně nejlépe se daří recyklovat papír, v jeho případě se vloni podařilo dosáhnout míry
recyklace 88 %. Zjednodušeně řečeno – bezmála 9 z 10 vyrobených tun papírových obalů bylo loni
recyklováno na nový papír nebo dále využito. U skla bylo dosaženo 79% míry recyklace, u plastových
obalů 69%, u kovů 57% a u nápojových kartonů to bylo 25 %. Míra sběru nápojových PET lahví v roce
2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 79 - 82 %.

RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2019

Pro většinu obyvatel ČR je třídění odpadů již naprostou samozřejmostí. Pravidelně pak odnáší tříděný
odpad do barevných kontejnerů 73 % lidí. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina třídičů
považuje třídění odpadů za důležité a za minimum toho, co mohou udělat pro životní prostředí.
K třídění odpadů pak Čechy zejména motivují dobrá docházková vzdálenost a dostatek barevných
kontejnerů. Česká republika disponuje jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím
vytvoření a provozu se podílí průmysl a obce sdružené v systému EKO-KOM. Díky tomu mohou lidé
aktuálně třídit své odpady do více než 473 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný
odpad. A nemají to k nim s odpadem daleko, průměrná docházková vzdálenost se postupně zkracuje –
na dnešních 91 metrů. Nádobový sběr je v České republice doplněn ještě dalšími způsoby sběru
tříděného odpadu – někde tak mohou občané třídit odpady do pytlů, případně prostřednictvím
sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.
O společnosti EKO-KOM

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů na základě
autorizace vydané MŽP dle zákona o obalech 477/2001Sb. Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu aktivní spolupráce
průmyslových podniků, měst a obcí, úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů.

str. 4

2/2020

NÁRŮST POČTU NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V ČR

VÝVOJ PRŮMĚRNÉ DOCHÁZKOVÉ VZDÁLENOSTI K BAREVNÝM KONTEJNERŮM V ČR

str. 5

2/2020

„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující.
Nyní to k nim máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba 133 kroků“, říká ředitel
oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus.

Sruktura nákladů systému EKO-KOM
Většinu ročních nákladů Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., konkrétně 88 %
představovaly v roce 2019 přímé náklady sběru a recyklace obalových odpadů. To znamená náklady na
zajištění dostatečné dostupnosti a obsluhy barevných kontejnerů, dotřídění separovaného obalového
odpadu a zajištění jeho využití a recyklace. 70 % celkových nákladů tvořily přímé platby obcím za
zajištění zpětného odběru obalových odpadů a sběrné sítě a za jejich předání prostřednictvím
svozových firem k dotřídění a zpracování. Desetina celkového rozpočtu pak připadla na náklady na
dotřídění těchto odpadů na třídicích linkách a jejich úpravu na zpracovatelné druhotné suroviny.
V případě některých obtížně využitelných odpadů pak musela společnost EKO-KOM finančně podpořit
i samotnou recyklaci. Loni to byly zejména barevné plastové fólie a další druhy plastů, které na trhu
druhotných surovin nemají prodejní hodnotu, a také recyklace nápojových kartonů v papírnách, které
bylo nutné v loňském roce finančně podpořit. Na to připadlo 6 % z celkových ročních nákladů. Zhruba
2 % pak byla použita na tvorbu finanční rezervy, která slouží pro případ propadu cen druhotných
surovin.
Důležitou úlohou autorizované obalové společnosti je také zajištění průkazné evidence všech
obalových a odpadových toků, a to včetně její kontroly a pravidelných auditů. Tyto aktivity loni tvořily
5 % celkových nákladů společnosti. Povinná osvěta, environmentální vzdělávání žáků, oslovení
spotřebitelů a další činnosti vedoucí ke správnému a efektivnímu třídění odpadů v ČR, představovaly
O společnosti EKO-KOM

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů na základě
autorizace vydané MŽP dle zákona o obalech 477/2001Sb. Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu aktivní spolupráce
průmyslových podniků, měst a obcí, úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů.
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loni 4 % celkových nákladů. Odvody státu vymezené zákonem tvořily 1 % z nákladů a zbylá 2 % činily
vlastní náklady na administrativu společnosti.

STRUKTURA NÁKLADŮ AOS EKO-KOM V ROCE 2019

V Pardubickém kraji začíná fungovat
regionální dobrovolnické centrum
a sociálních sítí. Pomocí nich umožní snazší
ké veřejnosti,“ sdělila Lucie Křivková, odborný
V deseti českých krajích zahajují od květgarant Regionálního dobrovolnického centra
orientaci v novinkách a informacích z oblasti
na letošního roku svou činnost regionální
dobrovolnictví v kraji i celé ČR. Rovněž bude
Pardubického kraje.
dobrovolnická centra. Ta zřizuje a finančně
mít kontaktní místo v sídle KONEPu otevřené
podporuje Ministerstvo vnitra ČR v rámci
Každý, kdo chce začít s dobrovolnictvím ve své
pro veřejnost. V rámci své činnosti nabídne
projektu „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“ podorganizaci nebo jako dobrovolník, či potřebuje radu ve svých současných dobrovolnických
nejen odborné poradenství v oblasti dobropořeného z Operačního programu Zaměstaktivitách, může služby nového centra využít.
volnictví, ale i vzdělávání pro dobrovolníky
nanost ESF. Jde o informační a kontaktní
a jejich koordinátory. Důležitá bude také spoJeho existence napomůže k lepšímu propojení
centra pro dobrovolníky, neziskové a přílupráce s krajským úřadem a místními samospěvkové organizace či obce v daném kraji,
nabídky a poptávky po dobrovolnictví v regionu.
správami na tvorbě koncepcí či strategií rozvokteré především pomohou zlepšit dostup„Jsem velmi rád, že v našem kraji vzniká regioje a podpory dobrovolnictví v kraji.
nální dobrovolnické centrum, jehož provoz bude
nost dobrovolnictví v regionech. V Parduzajišťovat organizace KONEP, která se věnuje
„Poslední měsíce, kdy naše země musí čelit nebickém kraji se jeho provozovatelem stala na
příznivé situaci s koronavirem, se opět naplno
především rozvoji neziskového sektoru. Parduzákladě otevřeného výběrového řízení Koaprojevila síla mezilidské pomoci a nezastupitelbický kraj dlouhodobě podporuje dobrovolnictví
lice nevládek Pardubicka (KONEP), jež má
ná role dobrovolníků, jejichž aktivity doslova hýletité zkušenosti s působením v neziskovém
včetně činnosti lokálních center a zavedení dobbaly celým Českem. Je dobré si stále připomínat,
rovolnictví ve veřejné správě. Aktivit v kraji je
sektoru i s managementem dobrovolnictví.
již celá řada, a tak je logickým a potřebným krože slogan „Dobrovolníci mění svět“ není jenom
„Aktuálně v Pardubickém kraji působí 15 loO společnosti EKO-KOM
kem zajišťuje
jejich koordinace
a určité
metodické
vedeprázdnou
ale že dobrovolnictví skutečně
kálních dobrovolnických
center.
Taspolečnost
propojujíEKO-KOM
Autorizovaná
obalová
provoz systému
třídění
a recyklace
obalových
odpadůfrází,
na základě
tvoří základy
pilířů vyspělé občanské společnosní,“477/2001Sb.
uvedl ke vzniku
centra
Pavel
Šotola,
kraj-na principu
organizace a dobrovolníky,
zajišťují
jejich
vzá-o obalech
autorizace vydané
MŽP dle
zákona
Neziskový
systém
EKO-KOM
funguje
aktivní spolupráce
ti. Je proto důležité stavět toto téma stále více do
ský odpadů
radní pro
sociální
péči
a neziskový sektor.
jemnou komunikaci
a poskytují
potřebný
průmyslových
podniků,
měst servis.
a obcí, úpravců
a jejich
finálních
zpracovatelů.
popředí a podporovat rozvoj dobrovolnictví na
Vedle toho až tisíce dalších neziskových organiCentrum povede databázi organizací, kde dobvšech úrovních – lokální, regionální i celostátrovolníky potřebují, i osob, jež mají zájem jako
zací fungují za přispění pomoci dobrovolníků.
dobrovolníci pomáhat. Zaměří se na propagaci
ní,“ vyzdvihuje význam celého projektu Miluše
Regionální dobrovolnické centrum bude proto
dobrovolnictví v kraji, ať už prezentacemi na
Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu
zastřešujícím, metodickým a koordinačním
ČR a místopředsedkyně správní rady Koalice
akcích (jako jsou různá setkání neziskových
zázemím pro realizaci dobrovolnických aktivit
nevládek Pardubicka.
a programů v kraji. Jeho smysl tkví také v ukotorganizací, Den dobrovolnictví nebo „dny
Bc. Jana Machová, ředitelka KONEP
vení významu dobrovolnictví do povědomí širootevřených dveří“), tak prostřednictvím webu
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Usnesení

USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dobrouč, které se konalo
dne 27. května 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
2. ZO schvaluje návrh programu jednání
v předloženém a doplněném znění.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
3. ZO schvaluje práci rady obce za období od
18. 2. 2020 do 11. 5. 2020.
[Výsledek hlasování: PRO – 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
4.
ZO schvaluje prodej 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 panu Petru Havránkovi,
bytem Horní Dobrouč č.p. 140, a to směnou
za nově oddělenou pozemkovou parcelu p.č.
135/2 o výměře 50 m2 geometrickým plánem
č. 280-274/2019 z pozemkové parcely p.č. 135
v katastrálním území Horní Dobrouč, za kupní
cenu pozemku 100,00 Kč/m2 a podle pravidel
prodeje pozemků schválených v zastupitelstvu
obce dne 11.12.2019, usnesením číslo 5.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
5. ZO schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného břemene č.j. UZSVM/
HUO/1313/2020-HUOM v předloženém zně-

ní, na převod pozemkových parcel parcelní
čísla: 4445/34, 4445/35, 4445/43 a parcel původního pozemkového katastru (PK) 1504/1,
1590, 1592 a 1594 v katastrálním území Dolní
Dobrouč, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2.
Věcné břemeno spočívá převáděné pozemky
nezcizit a nezatížit zástavním právem po dobu
10 let. Poplatkovou povinnost spojenou s převodem pozemku nese obec.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
6. ZO schvaluje záměr prodeje pozemkových
parcel p.č. 843/4 o výměře 30 m2, p.č. st. 398/2
o výměře 341 m2 a p.č. st. 398/5 o výměře 43
m2 v katastrálním území Dolní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
7. ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely parcelní číslo 2931/12 o výměře cca 100 m2, v katastrálním území Dolní
Dobrouč, v lokalitě „Havlův palouk“, v rozsahu
podle přiloženého mapového podkladu č.5.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
8. ZO schvaluje účetní závěrku obce Dolní
Dobrouč za rok 2019 sestavenou k 31. 12. 2019.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
9. ZO schvaluje závěrečný účet obce Dolní
Dobrouč za rok 2019 bez výhrad.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
10. ZO schvaluje plnění rozpočtu k 30. 4. 2020.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
11. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.
3/2020.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
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12. ZO, v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů deleguje pana
Lukáše Pecháčka, jako zástupce obce Dolní
Dobrouč, která je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.
s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350,
PSČ 561 64, IČ: 48173398 na řádnou valnou
hromadu, konanou v sídle společnosti dne 23.
6. 2020.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
13. ZO schvaluje zařazení správního území
obce Dolní Dobrouč do územní působnosti
MAS ORLICKO z.s. a území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(dále jen „SCLLD“) MAS Orlicko na období
2021 – 2027.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
14. ZO bere na vědomí porovnání cen pro
stočné za rok 2019.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
15. ZO bere na vědomí dopis manželů Běťákových z Letohradu ohledně golfového areálu
na katastru obce Dolní Dobrouč a pověřuje
starostu obce zpracováním odpovědi.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
16. ZO schvaluje nové termíny jednání zastupitelstva obce v roce 2020 a to: 19. 8.; 7. 10.; 9.
12. 2020.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
Pavel Šisler
starosta obce
Dolní Dobrouč 4. 6. 2020.
Zapsala: Kristýna Pražáková
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Upozornění
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 Dolní 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 po-

moc 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

Nové místo pro tříděný odpad

Po obci Dolní Dobrouč jsou pro občany nově
Vážení občané,
rozmístěny
šedé kontejnery na sběr kovových
vzniklo
nové
sběrné
místo naod
tříděné
odpady
na Havlově palouku
obalů jako jsou
plechovky
nápojů,
konzervy,
(naproti skautské klubovně). Jsou zde umístěny kontejnery na papír,
hliníková
víčka, kovové uzávěry a víčka, kovové
plasty, kov a zvon na sklo.
obaly
od
drogerie
kosmetiky,
alobal.
Dále byl přidán jedenakontejner
na papír
na náves pod vrbu.

Zároveň vás všechny žádáme, abyste do kontejnerů na papír ( jak

ve nádob
sběrnémnepatří
dvoře, tak
na sběrných
místech) dávali
krabice řádně
Do
obaly
od nebezpečných
látek,
sešlapané!!
plynové lahve, kabely a dráty, elektrozařízení.

Jana Trkovská

Po obci Dolníobaly
Dobrouč
jsou pro občany
rozmístěny šedé kontejNevhazujte
znečištěné
zbytkynově
potravin
nery na
sběr kovových
obalů jako jsou plechovky od nápojů, konzervy,
nebo
chemickými
látkami!

hliníková víčka, kovové uzávěry a víčka, kovové obaly od drogerie a
kosmetiky, alobal.
Chcete-li
ke zlepšení
životního
prostředí,
Do nádobpřispět
nepatří obaly
od nebezpečných
látek,
plynové lahve, kabely
odkládejte
do těchto kontejnerů prázdné použité
a dráty, elektrozařízení.
kovové
obaly.
Nevhazujte
obaly znečištěné zbytky potravin nebo chemickými látkami!
Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto
kontejnerů prázdné použité kovové obaly.
Kontejnery
na kovové obaly jsou umístěny na
Kontejnery na kovové obaly jsou umístěny na těchto stanovištích:

těchto stanovištích:
1. Parkoviště naproti Vackově hospodě
1. Parkoviště
naproti Vackově
2. Křižovatka
na Šejvěhospodě
2. Křižovatka
na
Šejvě
3. Na návsi pod vrbou
3. Na návsi
pod vrbou
4. Havlův
palouk
4. Havlův palouk
5. Křižovatka na Knapovec
5. Křižovatka na Knapovec
6. Lanšperk- u hospody
6. Lanšperk- u hospody

CHRAŇME, CO JE NOVĚ VYBUDOVÁNO,
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ I NAŠE DĚTI…..
Okolí naší mateřské školky je částečně oploceno
a všichni respektují její uzavření pro veřejnost.
Část zahrady, která bude sloužit nejenom dětem, ale i veřejnosti a která oplocená není, začíná vypadat „ne jako zahrada“, ale místo, kam

chodí „pejskaři“ venčit své pejsky. Samé hromádky a hromady, které se lepí dětem na boty,
kola koloběžek, kočárků……Každý majitel psa
je povinen exkrementy svých miláčků uklidit.
Proto žádáme všechny, aby tak činili. Pokud se
str. 10

situace nezmění, budeme nuceni ve spolupráci
se zřizovatelem průchod areálem školky uzavřít.
Věříme, že všichni, kterých se to týká, se nad sebou zamyslí a přispějí ke zlepšení současné situace.
Dana Petráčková – ředitelka školy
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Volby do zastupitelstev krajů 2020
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se
budou konat ve dnech 2. a 3. října 2020.
Hlasování bude probíhat v pátek od 14.00 do
22.000 hod. a pokračovat bude v sobotu od
8.00 hod. do 14.00 hodin.
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní
občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Překážkami výkonu volebního práva jsou: zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
nebo výkon služby vojáka z povolání v zahra-

ničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
Volič je povinen prokázat totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR.
Ve volbách do zastupitelstev krajů lze volit na
voličský průkaz.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do
úterý 29. září 2020 do poštovní schránky na
Sídla volebních okrsků v naší obci jsou:
Volební okrsek č. 1 – Lanšperk
Volební okrsek č. 2 – Dolní Dobrouč – Dolní
Volební okrsek č. 3 – Dolní Dobrouč – Horní
Volební okrsek č. 4 – Horní Dobrouč

adresu trvalého pobytu, k dispozici budou také
ve volebních místnostech.
Další informace budou průběžně zveřejňovány
na úřední desce a webových stránkách obce.
Informace k volbám je také možno čerpat na
http://www.mvcr.cz.
Marcela Skalická

budova čp. 2 Lanšperk
hasičská zbrojnice čp. 291 Dolní Dobrouč
budova ZŠ čp. 423 Dolní Dobrouč
budova OV čp. 90 Horní Dobrouč

Firmy

Přijďte si užít golf na nově otevřené hřiště v Dobrouči
vozu. Kromě zmíněného systému zavlažování
se zde nepoužívají žádná umělá hnojiva, ani
pesticidy nebo herbicidy.
Golf do škol
Do budoucna chceme rozvíjet jak zázemí pro
hráče, tak nabízené aktivity. Vznikne zde i
tréninkové středisko. Rádi bychom spolupracovali s okolními školami v rámci celostátního
projektu Golf do škol. Chceme pro sport získávat i ty nejmenší hráče a při té příležitosti
rodičům dokázat, že golf je skvělý a dostupný
sport.
Projekt golfového hřiště navazuje na aktivity
rodinné firmy USSPA. Golf je stejně jako spa
o klidu a relaxaci.
V Dolní Dobrouči se po dlouhých letech práce otevřelo nové golfové hřiště. Slavnostního
přestřižení pásky a prvního odpalu se spolu
se zakladatelem a prezidentem klubu Petrem
Kolářem ujal farář Zbigniew Czendlik. Veřejnost si může na novém hřišti, které vyniká
krásnými výhledy a jedinečností každé jamky, zahrát od začátku července.
Chceme vnést přátelskou atmosféru na naše
hřiště vybudované během přibližně deseti let
bez dotací a cizích investorů.
Hlavním cílem bylo respektovat původní přírodu a zachovat co nejvíce její ráz. Hřiště bylo
navrženo tak, aby se naplno sžilo s okolními
svahy, údolími a lesy. Projekt kladl velký důraz
na ekologii, malý vodní koloběh, který neodvádí vodu z krajiny, ale naopak ji v ní zadržuje.
V suchých obdobích je pak možné ji vracet pomocí závlahového systému zpět. To, že je hřiště
od začátku budováno s maximálním ohledem
k přírodě, se promítá i do jeho údržby a prostr. 11
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Komentáře

Poděkování z Marca
Ahoj, PŘÁTELÉ, nemáme slova, abychom
Vám znovu poděkovali za vše, co pro nás
děláte. Od Marca - máte ZLATÉ SRDCE!!
Věnovali jste svůj čas na ušití roušek pro
nás, DĚKUJEME, byly velmi „vyhledávané“ - pro manželské páry, pro děti, pro babičku, která neopustí dům, pro matku, pro
otce nebo manžela, který jde na pole, pro
souseda, opravdu VÍTANÁ MYŠLENKA !!!
Z celého srdce Vám chce každý poděkovat
a připomenout toto obtížné období pro
nás v Trentinu a Itálii. Každý den se probouzíme s nadějí, že v televizi vyslechneme
pozitivnější zprávy ... ale myslíme si, že to
bude dlouhé ... dlouhé, kdo ví, jak dlouho
budeme ještě doma !!
SRDEČNÉ POZDRAVY VŠEM PŘÁTELŮM Z DOLNÍ DOBROUČE !!
Renato e Fulvie a celé MARCO

Poděkování
Chtěl bych moc poděkovat Matěji Pražákovi, Veronice Dostálové, Marku Hubálkovi, Tomáši Bělskému a Markétě Doležalové.
V noci ze soboty na neděli 31. 5. 2020 procházeli kolem naší chalupy v Dolní Dobrouči a zahlédli v kolně začínající požár.
Jejich duchapřítomností nedošlo k větší škodě. V té době spalo v chalupě 9 osob včetně dětí, nechci ani pomyslet na možné následky.
Moc děkuji …
Jiří Pilař, Hradec Králové

Instituce

Výuka v době koronaviru očima rodiče
Člence redakční rady paní Ditě Hasíkové jsme
položili otázku ohledně výuky v době koronaviru. Syn paní Hasíkové je žákem prvního
stupně Základní školy Dolní Dobrouč.
Otázka ,,Jak jste byla spokojena
s výukou?“
Dita Hasíková:
„Nadmíru spokojena.“
Úkoly chodily 3x týdně, byly přehledné a srozumitelné, nové věci
dopodrobna vysvětleny s možností další pomoci paní učitelky.
Zadání nebylo strohé, ale předcházel mu milý dopis se zajímavými aktualitami z vědy, kultury
či kalendáře (Víte např., že je Den
sousedů?).
Kromě úkolů z učebnic měly děti
možnost kliknout na různé odkazy a procvičovat matematiku,
český jazyk, prvouku, zacvičit si,
zazpívat a nechyběly ani pracovní
a výtvarné aktivity a připomenutí
zvyků a tradic, např. v pohád-

kách z knihy Chaloupka na vršku. Vše bylo
tematicky provázáno a pro děti to bylo zajímavé a zábavné. Mezi řádky jsem četla, jak pěkný
vztah má paní učitelka k dětem a že děti paní
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učitelku Lucku mají moc rády.
Dvakrát týdně jsme měli online setkání. Děti
viděly učitelku a učitelka zase děti. Mimo
učební látku probraly, jak kdo vyrostl, co má
nového a jak tráví volný čas, např.
co vyrobil, postavil, přečetl... Během hodinového setkání si paní
učitelka hravou formou nenápadně zjistila, zda děti učební látce opravdu rozumí, a odpovídala
na dotazy i rodičům, kteří byli
nuceni vyzkoušet si roli učitele.
Můj syn se na setkání vždycky
moc těšil. Děti viděly alespoň na
obrazovce své kamarády a všichni jsme mohli objektivně porovnávat úroveň znalostí. Domácí
učení obohatilo celou rodinu.
Rozšířili jsme si počítačové dovednosti a musela jsem konečně
uznat, že to není jen skryté zlo
pro vývoj dítěte, ale i dobrý pomocník s širokým využitím. :-)
Red-
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Rozhovor s paní učitelkou Hanou Kulihovou
o učení dětí během koronaviru
Co jste si pomyslela při uzavření škol v polovině března?
Především to bylo velké překvapení. Myslím,
že nás to všechny zaskočilo.
Měla jsem asi deset minut před koncem vyučování, když přišel do třídy náš pan ředitel
a oznámil, že zítra se uzavírají školy. Nebylo moc času na vysvětlování dětem. Rychle
si prvňáčci zabalili všechny učebnice, zadala
jsem úkoly do konce týdne a ohromeni jsme
odcházeli ze třídy.
Věřila jsem, že se brzy uvidíme. Za týden,
dva….na konci března. Velká mýlka!
Jaká byla vaše příprava úkolů pro děti během karantény? Měli jste nějaké metodické
pokyny od ministerstva školství, nebo vše
záleželo jen na vašem uvážení?
Úkoly jsem posílala přes školní elektronickou
žákovskou knížku. Každý den měli rodiče rozepsané činnosti i s odkazy na webové stránky, které by jim mohly pomoci a zjednodušily
práci s dětmi.
Bála jsem se, že děti doma nebudou chtít pracovat a zapomenou vše, na čem do teď pilně
dřely ve škole. Ale rodiče to vzali velmi zodpovědně do svých rukou a my pokračovali v poznávání dalších písmenek ve Slabikáři. Žáčci
doma plnili moje úkoly, posílali zpět. Dostávala jsem spoustu fotografií z domácí školičky.
Během týdne jsme také rozjeli videosetkávání,
doporučené odkazy jsem dostala od pana ředitele.

Protože jsme si hodně chyběli, nejprve jsme
nastavili videosetkání dvakrát za den. Kdo
chtěl, mohl si s kamarády popovídat, pozdravit
je. Pak už jsme nastartovali pravidelné společné diktáty. To jen pro kontrolu, jak si žáci doma
vedou. Abych rodičům pomohla, s jednotlivci
jsem se scházela individuálně a procvičovali
jsme, co bylo třeba. Třicetiminutová videosetkávání se brzy dětem zalíbila a pracovaly se
mnou pilně jako ve škole.
Myslím, že díky pravidelnému vysílání jsme se
všichni zúčastnění i technicky zdokonalili.
Metodické pokyny z ministerstva v počátku
pandemie nebyly, řešili jsme to každý podle
sebe.
Počítala jste během karantény s tím, že se
v letošním školním roce do lavic ještě vrátíte?
Určitě! S prvňáčky jsem o tom stále mluvila.
Těšili jsme se do školy a čím delší bylo odloučení, tím více. I dětem přišla karanténa dlouhá
a chyběl jim osobní kontakt se spolužáky. Společná on-line setkávání byla útěchou.
Jak plnily děti své úkoly?
Skvěle! Úkoly děti posílaly prostřednictvím rodičů a já je vystavovala na webových stránkách
školy, abych inspirovala méně zručné prvňáčky.

Co nejvíce vám ze školy chybělo?
Chyběl nám osobní kontakt. Mám třídu vypravěčů, určitě jim chyběli posluchači.
Jaká byla spolupráce a komunikace s rodiči dětí?
Spolupráce s rodinami byla výborná. Rodiče
pomáhali dětem s připojením na videokonference. Společně s nimi pracovali a procvičovali. Nikdo z nás zpočátku netušil , jak dlouho
budou paní učitelku suplovat. Určitě patří velké poděkování a pochvala všem aktivním rodičům za jejich vytrvalost a zodpovědné vedení
dětí v této náročné koronavirové době.
Jaký je váš názor na učení dětí doma? Můžou rodiče poskytnout v domácím prostředí
kvalitní výuku a nechybí dětem kolektiv?
Rodiče poskytují v domácím prostředí výbornou výuku, pokud k tomu mají dobré podmínky. Chybí však srovnání s ostatními žáky, což
může zapříčinit méně kvalitní učební výstupy.
Žák je pohodlný a konkurence ho nenutí zlepšovat se a stále na sobě pracovat.
Kolektiv dětem chybí, zde se utužují první kamarádské vztahy. Mezi dětmi se žák učí prosadit, hodnotit a tolerovat druhé, hledá svoje
místo i cestu.
Děkujeme za rozhovor a přejeme paní učitelce
krásné prázdniny.
Red-

Myšlenky dětí o dnešní „zvláštní době“
Již v době izolace kvůli pandemii mi vyvstala
myšlenka na to, jak tuto situaci zvládají děti,
protože jsem si představila sebe v jejich věku
a vím, že by to pro mě nebyla lehká situace.
Když jsem je minulý týden přesně po čtvrt
roce znovu viděla, mluvili jsme spolu na toto
téma. Dozvěděla jsem se jejich pohled na tuto
situaci a ráda bych se s vámi s jejich svolením
o něj podělila, protože si myslím, že je to zajímavé a plno lidí by mohlo i změnit pohled na
„dnešní mládež“.
Moje první otázka byla na negativa téhle
„zvláštní doby“. Samozřejmě jako první
všichni uváděli to, že se nemohli stýkat s kamarády a třeba s prarodiči. I když se vídali na
sociálních sítích, nenahradilo jim to osobní
kontakt, což mě potěšilo, protože i já jsem si
myslela, že v době internetu jim to bude spíše vyhovovat, protože nám to média neustále
tvrdí. Další v pořadí bylo to, že nemohli chodit na kroužky a věnovat se svým zájmům. Je
vidět, že i v dnešní době nesedí děti jen u počítače, ale mají plno zájmů a koníčků. Dále
mě zaujalo to, že jim vadilo, jak bylo všude
v přírodě plno lidí, protože nemohli nikam

jinam než právě sem. Ani jeden hlásek neřekl, že by mu vadilo to, že zavřela obchodní centra, což mě velmi překvapilo. Je vidět,
že i dnešní děti, tedy alespoň z této vesnice,
dávají přednost přírodě před nákupy. Negativ
jsem se dozvěděla ještě spoustu, např. došly
jim věci - náplně do gumovacích per a museli psát propiskou, v televizi a na internetu
nebylo slyšet o ničem jiném, než kolik je nakažených, jak se šijí roušky atd. Některým dětem chyběla dokonce i škola, což mě potěšilo.
A někomu vadilo i to, že trávil až příliš času
doma s rodinou…
Když jsem jim zadávala otázky negativa a pozitiva „této doby“, myslela jsem si, že negativ
bude spousta a pozitiva téměř žádná. Dost mě
tedy překvapilo, když to bylo téměř vyrovnané. Hodně dětem se líbilo to, že mohou trávit
mnohem více času se svou rodinou. Také se
shodli na tom, že jim alespoň ze začátku vyhovovalo, že se čas zpomalil a že nemusí stále
někam spěchat. Hodně z nich se za tuto dobu
naučilo i plno nových věcí - např. hrát hokejbal, jezdit na koni, na powerboardu, malovat… Hlavně ale zjistili, jak je pro ně velmi
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důležitá rodina a přátelé, a proto měli za úkol
vymyslet básničku na toto téma. Velmi se jim
povedly, a proto jsou některé uveřejněny pod
tímto článkem.
Doufám, že se už situace, která toto jaro nastala, nebude nikdy opakovat a my všichni budeme moci dělat vždy to, co chceme
a máme rádi.
Největší přání
Když je nikdy nezradíš,
rodinu ani přátele neztratíš.
Vždy budou stát za tebou,
nestanou se darebou.
Buď na ně vždy hodný, milý,
oni ti to časem vrátí.
Když budeš však sobec zlý,
už se s tebou nepomazlí.
Nezapomeň, rodina je základ,
přátelství je další náklad.
Potřebuješ obě stejně,
pak budeš žít spokojeně.
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Rodina
V rodině se mají míti všichni rádi,
ačkoli to nejsou kamarádi.
Máma, táta, jejich děti,
někdy jich je jako smetí.
Doma musí uklízet každý,
kdo chce mlsat hned.
Nejdřív práce, pak zábava,
toť v rodině zásada.
V rodině se mají všichni rádi,
vždyť jsou víc než kamarádi,
navzájem si pomůžou, poradí,
to každého vždy na srdci pohladí.
Mgr. Zuzana Benešová a žáci 6. třídy

Informace
ze základní školy
Netradiční školní rok 2019/2020 se nachýlil
ke svému konci a děti si odnesly domů vysvědčení. Někteří poprvé a někteří naposledy.
Jelikož byl tento školní rok výrazně ovlivněný
uzavřením škol, chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli na domácí výuce.
Musím pochválit děti, jak se dokázaly přizpůsobit nové situaci - drtivá většina z nich plnila
zadané úkoly velmi svědomitě. Velký dík patří
rodičům, kteří věnovali svůj volný čas dětem
a s učením jim pomáhali. Dále chci poděkovat všem pedagogům za jejich přístup během
distančního vzdělávání, především pak za kontakt se žáky během videokonferencí.
V tomto školním roce navštěvovalo školu 200
žáků. Povinnou školní docházku ukončilo 13
žáků. Z důvodu vládních opatření jsme museli
oželet spoustu naplánovaných akci, například
školní akademii a rozloučení s deváťáky, dětský den, výlety a exkurze.
Příští školní rok nastoupí do dvou prvních tříd
28 dětí. Třídními učitelkami budou paní Martina Křivohlávková (třída Motýlků) a Svatava
Maříková (třída Včeliček). Rozdělené zůstanou i budoucí šesté třídy. O prázdninách nás
čeká několik stavebních akcí. Nově se bude
dláždit dvůr školy. Z prostorů pod šatnami se
přestěhují dílny do hlavní budovy školy. Dílny
budou součástí keramické dílny. S tím souvisí
rekonstrukce stávající podlahy a vybavení novým nábytkem. Drobné úpravy čekají školní
jídelnu. Obec schválila investici na pořízení
druhého konvektomatu, který byl potřeba na rozšíření
nabídky jídel. Od 14.
září se tedy můžeme
těšit na výběr ze dvou
jídel.
Rád bych všem popřál klidné, prosluněné a radostné prázdniny plné pohody.
Mgr. Luděk Jansa

Zprávy z mateřské školy
Chtěla bych se s vámi podělit o zážitky a dění
v mateřské škole. Jistě víte, že jsme se před více
jak rokem pustili do rekonstrukce zahrady. Kácení, opětovné vysazování, kopání a uhrabávání nebralo konce. Na podzim jsme byli trochu
skeptičtí a zazimovali jsme zahradu s nadějí,
jak to na jaře všechno doženeme a ukončíme.
Jelikož zahrada byla pro děti stále nepřístupná, pustili jsme se s větší chutí do podzimního
vyrábění, vánočních příprav a zimních radovánek. Pochutnali jsme si na výborném moštu
při návštěvě moštárny a děti se zájmem sledovaly, jak se jablíčka přeměňují ve voňavou
šťávu.
Těsně před vyhlášením nouzového stavu jsme
ještě stihli prohlídku sportovní haly, kde si děti
pod vedením správce Pavla Čejky mohly různé
sportovní aktivity vyzkoušet.

A protože pohybu není nikdy dost, zacvičili
jsme si i ve školní tělocvičně. A to již po několikáté. Velký volný prostor na děti vždy zapůsobí.
Když jaro zaťukalo na dveře, vstoupil nejen do
školkového života strašák Coronavirus. Vzal
nám naději na dokončení zahrady a také plánované akce, na které se děti těšily. Na druhou
stranu jsme získali větší pokoru a možnost se
zastavit a uvědomit si, co je v životě důležité, co
není samozřejmé, nad vším se zamyslet a podívat se na věci i z jiných úhlů.
MŠ ztichla a osaměla. Ale my dospěláci jsme nezaháleli. První dny po
uzavření jsme věnovali generálnímu
úklidu a dezinfekci hraček, didaktických pomůcek a nábytku. Uspořádali jsme pár brigád na zahradě a posunuli se blíž k cílové metě.
Paní učitelky se domluvily a každý
týden přispívaly na webové stránky
svými náměty pro cvičení, zpívání,
vyrábění, rozvíjení matematických
představ či logopedickými chvilkami. Pro některé rodiny se sledování
videí, které natáčely amatérské youtuberky alias paní učitelky, stalo oblíbeným podvečerním programem.
Po uvolnění coronavirových opatřestr. 14

ní se do MŠ 25.5. 2020 opět vrátil dětský hukot.
S dětmi jsme celou situaci rozebírali a co jsme
se dozvěděli, nás utvrdilo v tom, jak citlivý,
vnímavý, bezprostřední a plný fantazie je dětský svět.
,,...paní učitelko a k nám na zahradu přile-

zl had, protáhl se dírkou
a umřel tam! A víš na co?
Na coronavirus!...“- Děti si
hrály s ježkem v kleci ...paní
učitelko tohle vypadá jako
coronavirus....
My dospěláci jsme měli tzv.
přípravný týden od 18.5.
a byl plný otazníků, co a jak
bude. Dnes běží
nový chod MŠ v režimu plném desinfekce, měření teploty a dodržování skupin.
Zde bych chtěla poděkovat
všem zodpovědným rodičům. Ale i rodičům, kteří si
nechali děti doma a usnadnili nám zajištění provozu. Někteří zaměstnanci nám stále chybí. Děkujeme.
Všichni si přejeme, aby se vše vrátilo do normálních kolejí a situace se nemusela opakovat.
A co jsme stihli prožít v posledním měsíci
školního roku 2019-2020?
Na zahradě na děti čekalo překvapení v podobě dvou nových pískovišť s velkou, (schválně)
nerozhrabanou hromadou písku. Tipněte si, za
jak dlouho ji děti rozhrnuly.
Další zahradnické dovednosti si děti mohly
vyzkoušet při osazování zvýšených záhonů.
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Samozřejmě nejoblíbenější bylo zalévání.
Oslavili jsme MDD, trochu skromněji, ale děti
jsou vděčné i za málo. Pár nafukovacích balonků a zmrzlina byly fajn.
O památeční fotografii z MŠ jsme děti také
nechtěli připravit. Ale hlavně jsme se chtěli
rozloučit s předškoláky-budoucími prvňáky.
Ti museli složit tradiční ,,školkovou maturitu“.
Počítali, cvičili, zpívali a naposledy pobyli společně s rodiči v areálu MŠ. Památkou jim na tento

den bude dětská knížka a maturitní šerpa.
V loňském roce jsme se poprvé točili na
„dobroučském“ starodávném kolotoči a letos
jsme pozvání s radostí přijali také. Bylo to super. Některé děti vyprávěly, že byly se školkou
na pouti.
Poděkování letos patří nejen panu Tomáši
Ryšavému, ale i panu Josefu Duškovi. Roztáčeli
kolotoč od 9 do 12 hodin. „Uf!“
Na závěr článku o dění v MŠ bych chtěla po-

děkovat za odvedenou práci našemu skvělému
školníkovi panu Aleši Kubíčkovi a popřát mu
dny plné zdraví, štěstí a pohody.
Současně vítáme nového školníka pana Tomáše
Appla a tomu přejeme hodně sil na zkrocení bujné zeleně, trpělivost při nekonečných opravách
kapajících kohoutků a polámaných hraček.
Rodičům přejeme hezkou dovolenou a v září
se sejdeme v lepších časech.
Za kolektiv MŠ Dita Hasíková

Spolky

Mít křídla… podvanácté
V sobotu 8. února se v prostorách kina v Dolní Dobrouči od 14 hodin uskutečnil XII. ročník festivalu filmů s leteckou tematikou „Mít
křídla...“. Akci určenou pro milovníky létání
všeho druhu svým jménem zaštítili a svou přítomností poctili hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický a senátor Petr Šilar. Vedle
nich usedl na čestné místo v téměř zaplněném
hledišti i starosta města Letohrad Petr Fiala.
Ryze „leteckým“ hostem letošního ročníku

festivalu byl major Ivo Kardoš - display pilot JAS-39 Gripen, příslušník elitní 211. tygří
letky, kterého diváci mohli vidět na leteckých
přehlídkách, například při společné akrobacii
s Martinem Šonkou. Dalším speciálním hostem byl pan Aleš Vašíček, dokumentarista, mj.
i účastník „trabantích“ cestovatelských výprav
a člen první české posádky v nejnáročnějším
balónovém závodu světa, Poháru Gordona Bennetta. Dokument o této české účasti „

Dlouhý let“ byl na závěr nesoutěžně promítnut
a sklidil velký ohlas. Další třešničkou na dortu zajímavých hostů byl bezesporu vizionář,
vynálezce a úspěšný letec a letecký podnikatel
Pavel Březina, který přistál nedaleko Dolní
Dobrouče a ke kinu přijel vírníkem Calidus
v úpravě Gyromotion , která umožňuje pohyb
i po veřejných komunikacích.
Všechny hosty v průběhu odpoledne zpovídal
moderátor festivalu a zároveň zástupce spostr. 15
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lupořádající letecké televize AirZone.TV pan
Miroslav Oros. Tyto rozhovory zpestřily dobu
mezi projekcí soutěžních snímků a hodnocením odborné poroty. Do ní jako předseda opět
usedl Jan Škrabálek, reprezentant ČR v paraglidingu a několikanásobný účastník závodů Red Bull X-Alps a Dolomitenmann. Spolu
s ním filmy hodnotil Radek Strasmeier, zastupující pořádající Spolek přátel vzduchoplavby,
a Zbyněk Smetana z Air Zone.TV. Porotu pak
doplnili Ivo Kardoš a Aleš Vašíček.
Porota volila mezi 14 soutěžními snímky zobrazujícími spektrum leteckého sportu v celé
jeho šíři, od parašutismu až k vírníkům. Porotci nejlépe ohodnotili dokumentární snímek
Tomáše Junga, který mapuje vývoj a historii
skvělého československého poválečného letounu i poněkud smutný životní příběh jeho
hlavního zalétávacího pilota Jana Anderleho
„Letadlo AERO 45“. Druhé místo získal Jaroslav Jindra za film „GyRomania“ se záběry
z cest po rumunské krajině z pohledu vírníku.
Třetí místo získal náš místní – dobroučský borec Kamil Boháč, který ze svého padákového
křídla zaznamenal let na nedalekém letovém
terénu – sjezdovce a vytvořil vtipnou roman-

ci „ Dycky Šanov“. Tento snímek měl nejvíce
příznivců
i v publiku, a tak jeho autor převzal i odměnu za „Cenu diváka“. Všechny úspěšné filmy
získaly hodnotné ceny, kromě jiného tradičně
krásné keramické džbány z dílny pana Marka
Zamazala z Letohradu.
Na závěr programu poděkoval náčelník Marek
Šnajdar jménem členů Spolku přátel vzducho-

plavby všem, kteří se na přípravě a zdárném
průběhu festivalu podíleli a jeho konání a ocenění vítězů umožnili– obzvláště pak Obci Dolní Dobrouč, Pardubickému kraji, městu Letohrad, místním firmám, zejména pak holdingu
Contipro a společnosti USSPA, leteckým firmám a organizacím, dále pak hostům festivalu
a v neposlední řadě Miroslavu Orosovi a jeho
AirZone.TV. 
Marek Šnajdar

ČSCH DOLNÍ DOBROUČ
Pouťová výstava
Po dlouhé „covidové“ době jsme se mohli sejít, posedět, popovídat si i zazpívat...no prostě si společně užít. K naší velké radosti vás přišlo opravdu hodně. Počasí nám také přálo, i když předpovědi
dost strašily, takže se nakonec všechno povedlo. Veliké poděkování patří Obci Dolní Dobrouč
a našim sponzorům, díky nimž jsme mohli akci uskutečnit i s bohatou tombolou.
Děkujeme všem pomocníkům z řad členů SHŠ Lucrezia, turistům, našemu spolku , příznivcům
i kamarádům. Opravdu nelze vyjmenovat všechny, byl by to dlouhý seznam. Takže velice jednoduše a prostě
DĚKUJEME.
Příští rok se moc těšíme na viděnou.
Chovatelé Dolní Dobrouč
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Inzerce
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Spolek PRO Dolní Dobrouč ve spolupráci
s Kentaur agency s.r.o. a Spolkem Honorata
pořádá:

DĚTSKÝ DEN

18.7.2020 od 14:00 hod.
na fotbalovém hřišti v Dolní Dobrouči

Co na vás čeká?
- Vystoupení kejklíře
- Spousta soutěží a atrakcí

- Seskok parašutistů
- Tombola pro soutěžící

- Vystoupení šermířů
- Jízda na koních

Sbor dobrovolných hasičů z Dolní Dobrouče doplní program o:
- ukázku hasičského útoku, včetně možnosti si ho vyzkoušet
- pěnové radovánky (výroba pěny) a ukázku hasičské techniky
K zakousnutí budou kuřecí a vepřové steaky, hermelíny a další dobroty!!!

Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Partneři:
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….... odpolednem pro děti to nekončí!!!

tentýž den od 20:00
na fotbalovém hřišti v Dolní Dobrouči

pokračujeme zábavou pro dospělé
Ve večerních hodinách na vás čeká ohňová show.
Hladoví ani žízniví nebudete.
O to se postarají členové
FK Dolní Dobrouč :-)

tentýž den od 20:00
na fotbalovém hřišti v Dolní Dobrouči

pokračujeme zábavou
Hledáme pro dospělé

pracovníka na úklid.

Ve večerních hodinách na vás čeká ohňová show.

Doba úklidu 2-3 hodiny denně.
Hladoví ani žízniví nebudete.
O to se postarají
členové 100 Kč/ hod.
Začátek dle dohody.
Odměna
FK Dolní Dobrouč :-)
Požadujeme spolehlivost.
Kontakt:
petr@totembikes.cz,
465 321 089.
Nástup od 1.7.2020.
TOTEM BIKES, s.r.o., 561 02 Dolní Dobrouč 443
výroba elektrokol

Odkoupím deštníkovinu a další nepromokavé látky ze zrušené Hedvy.
Nabídněte. Přijedu. Stačí prozvonit na tel. 606 617 852.
str. 19
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Společnost

Životní jubilea oslavili
70 let

Božena Wendlová, DD

75 let

František Matějíček, DD

80 let

Marie Dušková, DD

85 let

Jindřich Ryšavý, 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, neprobíhaly osobní
návštěvy od Obce Dolní Dobrouč s blahopřáním od poloviny měsíce března letošního roku do současnosti. Na jubilanty
jsme nezapomněli, během letních měsíců se budeme snažit dohnat, co se nestihlo na jaře.
Od posledního vydání novin se narodily tyto děti:
Mariana Valentová
Antonie Viola Břízová

Rozloučili jsme se:

s paní
s paní
s panem
s panem
s panem
s panem

Ludmilou Rajnetovou
Martou Krejsovou
Daliborem Knejflem
Miroslavem Ryšavým
Miroslavem Vackem
Jaroslavem Maixnerem
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