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Úvodník

M

ilí přátelé, vážení spoluobčané.
Je léto, prázdniny a čas dovolených
nenápadně ubíhají. Kdo může, na práci
nemyslí. Někdo vylaďuje své zdraví, jiný
dohání resty. Ve dnech volna raději posedíme s přáteli, opečeme něco na ohni,
vyrazíme za poznáním na výlet nebo
relaxovat do přírody. Všechno nepříjemné se snažíme tak nějak odsunovat do
pozadí, odkládat. Lidé jsou uvolněnější,
vstřícnější, hodnější, oproštěni od stresu
všedního dne. I když negativní otravové
se najdou vždy a všude.
Užívejte si proto pohodových dní a nabírejte sluneční energii na dny příští. Vždyť
po dovolené a prázdninách musíme zvládat i ty věci odložené.
Věřím, že si odpočinete a budete se mít
tak skvěle, jako se měly dobroučské děti
v tomto školním roce.
Toto číslo DN je plné příspěvků jak ze základní, tak z mateřské školy.
Paní učitelky i děti samotné píší o svých
aktivitách, popisují zážitky, menší či větší
úspěchy.
Ve společnosti nebylo postavení dítěte
vždy na tak vysoké úrovni, jako tomu je
dnes. Vždyť bez dětí by nebyla budoucnost lidské existence. Je to tak dobře.
Pamatujme ale na známé rčení o tom,
že se nic nemá přehánět. No, i když ona
ta budoucnost na naší planetě nemusí
být zaručena ani s dětmi. Zamysleme se
třeba, jakou ekologickou stopu za sebou
zanecháváme. Někdy je to jen o pohodlnosti a špatných návycích. Ale to už se
dostáváme k jinému tématu a prostor na
úvodník není nafukovací. :-)
Tak tedy na svých cestách i doma rozdávejte radost, myslete na život dalších generací, opatrujte se a hlavně buďte zdraví,
šťastní a spokojení.
Přejeme krásné léto, pěkné počtení a vše
dobré vám všem.
Dita Hasíková

www.dolnidobrouc.cz
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Aktuality

Nový web obce vznikl ve spolupráci
s firmou Antee
Tak jako vše prochází vývojem, i stránky
obce bylo potřeba zmodernizovat a aktualizovat, aby odpovídaly nyní platné legislativě
a hlavně potřebám vám občanům. Snahou
bylo stránky postavit, tak, aby se vám v nich
dobře hledalo a nalezli jste všechny nejčastěji hledané informace o službách úřadu, kontaktech na jednotlivé pracovníky, potřebné
formuláře i členy rady a zastupitelstva. Kulturní servis, přehled o sportovních aktivitách a aktuality o dění v obci jsou samozřejmostí i na novém webu. V současné době se
také pracuje na oficiálním facebookovém
profilu obce, který by vám zprostředkoval
další informační kanál s vedením obce.

Pro tvorbu nových webových stránek byla
oslovena vedením obce firma Antee, která
má mnohaleté zkušenosti s tvorbou webu
hlavně u samosprávných celků, čímž získala výhodu při výběru dodavatele před tvůrci
z čistě komerčního prostoru. Do podkladu
byly použity letecké fotografie pořízené firmou Amido již v loňském roce, které si můžete prohlédnout i v nové fotogalerii.
Dotazy a připomínky k webovým stránkám
můžete podávat na e-mail prazakova@dolnidobrouc.cz.
Věřím, že se vám nový web obce bude líbit
a najdete zde přehledné a potřebné informace.

V tomto čísle najdete….
• Zprávičky ze základní i mateřské školy
• Článek o tom co se děje v Horní Dobrouči
• Pozvánku do kina i na další akce
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Aktuality

Jarní tradice letos nechyběly
Tradičním Stavěním máje v poslední dubnovou neděli a pietním aktem u pomníku padlých u příležitosti Dne osvobození jsme si zpestřili jarní měsíce a připomněli si ty, kteří se zasloužili o naši svobodu.

Trio, které pomáhá – nominujte dobrovolníky, neziskovky a firmy
Máte ve svém okolí člověka, který bez nároku
na odměnu pomáhá ostatním? Vážíte si prospěšné práce neziskových organizací? Nebo
znáte firmu, která podporuje dobročinné projekty? Už po deváté máte jedinečnou příležitost nominovat na ocenění dobrovolníky, neziskové organizace a společensky odpovědné
firmy z celého Pardubického kraje.
Začátkem července opět odstartovaly nominace dobrovolníků, neziskovek a firem, kteří
přispěli k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v Pardubickém kraji, na ocenění
za jejich záslužnou činnost. Do nominací se
může zapojit také veřejnost. Své tipy posílejte
prostřednictvím on-line formuláře, který naleznete na webu www.nevladky.cz/nominace-oceneni, a to až do 15. října 2019.
„Veřejnost má možnost prostřednictvím nominací vyjádřit podporu či takto poděkovat dobrovolníkům, neziskovým organizacím a odpovědným firmám ve svém okolí, jejichž cílem,
smyslem nebo posláním je pomáhat druhým,“
komentoval smysl nominací radní Pardubického kraje Pavel Šotola zodpovědný za sociální
péči a neziskový sektor. Odborná komise složená ze zástupců veřejné správy, neziskového
a podnikatelského sektoru vybere na ocenění
z každé kategorie deset nejzajímavějších počinů. Slavnostní vyhlášení, ze kterého si také
odnesou děkovné listy všichni nominovaní,
proběhne koncem tohoto roku. „Galavečer oceňování je takové symbolické ocenění společensky
odpovědných lidí, organizací a firem. Jsem rád,

že se v našem kraji daří propojovat neziskový
a podnikatelský sektor prostřednictvím dobročinného projektu Burza filantropie, jejíž myšlenka se šíří nejen do dalších krajů, ale i za hranice
České republiky, konkrétně do Gruzie,“ dodal
radní Pavel Šotola.
„Dobrovolníci, neziskovky a firmy tvoří v tomto
projektu trio, které si uvědomuje potřebu pomáhat potřebným lidem. Nesmírně si vážím toho,
že se v dnešní době stále najdou dobrodinci, kteří bez nároku na odměnu konají dobro pro druhé. Dobrovolnická práce, pomoc neziskových
organizací a zapojení firem do problematiky
společenské odpovědnosti je chvályhodná v kaž-
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dé době. Jsem ráda, že tato úctyhodná pomoc
vznikla v našem kraji a můžeme ji šířit vlastním příkladem do dalších regionů,“ vyjadřuje
se k myšlence Burzy filantropie a nominací
Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a místopředsedkyně správní rady
Koalice nevládek Pardubicka.
Pořadatelem akce je již tradičně Koalice nevládek Pardubicka za podpory Pardubického
kraje, Europe Direct Pardubice a Rytmus Východní Čechy. Záštitu nad akcí převzala senátorka Miluše Horská a radní Pardubického
kraje Pavel Šotola.
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Nové usnesení
USNESENÍ
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dobrouč, které se konalo dne 15. května
v hasičské zbrojnici v Dolní Dobrouči

[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

1.
ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Marii Kovářovou a Mgr. Hanu
Kulihovou.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

4.
ZO schvaluje prodej pozemku a zřízení
práva stavby na pozemkové parcele parcelní
číslo 2928/5 o výměře 559 m2 v katastrálním
území Dolní Dobrouč, pro výstavbu rodinného domu v lokalitě „Havlův palouk“, panu
Robertu Polákovi, bytem Rudoltice č.p. 116,
561 25 Rudoltice, za kupní cenu 420,-Kč/m2,
podle schválených „Pravidel“ prodeje pozemků v zastupitelstvu obce dne 12. 2. 2014, usnesením č. 5 pro lokalitu Havlův palouk. Dále
kupující uhradí částku 47.500,-Kč za vybudované přípojky inženýrských sítí k převáděné
parcele. Kupující bere na vědomí, že pozemek
p. č. 2928/5 v k. ú. Dolní Dobrouč je zatížen
věcným břemenem pro účely zřízení, provozu,

2.
ZO schvaluje návrh programu jednání v
předloženém znění.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
3.
ZO schvaluje práci rady obce za období
od 22. 2. 2019 do 12. 5. 2019.
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údržby, oprav zařízení distribuční soustavy –
kabelových pojistkových pilířů, pro firmu ČEZ
Distribuce a. s.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
5.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem podle předložené Darovací
smlouvy číslo S/OM/1054/16/MS, od Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822, a to k nově
odděleným pozemkovým parcelám podle
GP č. 1920-70/2018 ,GP č. 1940-319/2018 a
GP č. 1911-505/2017 z p.p.č 4283/1 a 4433/5
v k.ú. Dolní Dobrouč tak, jak jsou citovány v čl. I. předmětné darovací smlouvy č. S/
OM/1054/16/MS. Nově oddělené pozemky
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jsou součástí místních chodníků, sjezdů na
místní komunikace a zpevněné plochy parkoviště u D-centra.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
6.
ZO neschvaluje záměr prodeje části
nově oddělené části pozemkové parcely parcelní p. č. 4131/34 o výměře 4 m2 v k. ú. Dolní
Dobrouč, z pozemkové parcely parcelní číslo
4131/6 podle GP č. 1961-20/2019. V současné době stojí na odděleném pozemku studna
s ruční pumpou. ZO pověřuje radu obce projednáním pronájmu předmětného pozemku za
účelem užívání studny na dobu 20 let.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
7.
ZO schvaluje výkup pozemkové p. č.
157 o výměře 173 m2 v k. ú. Horní Dobrouč,
od paní Aleny Kessegruberové, bytem Horní
Dobrouč čp. 158, za kupní cenu 60,- Kč/m2.
Veškeré náklady spojené s převodem pozemku
hradí kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
8.
ZO schvaluje výkup objektu zemědělské
stavby (bývalého šrotovníku) bez č.p. a ev.č.
na p.č.st. 702/1 (LV 10002 Státní pozemkový
úřad) a p.č.st. 702/2 (LV 10001 Obec Dolní
Dobrouč), zapsanou na listu vlastnictví č. 991
pro obec a katastrální území Dolní Dobrouč,
od společnosti Silyba a.s., Dolní Dobrouč č.p.
110, IČ 25916203, za kupní cenu 65.000,- Kč,
stanovenou ve znaleckém posudku č. 8498013/2019 ze dne 18. 2. 2019, soudního znalce pana Ing. Pavla Zářeckého, a přiloženého
návrhu kupní smlouvy. Poplatek za návrh na
vklad hradí kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 1, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
9.
ZO revokuje své usnesení číslo 15 ze dne
12.12.2018 o prodeji nově oddělné p.p.č. 404/4
v k.ú. Horní Dobrouč panu Davidu Borovičkovi, bytem Komenského čp. 236, Letohrad.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL –0] Usnesení bylo PŘIJATO
10. ZO schvaluje prodej nově oddělené části
pozemkové parcely parc. č. 404/4 o výměře 982
m2, z pozemkové parcely parcelní číslo 404/1

v katastrálním území Horní Dobrouč, podle
předloženého GP č.255-272/2015, k výstavbě
rodinného domu do podílového spoluvlastnictví panu Pavlu Zámečníkovi, bytem Dolní
Dobrouč čp. 344 a slečně Markétě Zuzkovičové, bytem Horní Dobrouč čp. 65, za kupní
cenu 110,00 Kč/m2 a splnění pravidel prodeje
obecních pozemků, a to smlouvou o smlouvě
budoucí kupní se složením závdavku (kauce)
ve výši 25 tis. Kč a za podmínek prodeje schválených pro prodej p.p.č 404/1 v k.ú. Horní
Dobrouč v ZO dne 10. 6. 2015, usnesením č. 9.
Inženýrské sítě ke stavební parcele 404/4 v k.ú.
Horní Dobrouč vybudují a zaplatí kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE -0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
11. ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely parcelní číslo 2083/1 o výměře
cca 600 m2 v katastrálním území Horní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 1, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
12. ZO schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely parcelní číslo 2086/1 o výměře cca
663 m2 v katastrálním území Horní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
13. ZO schvaluje záměr prodeje pozemkové parcelní číslo 2010/2 o výměře cca 87 m2 a
části pozemkové parcely parcelní číslo 2011/2
o výměře cca 80 m2 v katastrálním území Horní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
14. ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcelní číslo 2931/4 o výměře cca
175 m2 v katastrálním území Dolní Dobrouč
(v lokalitě Havlův palouk).
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení bylo PŘIJATO
15. ZO pověřuje starostu k jednání s vlastníkem objektu čp. 321 ve věci pronájmu pozemku pod budovou s cenou pronájmu dle
znaleckého posudku č. 8541-056/2019 Ing.
Pavla Zářeckého.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
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16. ZO schvaluje plnění rozpočtu k 30. 4.
2019.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 1]
Usnesení bylo PŘIJATO
17. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2019
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 1]
Usnesení bylo PŘIJATO
18. ZO schvaluje účetní závěrku obce Dolní Dobrouč za rok 2018 sestavenou k 31. 12.
2018.
[Výsledek hlasování: PRO – 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
19. ZO schvaluje závěrečný účet obce Dolní
Dobrouč za rok 2018 bez výhrad.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
20. ZO bere na vědomí „Porovnání všech
položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
podle cenových předpisů pro vodné a stočné“
za rok 2018.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
21. ZO schvaluje podání výpovědi Veřejnoprávní smlouvy s Městem Letohrad.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
22. 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 20. 6. 2019.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 1, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
Pavel Šisler, starosta obce
Verze upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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Záznam o hlasování - 4. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč dne 15. května 2019 v hasičské zbrojnici v Dolní Dobrouči

Usnesení č.
jméno zastupitele

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

Brabec Lukáš

X

X

X

X

X

X

X

X

Hasíková Dita Bc.

X

X

X

X

X

X

X

X

Hovad Vladimír Ing.

X

X

X

X

X

X

X

Chotěnovský Jaroslav

X

X

X

X

X

X

X

Kovářová Marie

X

X

X

X

X

X

Kubíček Petr

X

X

X

X

X

X

Kulihová Hana Mgr.

X
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X

X

X
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X X

X

X

X

X
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X

Maříková Marie Bc.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Novák Aleš Ing.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pecháček Lukáš

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Petráčková Dana Bc.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Šisler Pavel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Špinler David

X

Švercl Marek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trkovský Zdeněk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A = ANO (hlasoval pro návrh)
Záznam o hlasování - 4. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč dne 15. května 2019 v hasičské zbrojnici v Dolní Dobrouči
N = NE (hlasoval proti návrhu)
Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování)
//////////
nehlasoval

Usnesení č.

jméno zastupitele

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

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

Brabec Lukáš

X

X

X

X

X

Hasíková Dita Bc.

X

X

X

X

X

X

X

Hovad Vladimír Ing.

X

X

X

X

X

X

X

Chotěnovský Jaroslav

X

X

X

X

X

X

X

Kovářová Marie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

///////

Kubíček Petr
Kulihová Hana Mgr.

hlasování 3. zasedání ZO
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X

///////
X

Maříková Marie Bc.

X

X

X

X

X

X

X

Novák Aleš Ing.

X

X

X

X

X

X

X

Pecháček Lukáš

X

X

X

X

X

X

Petráčková Dana Bc.

X

X

X

X

X

X

X

Šisler Pavel

X

X

X

X

X

X

X

Švercl Marek

X

X

X

X

X

X

X

Trkovský Zdeněk

X

X

X

X

X

X

X

X

Špinler David

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

Upozornění
Stránka 2

Upozorňujeme…

hlasování 3. zasedání ZO

Apelujeme na občany obce s dodržováním pořádku u kontejnerů na tříděný odpad hlavně v centrální části obce, ale nejen tam. V tuto chvíli
sběrné místo s kontejnery uprostřed obce připomíná skládku. Pokud jsou kontejnery plné, neukládejte k nim pytle s odpadem, ale odneste je
do sběrného místa v areálu technické čety, kde mají kontejnery větší kapacitu. U kontejnerů v centru obce bude instalováno záznamové zařízení
k identifikaci těch, kteří tuto výzvu neakceptují. Vše bude následně řešit policie.

str. 5
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Firmy

MUDr. Lužný oznamuje
Pacienty ordinace nad 65 let věku je možné zdarma - na úhradu pojištovny - očkovat proti pneumokokům plic vakcinou Prevenar 13. Očkování je
kompletní jedinou injekcí. Zajištuje ochranu před bakteriemi způsobujícími zápaly plic. Očkování je doporučováno starším lidem, proto zdravotní
pojištovny tuto možnost zdarma nabízejí.
V případě zájmu o očkování se domluvte přímo v ordinaci s lékařem.

Contipro přispívá místním spolkům a sdružením
Farmaceutická firma Contipro patří mezi
největší zaměstnavatele v obci a jejím okolí.
Protože se Contipru dlouhodobě daří, stále
se rozvíjí a rozšiřuje, snaží se vracet Dolní
Dobrouči i celému regionu podporu, které
se mu od místních občanů dostává. Contipro patří mezi moderní firmy, které si plně
uvědomují svou zodpovědnost za svoje okolí – jak se region rozvíjí, jak se v něm žije, jakou mají místní občané nabídku kariérního
uplatnění, vzdělání i trávení volného času.
Contipro v současnosti nabízí hned tři podpůrné programy. Tím prvním je Vzdělávací
pyramida, díky níž firma stála při vzniku a je
klíčovým sponzorem Základní školy Erudio
v Žamberku, kde kromě prvního stupně školy funguje i anglická školka. Dále Contipro
provozuje program FYBICH pro D středoškoláky se zájmem o přírodní vědy a Institut
Contipro, díky němuž každý rok v místních
laboratořích působí desítky vysokoškolských
studentů.
Druhým podpůrným programem je sponzoring regionálních projektů, v nichž se angažují sami zaměstnanci Contipra. Například letos
díky tomu dostane příspěvek akce na vyčištění Tiché Orlice od odpadků, festivaly Jeden
svět a Ejhle, loutka v Ústí nad
Orlicí, resp. Žamberku, nebo
několik spolků s regionální působností.
PODPORA PŘÍMO PRO
NAŠI OBEC
Třetí program je pro obyvatele
Dolní Dobrouče vůbec nejzajímavější, protože se věnuje čistě
naší obci. Na podporu místních
spolků, sdružení a aktivit má
Contipro vyhrazeno ve svém
rozpočtu pro letošní rok 300
tisíc Kč. O příspěvek z tohoto
fondu je možné žádat kdykoliv
v průběhu roku a během letoška se zatím vyčerpalo 85 tisíc.
Vloni Contipro věnovalo spolkům v obci 118 tisíc Kč a částka
pro letošní rok je tedy výrazně
vyšší. Každý, kdo provozuje
v Dolní Dobrouči nějaké vzdělávací, kulturní, společenské,
sportovní nebo jiné aktivity,
nebo pokud chystá dobročinné

projekty, ekologické aktivity a jiné přínosné
činnosti, má tedy dobrou možnost si zajistit
či vylepšit financování. Na každou dobrou věc
Contipro rádo přispěje. Příspěvek je nenárokový a záleží na kvalitě projektu a jeho přínosu. Příspěvky nejsou např. poskytovány ku
prospěchu jednotlivce, ani na projekty investičního charakteru. O tom, zda bude příspěvek poskytnut, případně v jaké výši, rozhoduje management společnosti Contipro.
Mezi příjemce těchto příspěvků patří v současnosti například místní základní škola,
myslivecký spolek, skauti, fotbalisté, svaz chovatelů a další subjekty. Žadatel však nemusí být členem nějaké organizované skupiny
nebo spolku. Podpořena může být v podstatě
jakákoliv aktivita či myšlenka, kterou vedení
společnosti Contipro uzná jako pozitivní pro
region a lidi v něm žijící.
„Pro nás je podpora regionu a obzvlášť Dolní Dobrouče zcela přirozená věc. Jsme rádi,
že tu můžeme působit a že nás místní občané
podporují, proto jim chceme vyjádřit svou
vděčnost,“ říká výkonná ředitelka Contipra
Zuzana Bubnová. A dodává: „Budeme rádi,
když se sejde více žádostí. Rádi pomůžeme
překonat finanční potíže všem, kteří dělají
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něco užitečného a milého pro ostatní.“
K DISPOZICI JE STÁLE PŘES 200 TISÍC
KČ
Pokud sami podnikáte prospěšné aktivity,
nebo s nimi vypomáháte v rámci vašeho spolku nebo sdružení, požádejte o příspěvek na
e-mailové adrese sekretariat@contipro.com,
nebo podejte písemnou žádost na recepci
Contipra. Do své žádosti napište, o jakou
aktivitu se jedná, jak dlouho už tato aktivita probíhá, kdo za ní stojí, co je jejím cílem,
o jakou výši příspěvku žádáte a na co budou
finance použity. Na základě těchto informací
se bude moci vedení firmy rozhodnout, zda
žádosti vyhoví, či nikoli. Cílem je přispět primárně na provozování aktivit vzdělávacího,
společenského, sportovního či ekologického
charakteru se společným jmenovatelem, kterým je sociální zodpovědnost.
Obec Dolní Dobrouč sama podporuje činnost
spolků a sdružení na svém území. Díky světově úspěšnému Contipru však mají místní
aktivní občané ještě větší možnosti a volnější
ruce k realizaci svých nápadů, které obohacují
život místních. A to za podání jedné žádosti
opravdu stojí.
Mgr. Ondřej Jireš
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Instituce

Zpráva z činnosti SRPDŠ
Skončil školní rok 2018-2019 a rádi bychom
vás seznámili s činností Sdružení rodičů přátel
dětí a školy v Dolní Dobrouči.
Nastala změna ve vedení školy, ale ani s příchodem nového ředitele školního zařízení nebyla přerušena komunikační nit mezi rodiči
a školou.
I nadále se lidé v tomto sdružení scházejí, aby
přispívali škole dobrovolnou pomocí svých
členů při chodu školy jako organizace, při
zlepšování školního prostředí, při propagaci
školy, při organizování akcí s cílem přispět materiálně i finančně.
• První akcí tohoto školního roku byl tradiční
sběr papíru. Deváťáci svozili 12 758 kg papíru a lepenky a proměnili úsilí na částku
20.150,- Kč. I letos měli krásná absolventská
trička a mikiny, na které mimo jiné byla částka použita.

• 19. 1. 2019 se uskutečnil v Lidovém domě ples
na téma „Cvičím, cvičíš, cvičíme, zdravíčko
si tužíme.“ K tanci hrála skupina Xband. Vypadá to, že plesy už nejsou to, co by vás úplně
bavilo. Ples stojí spoustu času a nemalé úsilí
pořadatelů, ale v poslední době ho organizujeme, až na pár výjimek, sami pro sebe.
Přemýšleli jsme co změnit, zda vůbec ples
pořádat. Přivítáme, když třeba prostřednictvím třídních důvěrníků řeknete, jaká zábava
či ples by vás v zimní době vytáhl od kamen

a přišli jste se pobavit a podpořit dobrou věc.
Letos byl výtěžek z plesu spolu s příspěvkem
z účtu SRPDŠ použit na zařízení tělocvičny.
Nabízíme vždy dokonalé předtančení a taneční vsuvky, výzdobu, bohatou tombolu,
protože na všem se podílejí rodiče a děti.
Máme i něco dobrého na zub. Použití výtěžku z plesu je smysluplné. Přispívá se dětem
na divadlo, všem účastníkům na lyžařský
výcvik, na Dny zdraví, hradí se cestovné na
olympiády a sportovní soutěže, tělovýchovné
a hudební pomůcky.
K těmto účelům se také na jaře vybírá členský příspěvek 100,-Kč od každé rodiny, která
má děti ve škole.
• 28. 3. 2019 je Den učitelů. Již tradičně jsme
zaměstnancům naší školy popřáli s malým
občerstvením k jejich stavovskému svátku.
• 31. 5. 2019 jsme připravili pro děti Dětský
den. První stupeň
strávil den ve Skipi
herně v Letohradě
a také navštívil Tvrz
Orlici se zvířecí a archeologickou exkurzí. Druhostupňoví
„ bowleli“ v Radavě
v Ústí nad Orlicí.
• 21. 6. 2019 proběhl
bowlingový turnaj 9.
třídy - rodičů, dětí
a učitelů v Radavě
Ústí nad Orlicí.
Popsala jsem akce,
na kterých se bezvýhradně shodneme
jako třídní důvěrníci,
mají tradici a jsou léty prověřeny. Ale jako vzorek občanské společnosti se dostáváme i do názorových střetů na různá témata, např. třídní
schůzky formou triád, zájmové kroužky v rámci školy, atmosféra ve škole, úroveň školy apod.
Pokud vás škola a činnosti s ní spojené nějak
zajímají a jste ochotni investovat bezplatně
svůj čas, zkušenosti, um, znalosti, neváhejte,
pokud nejste rodičem, můžete být přítelem
školy. Vždy je co zlepšovat.
Transparentní hospodaření lze za ukončený

školní rok nalézt po 31. 8. na webu sdružení
www.srpdsdolnidobrouc.webgarden.cz anebo
kdykoliv je k nahlédnutí po předchozím vyžádání u výboru sdružení. Na stránkách mimo
jiné visí stanovy spolku, fotky z akcí, lze i anonymně poslat spolku zprávu.
Další způsob, jak získat informace, je obrátit se
na svého třídního důvěrníka, který je volen na
třídních schůzkách jako zástupce třídy. Ten má
možnost na schůzích SRPDŠ tlumočit všechny
dotazy, zprostředkovat jednání apod. Dotazy
se mohou týkat všeho, co vás v souvislosti se
školou tíží. Přivítáme i vaše náměty a nápady.
Všech schůzí se zúčastňuje i nadále ředitel školy.
Na závěr chci poděkovat společnosti Contipro a.s. Dolní Dobrouč za příspěvek ve výši
20.000,- Kč, Obci Dolní Dobrouč nejen za
příspěvek 15.000,- Kč, ale i za podporu spolku celkově, řediteli školy Mgr.Luďku Jansovi
a všem zaměstnancům školy za spolupráci
a vstřícnost. Děkuji všem rodičům, kteří se aktivně podílejí na všech akcích ve svém volném
čase bez jakékoliv finanční odměny.
Prázdniny jsou v plném proudu. Užijte je se
svými dětmi ve zdraví, spokojeně a podle
svých představ. Odpočiňte si. Krásné léto!!!
Za SRPDŠ Jitka Havelková
– třídní důvěrník 8. třída

STŘÍPKY ZE ŠKOLY – aneb u nás se stále něco děje!
První třídy:
Ve čtvrtek 13. 6. 2019 se třídy 1.A a 1.B vypravily vlakem na školní výlet. V Liticích jsme
všichni vystoupili a krásnou letní přírodou
jsme se podél řeky vydali do Potštejna. Cestou jsme pozorovali okolí – především hmyz
a obojživelníky (ostatní zvířata se nějak ne-

objevovala…) a poznávali všelijaké rostliny.
V Potštejně jsme si vyhráli na hřišti a navštívili
místní cukrárnu s výbornou točenou zmrzlinou. Výlet se povedl i počasí nám přálo!
Dne 17. 6. proběhlo v 1.A a 1.B „Pasování na
čtenáře“. Každý prvňák přečetl část pohádstr. 7

ky, potom všichni museli vyplnit pracovní
list k textu. A pak už následovalo pasování
a malá oslava.
V pondělí 24 .6. 1.A a 1.B navštívili předškoláci. Prvňáčci jim předvedli, jak se krásně naučili číst, zazpívali několik písniček a naučili je
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jednu matematickou hru. Předškoláci, prvňáci
i deváťáci, kteří je doprovázeli, byli skvělí!!! :-)
Střípky z druhé třídy:
Všichni druháci se zapojili do třídní čtenářské
soutěže Čtenář roku. Přečetli a prezentovali
neuvěřitelných 675 knížek. První místa obsadili Matyáš Daněk, Adéla Šmídová, Mikuláš
Stránský, Klára Vrbová, Jan Šmíd a Jiří Kalousek.
Zapojili jsme se také do výzvy Dny dětského
čtení a byli jsme odměněni záložkou do knihy.
V červnu jsme navštívili místní knihovnu.
V dubnu jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o chovu oveček a zpracování vlny ataké si z
vlny vyrobili náramek. Prohlédli jsme si výstavu betlémů paní Elišky Richterové. Na čarodějnice jsme vymysleli pohádku O ztracené
ponožce.
31.5. jsme si užili program na Tvrzi Orlice a ve
Skipi v Letohradě.
18.6. jsme odjeli na školní výlet do Častolovic.
Každý si našel něco, co ho zaujalo. Prohlídka
zámku se zajímavým výkladem a následným
vyplňováním pracovního listu, minizoo s krmením zvířátek nebo zámecký park s růžemi.
A také obora s bílými daňky a jeleny nebo rybník s divokými kachnami.

Školní výlet třeťáků:
Třeťáci letos vyrazili na
školní výlet „Do pravěku“. Navštívili jsme
pravěkou osadu Křivolík u České Třebové.
Připravený program
nás seznámil se životem před dávnými časy
a nabídl nám spoustu
nových zážitků. Děti
si mohly vyzkoušet,
jak lidé v pravěku obdělávali půdu, jak lovili, zpracovávali vlnu
a len. Nadrtily si samy
mouku, ze které si pak
na ohni pekly placky.
Na jednom z pěti stanovišť se děti seznámily
se zbraněmi a technikou boje Keltů, naučily se
střílet z luku. Kousek pravěku si pak odvezli
domů všichni, buď v podobě pazourku, nebo
přívěsku s některým z keltských symbolů.
Střípky od čtvrťáků:
Během 2. pololetí absolvovali žáci 4. ročníků dopravní kurz.
Seznámili se s pravidly
silničního provozu, naučili se dopravní značky a řešili dopravní situace na křižovatkách
z pozice cyklisty. Své
dovednosti předvedli
v závěru kurzu na dopravním hřišti v Ústí
nad Orlicí, kde uspěli
v písemných testech
a jízdě na kole pod
dohledem městské policie. Žáci byli úspěšní
a získali průkaz cyklisty.
Na konci května se žáci 3. a 4. ročníků vydali
na návštěvu Domova pod hradem Žampach,
kde se zúčastnili programu Poznáváme rostliny všemi smysly. Děti procházely různými stanovišti, kde poznávaly
přírodu všemi smysly.
Pracovníci a klienti
domova nám věnovali svůj čas a společně
jsme strávili příjemné
dopoledne.
Děti ze 4. A a 4. B
navštívili 6. června
planetárium v Hradci Králové. Virtuálně
jsme prolétli Sluneční
soustavou, prohlédli si
její celkové uspořádání a naučili se orientovat na noční obloze.
Zhlédli jsme také film
o vzniku světa. Prošli jsme hvězdárnou
str. 8

a nakonec jsme se vydali na Planetární stezku. Využili jsme také možnosti navštívit Obří
akvárium.
Hurá na školní výlet! Vydali jsme se do Adršpašských skal, prošli jsme skalním městem
a svezli se na lodičce. Budeme vzpomínat na
krásné zážitky.
Společné akce 1. stupně:
8. března žáci vyráběli přívěsky a šperky. Zájem byl velký (i na 2. stupni), výrobky skvělé.
23. dubna jsme ve škole oslavili Den Země.
S dětmi jsme si povídali o tom, jak můžeme
chránit naši přírodu, jak omezit množství odpadů a jak je správně třídit. Některé děti vyrazily na vycházku do přírody, jiné vyráběly z odpadových materiálů. Všichni se ale zúčastnili
programu ekologického centra z Oucmanic.
Mladší děti si povídaly o chovu ovcí a z jejich
vlny si vyrobily pěkný obrázek nebo náramek.
Čtvrťáci a páťáci si zase vyzkoušeli, jak děti dříve trávily volný čas bez mobilů a tabletů. Jejich
program měl název „Hry na vsi“.
V úterý 30. 4. 2019 se konal ve škole na 1. stup-

ni Čarodějnický den. 1. - 4. třídy se hned ráno
společně sešly v jedné třídě, všichni vymóděni
v poslední čarodějnické módě. Po zazpívání si
několika čarodějných písní si každá třída vylosovala obálku se slovy, ze kterých měly děti
v další hodině pro své spolužáky vymyslet příběh, pohádku, báseň či píseň. Slova v obálce
měla samozřejmě společné téma – čarodějnice.
Vše se velmi zdařilo a každá třída si zasloužila
potlesk a uznání od kamarádů i svých čarodějných učitelek. Během celého dne děti také
malovaly, vyplňovaly čarodějné pracovní listy
a před obědem každý ochutnal čarodějný lektvar pro chytré hlavy.
Ve středu 19. 6. opustil 1. stupeň lavice
a všichni jsme se vydali do přírody poznávat
její krásy. Od 10 hodin se žáci celé školy zúčastnili „Olympijského běhu“.
Pěvecký sbor Dobroučci:
V pátek 10. 5. 2019 se v kinosále v Dolní
Dobrouči uskutečnil historický první koncert
školního pěveckého sboru Dobroučci. Koncert
určený nejen pro maminky měl velmi pestrý
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program. Od výše zmíněných maminkovských
písniček děti zazpívaly písně pánů Svěráka
a Uhlíře, Michala Davida, skupiny Slza či známou melodii Leonarda Cohena. Celý koncert
se dětem velmi vydařil a všichni si zaslouží velikou pochvalu!
Střípky ze školní knihovny:
I ve školním roce 2018/2019 měli žáci možnost
využívat školní knihovnu. Děti si listovaly
v knihách, půjčovaly si je k četbě doma i přímo
v knihovně, využívaly možnost výběru knih
pro četbu ve čtenářských klubech.
Do knihovny přibylo nákupem nebo darováním 274 knih. Vypůjčeno bylo celkem 257
knih pro četbu mimo školu, nejpilnějšími čtenáři byli žáci 4. A.
Přes prázdniny bude probíhat rekonstrukce
knihovny. Byly zakoupeny nové skříně a celý
prostor dostane novou výmalbu a výzdobu.
Akce (nejen) druhého stupně:
3. 4. navštívili žáci 9. ročníku Terezín, kde absolvovali výukový program o holokaustu.
4. 4. jeli žáci druhého stupně do Ústí nad Orlicí, kde zhlédli školní projekce v rámci festivalu
dokumentárních filmů Jeden svět.
ČOV + sběrný dvůr Letohrad 24. 4. 2019 (5.
a 8. třída) - V rámci oslav Dne země jsme vyrazili do Letohradu. Připomenuli jsme si, co vše
patří do sběrného dvora, podívali jsme se, jak
v praxi funguje ČOV.
Voda čistá, voda živá 25. 4. 2019 (8. a 9. třída) Zúčastnili jsme se laboratorních prací na téma
Voda na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí. Vyzkou-

šeli jsme si optické vlastnosti vody a zjistili
jsme rozdíl mezi různými typy vod.
30. 4. jsme uspořádali Den EU pro žáky 5. – 9.
ročníku.
30. 4. nás reprezentovali naši žáci na Jarním běhu
v Ústí nad Orlicí. Jedná se o závody v běhu na
dlouhé tratě podle věkových kategorií.
Poznáváme rostliny všemi smysly 20. 5. 2019
(5., 8. a 9. třída) - V rámci Dne fascinace rostlinami jsme navštívili Domov pod hradem
Žampach. Zkoušeli jsme poznávat rostliny pomocí různých smyslů (především chuti, čichu
a zraku).
21. 5. odjelo devět dívek ze 6. a 7. třídy na turnaj 10 dní florbalu v České Třebové. Obsadily

krásné druhé místo.
Hranická propast a Zbrašovské aragonitové jeskyně 30. 5. 2019 (9. třída)
- V rámci učiva přírodopisu 9. ročníku jsme navštívili nejhlubší propast
a podívali se do nejteplejších jeskyní v ČR.
Projekt: Jak oživit robota,
Vytiskněte si 3D model
13. 6. 2019 (8. a 9. třída) Na Gymnáziu v Ústí nad
Orlicí jsme si vyzkoušeli
naprogramovat robota
a vytvořili jsme si 3D model pro 3D tiskárnu.
19. 6. Jsme se počtvrté zapojili do Olympijského běhu, který se koná po
celé republice.
Slavnostní vyřazení:
Dne 26. 6. proběhlo slavnostní vyřazení žáků
9. třídy. Nejdříve jsme zahráli divadlo s názvem Čertovská pohádka, které jsme pilně trénovali pod dohledem Jitky Skalické. Divadlo
uteklo jako voda a my jsme se museli rychle
převléknout, zatímco se obecenstvo dívalo na
naše fotky od první třídy po současnost. Potom už přicházelo na řadu slavnostní vyřazení,
děkování a spousta dojemných chvil, protože
to tu bylo super! Všichni jsme byli ošerpováni.
Vše jsme zakončili písničkou Příběh nekončí.
Všichni budeme rádi vzpomínat!!!

Deváťáci
„Střípky“ opravdu jen výběr, vše by se sem nevešlo... pro vás sesbírali žáci a učitelé ZŠ Dolní Dobrouč

Odpoledne s básničkou
V úterý 7. května si děti ze čtenářských klubů udělaly recitační odpoledne. Nazvaly ho
„Odpoledne s básničkou“. Na soutěži zazněla spousta krásných a zajímavých básniček. Pro
děti byly za odměnu připraveny menší ceny. Soutěž vyhrála žákyně 7. třídy Natálie Diblíková. Celé toto odpoledne vymyslely a připravily paní učitelky Martina Křivohlávková
a Zuzana Benešová, které mají na starosti čtenářské kluby. Moc jsme si odpoledne užili
a dobře se pobavili, nechybělo ani menší pohoštění. Byla to zajímavá zkušenost vystoupit
před lidmi a podělit se o to, co jsme se naučili. 
Tina Pražáková
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Projektový den
Dne 2. 5. 2019 jsme absolvovali exkurzi do firmy Dibaq, a.s. Jeli s námi šesťáci, sedmáci a deváťáci. Ráno v osm hodin jsme se sešli ve škole.
Poté jsme nasedli do autobusu a jeli do Helvíkovic, kde se firma Dibaq, a. s. nachází. Tam
se nás ujala paní Adéla Palacká. Měla pro nás
připravenou prezentaci o výrobě granulí, pak
následovala navštěva laboratoře. Bylo to zajímavé. Když jsme se všichni vystřídali, dostali
jsme bílé pláště a nahlédli do výroby, kde byl
pořádný rámus. Nakonec jsme navštívili baličku a pak hurá na svačinu. Tam jsme dostali tašku se skvělými dárky. A šlo se na farmu. Tam
nám paní Lucie Šafářová povídala o pejscích
a na hřišti jsme viděli, jak se trénuje agility.
Nakonec paní učitelka přivedla koně Dáju. Vyfotili jsme se, nahlédli do firemního obchodu
a pak už nás čekala cesta domů. Chceme moc
poděkovat za krásné dárky a za to, jak se nám
všichni celý den věnovali.
Verča Skalická, 5. třída

Návštěva muzea

Závěrečné setkání čtenářského klubu 5. třídy
jsme uskutečnili v Městském muzeu v Ústí nad
Orlicí, kde jsme navštívili výstavu s názvem
„Koloniál pana Bajzy aneb Historie obchodu
a obchodování“. Při čtenářském klubu jsme si
četli z knihy „Bylo nás pět“ od Karla Poláčka,
zhlédli jsme i část seriálu a při tomto posledním setkání jsme se přijeli s postavami setkat
„osobně.“ Milá paní průvodkyně nás přenesla
nejen do doby první republiky, ale seznámila
nás i s historií Hernychovy vily, prohlédli jsme
si Planičkův interiérový orloj i mechanický
papírový malovaný betlém a spoustu dalších
zajímavostí. Ačkoli nám počasí vůbec nepřálo,
odpoledne jsme strávili velmi příjemně.
Martina Křivohlávková

Varhany
Chtěla bych za všechny páťáky moc poděkovat
paní Jaroslavě Maříkové, která byla tak hodná
a ukázala nám varhany v dobroučském kostele
a jak se na ně vlastně hraje. Bylo to zajímavé
a hodně jsme se toho dozvěděli. Mockrát Vám
děkujeme.
Eliška Mlynářová, 5. třída
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Z mateřské školy
Unikátní kolotoč
Na konci školního roku je i v mateřské škole
těžké děti něčím zabavit, neboť působení blížících se prázdnin je znát na každém kroku.
Jedno takové parné červnové dopoledne jsme
přijali pozvání pana Ryšavého, abychom se přišli povozit na kolotoči. Pro děti to bylo příjemné oživení a pro paní učitelky balzám na nervy.
Nejenom, že ochotný tatínek téměř dvě hodiny
točil kolotočem a vyprávěl i zajímavou historii
tohoto starobylého kousku, ale ještě stihl uvařit
dospělákům kafíčko dle vlastního výběru a dětem rozdával bonbony na cestu do školky....
Se světem to nebude zase tak špatné, když se
na něm najdou lidé, které baví dělat druhým
radost. Pan Ryšavý od nás dostává z předmětu
„spolupráce školy a rodiny“ jedničku s hvězdičkou. A tímto mu chceme moc poděkovat.

Kdo si hraje nezlobí aneb školní rok 20182019 v MŠ Dolní Dobrouč
1. ,,Sotva Budulínek vymotal se z plínek, šel na
vychování do chaloupky v stráni...“ Tak toto
jsou slova písničky Z. Svěráka. I my v MŠ každým rokem přijímáme nové Budulínky. Holky,
kluky, kteří se musejí na pár hodin odloučit od

rodičů. Rodiče zase musejí mít
obrovskou důvěru k paní učitelce, neboť jí svěřují to nejcennější,
co v životě mají. A my, paní učitelky, se snažíme, aby děti prožily
v MŠ hezký a příjemně strávený
den.
2. Tento rok jsme začali jako obvykle podzimním vyráběním.
Byli jsme se podívat v opravdové
truhlárně, hrabalo se listí, pouštěli jsme draky a také již započaly
přípravné práce k obnově zahrady. Vyřezávání starých keřů, bagrování rozpraskaných asfaltových
cestiček, rovnání terénu atd. Tím se pro děti
zahrada uzavřela, stalo se z ní staveniště a my
hledali
náhradní
prostory pro pobyt
venku. Máme sice
okolní lesy, louky,
hřiště, ale pískoviště

a koloběžky děti milují. Dvě improvizovaná
pískoviště nám pomohl vyrobit pan školník za
pomoci pana Pravoslava Jansy a dobroučské
čety. Těm patří náš obrovský dík.
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3. A čas běží a máme tu vystoupení u vánočního stromu, Mikulášské divadelní představení,
besídky ve třídách, 3D kino a hurá na vánoční
prázdniny.
Nový rok byl ve znamení zimních radovánek.
Sjíždění kopců, klouzání po ledě, stavby ze

sněhu. V únoru nás navštívili v rámci tématu
„Naše tělo“ studenti ze střední zdravotní školy s programem zaměřeným na péči o zdraví
a správný životní styl. Také víme, co znamená
masopust a jak zábavný je masopustní rej.
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4. Zima byla príma, ale na jaro se těší každý.
Děti pomáhaly s prořezáním ovocných stromů
u MŠ a přijel bagr a rozkopal nám další část
zahrady. Ale nám to zas tak nevadilo, protože
velikonoční svátky, čarodějnice a přípravy na

velké vystoupení v kině Na Rychtě nás zcela
zaměstnaly. Vystoupením jsme oslavili Den
rodin a děti předvedly rodičům, jak moc jsou
šikovné a že jim jistě dělají jen velikou radost.

5. Svátek dětí je od toho, aby se rozdávaly dárky dětem – letos nás s enviromentálním programem o životě lesních zvířat a ochraně lesa
navštívil myslivec pan Nový. Přivezl nejenom
paroží, drápy zvířat, kožešiny, ale i živého psa,
který nám ukázal, jak je vychovaný a co umí,
a živého mývala, který se chtěl s každým kamarádit. Spaní ve školce, zmrzlina a odchod všech
domů po obědě je již zaběhnutou tradicí.
6. A už je školní rok ve finále, a že to bylo finále
opravdu vítězné pro nás učitele, děti, ale letos
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i rodiče. Předávání štafety žáků ZŠ školkovým
předškolákům je také velmi dlouhou a pěknou
tradicí. Potom následovala „Školková maturita“
– vyřazení předškoláků a nakonec osázení první
části vznikající zahrady za pomoci rodičů, zahrádkářů a personálu školy. Bylo to náročné horké odpoledne, ale udělalo se obrovské množství
práce. Za to všem patří veliké poděkování.
A teď už se těšíme, co hezkého zažijeme po
prázdninách
Za kolektiv MŠ
Dita Hasíková

2/2019
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Komentáře

Spolky

Vážená paní ředitelko,
vážené paní učitelky MŠ,
chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za krásné vystoupení k příležitosti oslavy Dne rodin, které jsme měli možnost vidět 16. 5. 2019.
Oceňujeme výbornou práci, připravenost a trpělivost. Byl to hezký zážitek jak pro nás rodiče,
tak i pro děti. Věříme, že jako rodiče nejsme jediní, kdo vám vyjádřil pochvalu.
Děkujeme a přejeme vám krásné léto.
Za rodiče našich - vašich dětí
Adéla Moravcová

Sport

Jana Matyášová na Mistrovství Evropy
veteránů v běhu do vrchu

Okresní kolo
Floristické soutěže
Na zdejší základní škole proběhlo 24. dubna
2019 okresní kolo Floristické soutěže – VIII.
ročník.
Soutěže se zúčastnilo celkem 17 soutěžících
z Dolní Dobrouče, Lukavice a Kunvaldu, převážně se jednalo o žáky základní školy (3. -9.
třída) a 1 juniorku a 1 seniorku.
Soutěž se skládala ze dvou částí: a) vazba kulaté kytice a za b) vypichovaná miska. Všichni
soutěžící obdrželi stejný počet květin + zeleně
a misku s florexem. Přízdoby dle vlastního
uvážení měli z vlastních zásob.
Hodnocení bylo velmi těžké, protože všichni
předvedli krásná aranžmá.
Místní děvčata vysoutěžila krásná umístění: 1.
místo obsadila Tina Pražáková z 8. tř. , na 3.
místě se umístila Tereza Stejskalová ze 7. tř.,
5. místo Jana Vávrová ze 6. tř. , na 6. místě Eliška Moravcová ze 7. tř., a na 11. místě Karolína Vacková ze 7. tř. Všichni obdrželi diplom
a dárkovou taštičku. Na prvních místech byli
odměněni ještě krásnou knihou o aranžmá
květin, taktéž juniorka i seniorka z Kunvaldu.
Tina Pražáková z prvního místa postoupila do
Národního kola v Praze 31. 5. 2019. Bohužel se
ale národního kola nemohla zúčastnit, jelikož
se zranila a nemohla na soutěž odjet. Nahradila ji soutěžící z druhého místa z Kunvadlu.
Ať stále je baví něco vytvářet a kouzlit z květin.

Libuše Vávrová

Dne 25. 5. 2019 se v Janských Lázních konalo Mistrovství Evropy veteránů v běhu do vrchu. Na
trati dlouhé 8 600 m s převýšením 650m Jana Matyášová z Dolní Dobrouče získala v jednotlivcích W 50 bronzovou medaili a mezi družstvy W 50 získala zlatou medaili společně s Annou
Krátkou a Evou Jiráskovou. 
-red-

Dětský den
V sobotu 25. května 2019 se konal na fotbalovém hřišti v Dolní Dobrouči dětský den.
Na pořádání se podílely Spolky PRO Dolní
Dobrouč a Honorata. Byla to již naše druhá
společná akce. První byla Mikulášská nadílka,
kterou jsme pořádali v prosinci minulého roku
v sále Lidového domu. Na začátek programu
vystoupil kouzelník a poté se děti pustily do
soutěží. Celkem jich na ně čekalo sedm. Účast
byla velká, soutěží se zúčastnilo téměř 150 dětí.
V odpoledních hodinách vystoupil šermířský
Spolek Honorata s ukázkou palných zbraní,
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což nebylo k přeslechnutí i dále od fotbalového
hřiště. Toto vystoupení, stejně jako vystoupení kouzelníka sklidilo u dětí velký úspěch. Po
ukončení soutěží byla připravena pro každého soutěžícího nějaká drobnost a v následné
tombole bylo dostatek cen pro všechny. Během
celého dětského dne se děti také mohly svézt
na koních Zdeňky Robové. Krásné odpoledne zakončila dětská diskotéka. O občerstvení
se vzorně starali členové fotbalového klubu
Dolní Dobrouč. Akce se konala pod záštitou
hejtmana Pardubického kraje Martina Netolic-

kého. Poděkování patří i sponzorům, kterými
byla Obec Dolní Dobrouč, CONTIPRO a.s.,
ELEKTRO FRANC s.r.o., Autoopravna s.r.o.
Dolní Dobrouč, SEMO VÝTAHY s.r.o., Pavel
a Šárka Rejmanovi, AVX Czech Republic s.r.o.
a Rieter CZ s.r.o. Letos nás čekají ještě další dvě
společné akce. První bude lampiónový průvod
s pohádkovým, možná i trochu strašidelným
lesem, který uspořádáme v říjnu (datum ještě
upřesníme) a 5.12.2019 opět přijde do sálu Lidového domu Mikuláš s čerty.
Spolek PRO Dolní Dobrouč a Spolek Honorata

Akce nejen pro děti v Horní Dobrouči
Rok 2019 je za svou první půlkou a my bychom
se rádi poohlédli za akcemi, které se nám dosud podařily uskutečnit.

První z nich byl karneval 23. 3. 2019 v sále hospůdky Bavorka v Horní Dobrouči. DJ Standa
Celý se postaral o zábavu nejen pro děti, ale
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i jejich rodiče. Soutěžili jsme, tancovali celé
odpoledne a všichni se výborně bavili. Každý
dětský účastník si navíc odnesl nějakou drobnost.
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Další akcí, určenou zejména rodinám s dětmi,
byl dětský den 22. 6. 2019 na fotbalovém hřišti
v Horní Dobrouči. Cestou kolem světa jsme se
podívali do různých zemí. Děti si v nich vyzkoušely střelbu z luku, nachytaly ryby, zaskákaly si jako klokánci, zakopaly fotbálek a učily
se jíst čínskými hůlkami. V doprovodném programu nechyběli koně a úspěch sklidilo i oblíbené malování na obličej. Nechybělo dobré občerstvení s nabídkou kančího guláše z kuchyně
místního mysliveckého sdružení. Prima den
jsme zakončili večerní zábavou zpříjemněnou
hudbou v podání DJ Tajfuna.
Děkujeme všem, kteří svou účastí přispěli
k příjemné atmosféře těchto akcí, a těšíme se
na další setkání.
Krásné léto přejí
členové osadního výboru
Horní Dobrouč

Inzerce

Orel jednota Dolní Dobrouč pořádá

DOBROUČ RELAYS
14.9.2019
1. ROČNÍK ŠTAFETOVÉHO ZÁVODU
ZAHÁJENÍ 14:00
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Akce se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Romana Línka
a za podpory obce Dolní Dobrouč
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Spolek PRO Dolní Dobrouč ve spolupráci
s Kentaur agency s.r.o. a Spolkem Honorata
pořádá:

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
pohádkovým lesem
5.10.2019
sraz v 17:00 na fotbalovém hřišti v Dolní Dobrouči

Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Partneři:
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Inzerce

Skupina historického šermu
Lucrezia
vás zve na tradiční

Sbor dobrovolných hasičů v Lanšperku
Vás zve na XX. ročník

KŘAPÁČOVÉ HODY

Soutěže v požárním útoku
„Pod hradem Lanšperkem“

Pátek 30. 8. 2019
od 17 hodin na hřišti na Šejvě.
Přijďte s námi prožít příjemný
konec prázdnin

Neděle 8. září 2019 od 10 hodin
hasičské cvičiště u zastávky ČD
pod Lanšperkem

Nabízím k prodeji byt 3+1, plocha: 82 m2, lokalita: Švábův kopec, Dolní Dobrouč, termín prodeje: jaro 2020
Pro bližší informace volejte 777 966 027 nebo 777 825 868

Společnost
Zlatou svatbu oslavili
manželé
Jana a Stanislav Sysrovi
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Životní jubilea oslavili
70 let

Bohuška Dušková, DD
Luboš Appl, DD
Jaroslav Plíva, DD
Ludmila Nováková, DD
Blanka Nováková, DD

75 let

Jaroslav Sisr, DD
Marie Maixnerová, DD
Ludmila Kristlová, DD
Pavla Kubíčková, DD
Marie Hrdinová, DD
Miloš Kozel, DD
Jitka Vacková, DD
Jarmila Nováková, DD

80 let

Stanislav Kristl, DD
Růžena Mlynářová, DD
Marta Kubíčková, DD
Karel Kratochvíl, DD

85 let

Emilie Ryšavá, DD
Marie Prokopcová, DD
Stanislav Prokopec, DD
Růžena Šverclová, HD
Jarmila Kunová, DD

90 let

Blanka Limanovská, DD
František Novotný, DD

Dne 18. května 2019 byli v obřadní síni
obecního úřadu přivítáni noví občánci obce

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

Klaudie Hovadová, Hana Vavřínová, Maya Tóthová, Matyáš Gabris

Od posledního vydání novin se narodily
tyto děti:
Sára Kotlářová
Madlen Šoubová
Patrik Hubený
Kristina Hejduková
Michaela Maixnerová
Antonín Kotlář
Jakub Dušek
Rozloučili jsme se:
s paní
s paní
s paní
s panem
s panem

Věrou Doležalovou
Annou Špinlerovou
Annou Adamovou
Pavlem Matějíčkem
Ladislavem Skalickým

Ema Benešová, Madlen Šoubová, Sára Kotlářová
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