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Úvodník

M

ilí spoluobčané.
Zdravím vás v jarní náladě a s vírou,
že s přibližujícím se sluníčkem bude na
světě líp. O Covidu 19 a jeho vlivu třeba na
obecní rozpočet se mi psát nechce, ale jak
řekla má kolegyně, chtěli bychom vás našimi DN spíše pohladit po duši, neboť těch
hrůz slyšíte a čtete spousty.
Možná nás Coronavirus má naučit dívat
se ještě více kolem sebe a možná i za sebe
a následně lépe vidět i před sebe. Kdo ví,
proč se to všechno děje.
Zaměřila jsem se tedy na stará lidová pořekadla, pranostiky, svátky, zvyky a obyčeje.
Letošní aprílové počasí je takové, jaké má
být, a tudíž platí, že až přijde duben, ještě
za kamny budem. No a když přijde máj, těšíme se, že vyjdeme v háj. Doufejme, že i za
hranice okresu.
Pár pranostik jsem vybrala pro zahrádkáře. ,,..brambor sázený na sv. Marka (25.4.),
bude v září plná jamka..“. A nebo: ,,..dubnový sníh rodí trávu a mokrý duben značí
hojnost ovoce..“ Takže těch pár přeháněk
kvůli dostatku vitamínů snad ještě vydržíme. Co povídáte? Že jste si už odložili
zimní bundu? Můžete si vzít pod tu jarní
teplejší svetr a bude to. Jaro už nic nezadrží. Protože ,,.. na sv. Jiří (24.4.) vylézají hadi
a štíři..“ Z hlediska výskytu štírů
u nás usuzuji, že v Čechách to
bude o trochu déle. Ale i tak se
příroda už brzy zazelená, neboť
,,..když zahučí v dubnu hrom,
obalí se listem strom.“ Ten strom
máte obejmout, protože to lidem
přidá tělesné síly. Sílu můžete
využít například při jarním čištění studánek a pramenů. Nebo
zopakovat nedávnou skvělou
akci čistíme Česko. Já bych byla
spokojená i s takovou drobností,
jako je udržování pořádku kolem
obecních kontejnerů na odpad.
A když už budete v přírodě, můžete se připojit k tradici jarního

pozorování ptactva pod názvem ,,Vítání
ptačího zpěvu“, která je v Čechách zaznamenána od roku 1992.
Na konci měsíce dubna přijde magická filipojakubská noc, mnozí zažili pálení mírových ohňů, ale stále je to prosté pálení čarodějnic. Obrazně řečeno. Zbavíme se všeho
zlého. Nemocí, myšlenek, skutků... To už je
na každém, čeho se chce zbavit.
A následuje máj. Věděli jste, že název květen mu dal v době národního obrození
podle kvetoucí přírody Josef Jungmann?
A když už probíráme školní učivo, zmínila
bych ještě K.H. Máchu, který mu dal přízvisko lásky čas. Moc pěkný měsíc a důležitý - třeba pro včelaře. Tímto všechny zdravím a přeji konečně dobrý rok. :-)
A jdeme na pranostiky.,, ...studený máj v stodole ráj.......před Servácem není léta,
po Serváci s mrazy veta...“ Já jsem zvědavá,
co letos kuchařka Žofie navaří.
Ať navaří, co navaří, Svátek práce si oslavit
můžeme, možná i Den matek či Den rodin.
Důvod k oslavám je. Pokud vám covidová
opatření znemožnila práci a zakázala pohyb osob, je rodina to jediné, co nám zbylo.
I když -máme přece ještě sociální sítě.
Tím, že je můžeme v klidu a míru používat,
si připomínáme další významný květnový
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svátek – Den osvobození, konec války. Nechtěla jsem o covidu psát, ale už se některé studie zabývají srovnáváním vlivu války
a pandemie na běžný život lidí.
Obraťme myšlenky k něčemu příjemnějšímu, mám vás přece hladit po duši. Co často
člověka potěší je dětský smích, jejich roztomilost či bezprostřednost. 1. června je Den
dětí. Ten se slaví již dlouho. Ale oficiální
vyhlášení ze strany OSN se datuje k roku
1954. Já přeji všem dětem už dnes, aby si
svůj svátek mohly oslavit s volností sobě
vlastní společně s vrstevníky na nějaké vydařené akci. A že už se toho chystá. Nebudeme vědět kam dřív. Ale berme rozum do
hrsti, aby nám to zase neskončilo!
Zdar akce často ovlivňuje počasí, a proto
naši předci bedlivě sledovali dění kolem
sebe. Jejich zájem byl hlavně pracovní,
kdežto náš spíše rekreační. Život lidí se
rychle mění, ale příroda - ta je stálejší.
,,...když na Medarda prší, voda břehy vrší...“
Povodně ani velká sucha nechceme. Ideální
je zlatý střed.
Klasické kupky sena se dnes již vidí málokde, ale přesto zmíním toto. ,,...na sv. Aloise
(21.6.) poseč louku, neboj se...“
A máme tu slunovrat. Patří k němu noc
plná magických sil. Lidé například věřili,
že o ní mohou nahlédnout do
budoucnosti a když budou v tuto
noc popíjet třezalkový čaj, ochrání je svým zvláštním účinkem
před zlými silami. Třeba pomáhá
i na Covid. :-)
,, ..na sv. Jána (24.6.) otvírá se
k létu brána...“ Ale to už se snad
zase uvidíme u dalšího čísla DN.
Závěrem zmíním ještě poslední
pranostiku, takovou legrační. ,,...
prší-li na sv. Petra a Pavla (29.6.),
bude mnoho myší, urodí se hodně hub...“
Hlavně buďte hodně zdraví a za
celou redakci DN vám přeji krásné jaro. 
Dita Hasíková

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

Plány pro letošní rok
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás oslovit poprvé v letošním roce.
Rok nám nezačal příliš optimisticky, ale snad
se situace s Covidem postupně zlepší a život
poběží v normálu. Fungování obce bylo a je
Covidem ovlivněno stále. Omezený provoz
pro styk s občany, více jak 2 týdny zastavena
činnost technické čety a aktuálně také pečovatelské služby, která pracuje v minimálním nejnutnějším provozu. V letošním roce se zaměříme na dokončení projektových dokumentací
pro akce v následujících letech. Asi nejdražší
akcí bude realizace záměru „Stavební úpravy
kanalizace – lokalita Šutrák“, kde dojde k opravě havarijního stavu kanalizace a k celoplošné opravě komunikace včetně nových obrub
a odvodnění za cca 2 mil. Kč. Mělo by dojít
k předání projektové dokumentace na kanalizaci v Lanšperku a Horní Dobrouči. Objednána je projektová dokumentace na akci „Oprava
místní komunikace Švábův kopec“, kde bude
opravena kanalizace, a opraví se komunikace
od křižovatky směr Petrovice po bytový dům
u MŠ. Časově bude realizováno společně s přeložením nadzemního vedení NN do země, kde
je investorem ČEZ. V současné době probíhá
rekonstrukce zázemí kanceláře pečovatelské
služby, oprava společného sociálního zařízení
a adaptace nového bytu. Dokončuje se projektová dokumentace „Zokruhování příjezdové
komunikace v lokalitě Havlův palouk“.Opraví se některé místní komunikace. V oblasti
sportovních zařízení dojde k úpravám tenisového areálu s nasvícením kurtu č. 1 a dále

se plánuje vybudování čtvrtého kurtu v místě
stávající tréninkové zdi. Bude pořízena studie
na rekonstrukci šaten fotbalistů pro širší využití vč. zázemí tenisu. Budou realizována dvě
parkoviště u bytovek poblíž Vackovy hospody.
Bude vyhotovena projektová dokumentace
pro akci s názvem „Energeticky úsporná opatření a modernizace hasičské zbrojnice čp. 291
v Dolní Dobrouči“.
V letošním roce jsme čištění komunikací
rozhodli nakoupit formou služby. Původní
technika již dosloužila a nákup nové by nebyl
efektivní. Do technické čety bude pořízena
sekačka Spider, která nahradí sekání příkopovým ramenem. Pořízení nového ramene by
znamenalo rovněž úpravu traktoru a to by bylo
podstatně dražší. Zrušili jsme stání kontejnerů na tříděný odpad v centru obce. Myslím, že
se shodneme, že už se na ten stálý nepořádek
nedalo dívat. Byla zřízena 2 náhradní místa
u domu s pečovatelskou službou a na křižovatce u zahrady družiny ZŠ.
V Horní Dobrouči plánujeme zhotovit zázemí
hřiště s přívodem elektřiny a stavební buňkou.
Objednáme projektovou dokumentaci pro
chodník v horní části a studii pro rekonstrukci
obecní budovy čp. 90. U hasičárny bude postavena zastřešená pergola s novou pokládkou
zámkové dlažby. Mělo by dojít k opravě mostu na „Rychetské“. Je pamatováno na rozšíření veřejného osvětlení od mostu na rozcestí
po místní komunikaci o 2 lampy. Do Horní
Dobrouče k rybníku budou přemístěny sochy
umístěné v zasedací místnosti radnice. Toto
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je podmínkou pro komplexní rekonstrukci radnice, která se uskuteční v příštím roce
pod názvem „Energeticky úsporná opatření
a modernizace budovy radnice čp. 380 v Dolní
Dobrouči“. Správu, chcete-li obecní úřad, čeká
velká archivace dokumentace a spisů a počátkem
příštího roku stěhování do náhradních prostor.
V Lanšperku bude dokončeno zastřešené stání na kontejnery, oprava klempířských prvků
na hospodě, srážka pro odtok vody v části pod
hospodou, osázení břehu živým plotem nad
bývalou školkou. Je objednána oprava části komunikace od křižovatky nad hájovnou.
V místní hasičské zbrojnici budou vyměněna
vstupní vrata.
Zásadní akcí letošního roku bude pořízení
nového územního plánu, který ovlivní rozvoj
obce na další roky. Této oblasti je věnována
náležitá pozornost. Tradičně jsou podpořeny místní spolky. Ke kultuře si netroufám nic
slibovat, neboť je otázkou, co situace dovolí,
ale akce máme připravené. Krátce k rozpočtu
obce na letošní rok. V oblasti příjmů došlo ke
zkrácení příjmů z daní o 5,1 mil. Kč proti roku
2020, což je výrazný zásah. Naštěstí jsme vytvořili dostatečnou rezervu 15,5 mil. v minulých letech, takže není ohroženo řádné fungování obce.
Detailní údaje viz. níže v rozpočtu obce.
Závěrem bych vám chtěl popřát hlavně zdraví
v této nelehké době.
Pavel Šisler, starosta

1/2021

03.0
Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742

Schválený rozpočet na rok 2021
PŘÍJMY

r. 2021

DPFO - závislá činnost
DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální)
DPFO - kapitálové příjmy
DPPO
DPH
Poplatek za odpady
Poplatek ze psa
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitostí
Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa, ZŠ, MŠ
Lesy - prodej dřevní hmoty
VAK - pronájem vodovodu HP
Stočné
Knihovny - půjčovné
Kultura - vstupné
Tržba fitness
Příjem z reklamy VSH
Příjmy z pronájmu VSH
Bytové hospodářství - služby DPS
Bytové hospodářství - nájemné
Bytové hospodářství - vyúčtování služeb
Nebytové hospodářství - ubytovna
Nebytové hospodářství - nájemné
Nebytové hospodářství - vyúčtování služeb
Hřbitovní poplatky
Technická četa - příjmy za služby
Pronájmy pozemků
Přijaté neinvestiční dary
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
Poplatky za využívání pečovatelské služby
Správa - příjmy ze služeb
Odvody příspěvkových organizací
Úroky na bankovních účtech
Sociální fond - tvorba

PŘÍJMY CELKEM:

VÝDAJE
ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE
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9 200 000
140 000
800 000
5 200 000
18 000 000
1 450 000
50 000
1 000
60 000
250 000
1 650 000
1 392 700
300 000
38 962
2 450 000
500
70 000
10 000
190 000
100 000
20 000
1 950 000
35 000
20 000
165 000
110 000
30 000
25 000
60 000
15 000
250 000
80 000
10 000
979 723
750
315 000

45 418 635

r. 2021
30 000

Přijaté pojistné náhrady
Odvody příspěvkových organizací
Úroky na bankovních účtech
Sociální fond - tvorba

PŘÍJMY CELKEM:

VÝDAJE
ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE
LESY

SILNICE

ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

ODPADNÍ VODY-KANALIZACE
ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

979 723
750
315 000

r. 2021

ZÁJMOVÁ ČINNOST
30 000

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

5 986 900
6 000

KULTURA

536 000

KULTURNÍ PAMÁTKY

400 000

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

1 100 000

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

6 794 582
37 000

Odpady PDO

3 882 630

133 300

102 000

NEBEZPEČNÝ ODPAD

1 989 859

393 000
1 480 000

HŘBITOVY

0

10 200
1 703 500

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

882 000

KNIHOVNY

2 322 000

SLUŽBY OBYVATELSTVU

10 000

VEŘEJNÁ ZELEŃ

467 000

DPS

2 315 800

OCHRANA OBYVATELSTVA

250 000

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

200 000

0

ČINNOST REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ

200 000

SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

115 000

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY

191 000

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

2 540 000

298 080

159 200

OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST

419 680

KINO

POŘIZOVÁNÍ,ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT
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45 418 635

2 011 840

ZASTUPITELSTVO OBCE

1 708 100

SPRÁVA OBCE

9 159 400

OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ

45 000

OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST
Příspěvky na práci s dětmi

253 100

POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ

575 000

PŘEVODY

315 000

DPH

250 000

Finanční vypořádání minulých let

0

DPPO za obce

0

HASIČI
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1 224 200
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27.04.2021
Výdaje celkem

50 496 371

Rezerva rozpočtu z minulých let

15 506 800
0

Celkem čerpání úvěrů
Splátky úvěrů a půjček - jistiny

-3 716 755

Financování celkem

-3 966 755

Havlův palouk - jistiny

-250 000

Příjmy
Výdaje
Rozdíl

45 418 635
50 496 371
-5 077 736

Použití rezervy minulých let

9 044 491

Konečný zůstatek rezervy rozpočtu

6 462 309

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou daňové příjmy a přijaté transfery po položkách. Ostatní příjmy a
výdaje v členění na paragrafy.
Dále jsou závaznými ukazateli provozní příspěvky (pol. 5331) pro příspěvkové organizace Mateřskou
školu Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí a Základní školu Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí.
Rozpočet je sestaven jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu je hrazen z rezervy rozpočtu minulých
let.
ZO schválilo rozpočet obce na rok 2021 dne 31. 3. 2021 - usnesením č. 22.

Rok 2020 v Horní Dobrouči
Loňský rok byl i pro nás Hornodobroučáky ve
znamení restrikcí a omezení způsobených bojem proti pandemii koronaviru.
Přesto jsme si v době rozvolněných opatření
stihli užít „Prázdninový den“, který se konal
9. srpna pod taktovkou DJ Standy Celého. Ten
nezklamal a postaral se o hudbu, zábavu a hry
pro děti i dospělé po celé letní odpoledne. V letošním roce druhou a také poslední akcí byl
pak fotbal místních družstev ženatých proti
svobodným konaný dne 19. září. Počasí nám
přálo, a tak jsme si i tuto akci náležitě užili.
Družstva podpořily místní roztleskávačky
a obě mužstva se o vítězství náležitě „poprala“. Odměnou pro tým svobodných byl soudek
chmelového moku a pro ženaté pak cena útěchy v podobě slaného dortu. Věříme, že jim
tyto ceny za jejich namožené svaly stály.
Ve spolupráci s Obecním úřadem v Dolní
Dobrouči jsme letos mimo jiné řešili přemístění kontejnerů na tříděný odpad původně
umístěných u autobusové zastávky na křižo-

vatce do Knapovce. Z důvodu jejich dostupnosti sem zřejmě vyváželi odpad občané jiných
obcí, kapacita kontejnerů však tomuto náporu
nestačila a odpad byl ukládán všude kolem
nich. Příjezd do obce tak připomínal spíše příjezd na skládku, o příjemnosti čekání zde na
autobus ani nemluvě.
Konec roku je pro místní osadní výbor příležitostí pro předložení návrhů na investice
a údržbu pro následující rok. Nejinak tomu
je i letos. Prioritu opět dáváme zvýšení bezpečnosti v obci. Letos jsme se dočkali měřiče
rychlosti pod ostrovským kopcem, který snad
zpomalí alespoň část řidičů – letců. Faktem ale
zůstává, že nám po celé délce naší části obce
chybí chodník. Již loni jsme požádali o vypracování studie proveditelnosti tohoto návrhu.
V první fázi bychom upřednostnili vybudování chodníku v horní části obce, kde není varianta boční cesty jako je tomu od č.p. 90 po
zastávku na křižovatce. Vybudování chodníku
by také jistě přispělo bezpečnému průchodu
str. 5

kolem rybníka a sousoší až do Dolní Dobrouče. Požádali jsme rovněž o pořízení zázemí
pro místní hřiště, jedná se zejména o přívod
elektřiny a umístění buňky. Investici by si také
zasloužil místní rozhlas nebo obecní budova
č.p. 90, kde dlouhodobě nevyhovuje elektroinstalace, izolace ani vytápění. Z návrhů na
údržbu a opravy klademe důraz zejména na
opravy obecních cest a doplnění pouličního
osvětlení. Boční cesty jsou poškozeny těžkou
zemědělskou technikou a splavovanou zeminou z polí, která zároveň zanáší koryto potoka.
Návrhy byly předloženy zastupitelstvu obce 9.
prosince 2020 a i s ohledem na snížený rozpočet pevně věříme, že se alespoň některé z nich
podaří zrealizovat.
Těším se na setkání v lepších časech, třeba na
některé z našich dalších akcí.
Za Osadní výbor v Horní Dobrouči
Ivana Červenková
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Hledáme rodiče, o.p.s.,
Nábor pěstounů jako
lepší sociální služba
„Chci mluvit s někým, kdo pěstounství opravdu žije!“
Stát se pěstounem
je velké rozhodnutí.
Nejprve vás to láká a zajímá, pak si začnete
zjišťovat podrobnější informace a postupně se
vydáváte na cestu k pěstounství. Ta bývá pro
každého různá a také různě dlouhá.
V jednom je ale stejná. Všichni se shodují, že
setkat se s pěstounem je na této cestě to nejpřínosnější.
„Kdybychom mohli mluvit s nějakým pěstounem, to by bylo skvělé, ale nikoho kolem sebe
nemáme.“
Zájemci o pěstounství zároveň uvádějí, že není
jednoduché dostat se k pěstounům, mluvit
s nimi a získat tak reálné informace ze života
pěstounské rodiny. Společnost Hledáme rodiče na tuto situaci reaguje v projektu „Nábor
pěstounů jako lepší sociální služba“.
Všem zájemcům z Pardubického kraje, kteří

přemýšlí o přijetí dítěte do rodiny, nabízí reálné a autentické informace přímo od stávajících
pěstounů.
„Ať už o pěstounství zatím jen přemýšlíte,
nebo se na něj připravujete, máte nyní možnost zavolat
skutečným pěstounům a povídat si s nimi o jejich zkušenosti a o vaší cestě k pěstounství.“
Nová myšlenka má podporu Pardubického
kraje, orgánů sociálně-právní ochrany dětí,
doprovázejících organizací a odborné veřejnosti. Propojuje potřebu zájemců o pěstounství a ochotu stávajících pěstounů své zkušenosti sdílet.
„O pěstounství mluvíme všude, kde o něm lidé
chtějí slyšet. Je to náš život. Zároveň chceme,
aby bylo
pěstounů více. Dokážeme si představit, že naše
sdílení má konkrétnější formu. Rozhodně
bychom ale chtěli mít nějakou podporu, abychom si byli jistější.“
Kdo se chce dozvědět o pěstounství víc, má
nyní možnost zavolat jedné ze tří pěstounek,
které jsou v daném čase k dispozici volajícím.

Zemřela paní Zdeňka DUŠKOVÁ
Díky jí byla založena a pravidelně udržována krásná tradice Silvestrovských procházek,
kdy se setkávalo mnoho přátel a známých
u Horákovy kaple.
Měla ráda historii obecně, hlavně však historii Dobrouče a okolí, o které dokázala poutavě a zasvěceně vypravovat.
Její velikou láskou byla Itálie, kde měla veliké
množství skutečných přátel.
Každý, kdo měl možnost se s paní Zdeňkou
setkat, promluvit s ní, zúčastnit se zájezdů,
výletů a zábavných akcí, má ve svých vzpomínkách uloženy překrásné zážitky.

V její osobě ztrácejí místní zahrádkáři dlouholetého člena spolku, ale hlavně milou, obětavou a skutečnou přítelkyni a kamarádku.
Členkou místní organizace byla od roku
2002. Ve výboru aktivně pracovala 13 let ve
funkci organizátora zájezdů a kulturních
akcí. Za tuto dobu zabezpečila společně
s Františkem Kosařem téměř 40 perfektně
připravených zájezdů po celé republice i zahraničí.
Její práce ve prospěch organizace byla několikrát oceněna uznáními od nadřízených
stupňů včetně udělení bronzové medaile za
zásluhy.

Paní Zdeňka Dušková nebyla činná pouze u zahrádkářů. Dlouhá léta významně
pomáhala Obci Dolní Dobrouč s družbou
s italským Marcem. Několikrát ve spolupráci se svým partnerem Františkem Kosařem
uspořádala výlet do okolních i vzdálenějších
míst pro naše italské přátele při jejich návštěvách v Dolní Dobrouči. Byla spoluautorkou
výstavy o družbě a jejím vzniku a historii
přátelství, kterou jsme uspořádali k patnáctému výročí družby mezi Dolní Dobroučí
a Marcem v roce 2014. A v neposlední řadě
byla přátelskou tlumočnicí doprovázející nás
Dobroučské při návštěvách Marca.
Za to vše patří paní Duškové velké poděkování od všech, kteří družbu udržují. Čest její
památce.
Výbor ZO ČZS Dolní Dobrouč
a Kristýna Pražáková
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Jakmile bude epidemiologická situace příznivá, počítáme také s osobními konzultacemi. Ty
budou po domluvě probíhat v Chrudimi, Litomyšli nebo Svitavách. Pěstouni pracují pod odborným vedením svých mentorů, pracovníků
doprovázejících organizací Amalthea a Děti
patří domů.
Pilotní ověřování této nové služby bude probíhat do konce srpna. Jedná se o doplnění
stávajícího systému a zaměřuje se na sdílení
zkušeností pěstounů. Dotazy k systému náhradní rodinné péče, k odbornému posouzení
či informace o přípravách na pěstounství je
potřeba i nadále směřovat pracovníkům doprovázejících organizací, orgánům sociálně-právní ochrany dětí či Krajskému úřadu Pardubického kraje.
Projekt Nábor pěstounů jako lepší sociální služba, reg. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0013350
je financován z Evropského sociálního fondu
v rámci programu Operační program Zaměstnanost. Je realizován organizací
Hledáme rodiče o. p. s.
jako projekt na podporu sociálních inovací.

Charitní
pečovatelská
služba Ústí nad
Orlicí rozšiřuje
svoji péči
Velkou novinkou v pečovatelské službě
v Ústí nad Orlicí je rozšíření poskytované
péče o děti od 6 let věku se zdravotním
postižením, které plní povinnou školní docházku. Více informací nám k tomuto i dalším tématům pověděla vedoucí služby Mgr.
Jiřina Matějíčková:
„Pečovatelská služba může nyní poskytnout
pomoc i dětem se zdravotním postižením,
které se nemohou do školy dopravovat samy
nebo s rodiči. Mezi prvními, kdo se rozhodl tuto službu využívat je malý Patrik. Díky
firmě Isolit-Bravo z Jablonného nad Orlicí,
která přispěla na náklady na dopravu
a doprovod, tak mohl Patrik navštěvovat
Speciální základní školu v Ústí nad Orlicí,
než se její brány vlivem zpřísněných vládních
opatření zavřely.“ Dále vedoucí Jiřina dodává: „Kromě rozšíření cílové skupiny jsme
rozšířili i území služby. V posledním půlroce
přibyly obce Přívrat, Dolní Dobrouč, město Česká Třebová, nyní také obec Řetůvka.
Změnila se i provozní doba terénní služby –
péči poskytujeme každý den od 7 do 19 hodin.
S rozšířením provozní doby přibývá počet hodin přímé péče, jednotlivých výkonů i návštěv
a v spolu s tím i počet pracovních úvazků.“
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Dále nám vedoucí Jiřina sděluje, jak si služba
vede v době koronavirové epidemie: „ Neustále sledujeme nouzová opatření, operativně
nastavujeme pravidla poskytované péče, zajišťujeme bezpečnostní opatření zaměstnanců
i klientů. V souvislosti s pandemií také řešíme
časté krizové situace spojené s náhlými změnami vlivem výpadku zaměstnanců i klientů
s onemocněním Covid-19 nebo zaměstnanců
i klientů v karanténě. Často spolupracujeme
s Krajskou hygienickou stanicí a praktickými
lékaři. U některých klientů byl bohužel zazna-

menán těžký průběh onemocnění i s následkem úmrtí.“ V současné době je již většina
klientů pečovatelské služby proti onemocnění
Covid 19 očkována a taktéž probíhá postupné
očkování pečovatelek. Stále se však dodržují
potřebná bezpečnostní opatření.
Na podzim oslovila služba dobrovolníky pro
zajišťování nákupů zájemcům, především seniorům, kteří nebyli jejich klienty. Přihlásilo se
velké množství dobrovolníků se zájmem pomoci potřebným. Vedoucí služby k tomu dodává:
„Spolupráce se všemi dobrovolníky byla pro nás

i naše klienty velkou psychickou podporou. Děkujeme všem dobrovolníkům, rodinám a blízkým
pečujícím za jejich obětavou spolupráci.“
Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí
dostává množství pochval a laskavých ocenění, jsou pro ně velkou motivací v této těžké
době. „Je nám ctí pečovat o klienty, kteří se
s námi cítí být v bezpečí, naši službu požadují
a projevují nám tím svoji důvěru,“ říká na závěr Jiřina Matějíčková.
Za Oblastní charitu Petra Hubálková,
tel. 739383598

Týdenní stacionář v Ústí nad Orlicí
Vážení čtenáři,
ráda bych vás seznámila se službou Týdenního stacionáře v Ústí nad
Orlicí. Stacionář poskytuje službu lidem s mentálním postižením nebo
postižením kombinovaným s psychiatrickou diagnózou či autismem ve
věku od 16 do 64 let, kteří respektují pravidla stacionáře.
Klienti u nás pobývají od pondělí do pátku. Na víkend se vracejí ke svým
rodinám. Ve stacionáři mají zajištěnou stravu a péči, která je nastavená
a přizpůsobená jejich potřebám. Během dne se věnují mnoha aktivitám,
např. výtvarným, sportovním, hudebním, pohybovým. Od roku 2020 se
Týdenní stacionář přestěhoval do nových prostor pod nemocniční lékárnu v Ústí nad Orlicí. Soukromé prostory klientů jsou rozděleny do
buněk. V rámci buňky jsou dva pokoje a společné sociální zařízení a kuchyňka. Díky přestěhování do nové budovy získali klienti více soukromí
i více místa.
Nová budova stacionáře nabízí využití cvičné kuchyňky, tělocvičny, snoezelenu. Učíme se péči o domácnost jako je úklid, praní prádla, vaření

(připravujeme pomazánky, pečeme cukroví), pečujeme o vzhled společných prostor. Volný čas také vyplňujeme hudbou a pohybem. Účastníme
se různých sportovních akcí, např. letních a zimních olympijských her,
regionálních sportovních her a dalších sportovních akcí. Z regionálních
i olympijských her vozí naši sportovci pravidelně medaile. Mezi největší úspěchy patří účast naší sportovkyně na hrách v Belgii a dvou sportovců na Světových hrách v Los Angeles, odkud dovezli medaile, a dále
z olympiády v Abu Dhabí přivezl náš sportovec stužku za 4. a 7. místo.
Ze společenských aktivit jsou to plesy, taneční kurzy, návštěvy koncertů,
divadel, atd.
Pokud vás tato služba oslovila, více informací naleznete na webových
stránkách www.csp-uo.cz, s přáním pevného zdraví Mgr. P. Bečková,
vedoucí týdenního stacionáře Centra sociální péče města Ústí nad
Orlicí.
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Usnesení
USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dobrouč, které se konalo
dne 9. prosince 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 - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
2. ZO schvaluje návrh programu jednání
v předloženém a doplněném znění.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
3. ZO schvaluje práci rady obce za období od
8. 9. 2020 do 2. 11. 2020.
[Výsledek hlasování: PRO – 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
4. ZO schvaluje investiční záměr Energeticky úsporná opatření a modernizace radnice č.
p. 380 v Dolní Dobrouči od firmy AG Atelier
s.r.o., Komenského 533, Kostelec nad Orlicí.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
5. ZO schvaluje prodej části pozemku p.č.
113/19 v k.ú. Horní Dobrouč panu Bc. Tomáši Kacálkovi, bytem Libchavy č.p. 230, a to
směnou za přilehlé pozemky p.č. 113/17 a p.č.
121/1 v k.ú. Horní Dobrouč (podle mapového podkladu č.1), za kupní cenu 80,00Kč/
m2 a podle pravidel prodeje pozemků schválených v zastupitelstvu obce dne 11.12.2019,

usnesením číslo 5. Kupující pan Bc. Kacálek
bere na vědomí uložené sítě v převáděném
pozemku p.č. 113/19 (veřejný vodovod, vodovodní přípojky pro čp. 165 a p.č. 1181 v k.ú.
Horní Dobrouč) a zavazuje se, že tyto sítě strpí
a v důsledku toho nebude po obci požadovat
žádné finanční vyrovnání.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 1, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
6. ZO souhlasí s rozšířením zástavního práva
o další 2. zástavní právo ve prospěch Komerční
banky, a. s., se sídlem, Na Příkopě 33 čp. 969,
114 07 Praha 1, IČ: 45317054 k „právu stavby“,
které je zřízeno na základě souhlasu zastupitelstva obce ze dne 14.8.2019 usnesení č. 6, za
účelem financování stavby rodinného domu
na pozemku parcelní číslo 2929/8 v k. ú. Dolní Dobrouč, ve prospěch stavebníků manželů
Lukáše a Lenky Brabcových, oba bytem Dolní
Dobrouč čp. 397, na dobu trvání práva stavby
tj.5 let.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 2, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
7. ZO stanovuje cenu stočného s účinností od
1. 1. 2021 na 38,- Kč / m3 bez DPH.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
8. ZO schvaluje plnění rozpočtu k 30. 11. 2020.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
9. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020
a zplnomocňuje Radu obce Dolní Dobrouč
ke schválení poslední rozpočtové změny roku
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2020 s tím, že změnu projedná a doporučí finanční výbor ke schválení. Rada obce tuto rozpočtovou změnu předloží zastupitelstvu obce
na prvním zasedání zastupitelstva v roce 2021.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
10. ZO schvaluje rozpočtové provizorium na
dobu od 1. 1. 2021 do dne schválení rozpočtu
k zajištění plynulého hospodaření, provozu
a činností zřízených příspěvkových organizací a dále k zajištění akcí pokračujících z roku
2020. Příjmy a výdaje se následně stávají příjmy a výdaji rozpočtu roku 2021 po schválení.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
11. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Dolní Dobrouč č. 1/2020 o regulaci hlučných činností.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 2, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
12. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Dolní Dobrouč č. 2/2020 o pravidlech
pohybu psů na veřejném prostranství.
[Výsledek hlasování: PRO - 9, PROTI - 2,
ZDRŽEL SE - 3, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
13. ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
obce Dolní Dobrouč č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
[Výsledek hlasování: PRO - 14, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
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USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dobrouč, které se konalo
dne 31. 3. 2021 v hasičské zbrojnici
v Dolní Dobrouči
1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Marii Kovářovou a Bc. Ditu Hasíkovou.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
2. ZO schvaluje návrh programu jednání
v předloženém znění.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
3. ZO schvaluje práci rady obce za období od
23. 11. 2020 do 15. 3. 2021.
[Výsledek hlasování: PRO – 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
4. ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely p.č. 2931/40 o výměře cca 50 m2
v katastrálním území Dolní Dobrouč, podle
přiloženého mapového podkladu č. 1. ZO pověřuje RO jednáním o pronájmu pozemku.
[Výsledek hlasování: PRO - 11, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 2, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
5. ZO schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely p.č. 4418/47 o výměře cca 140
m2 a části pozemkové parcely p.č. 4424/3 o výměře cca 30 m2 v katastrálním území Dolní
Dobrouč, podle přiloženého mapového podkladu č. 2.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
6. ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely p.č. 3308/14 o výměře cca 38 m2
v katastrálním území Dolní Dobrouč, podle
přiloženého mapového podkladu č.3, však
souhlasí s vybudováním zpevněné plochy z rozebíratelného materiálu na části p.p.č. 3308/14
o vým. cca 38 m2 , v rozsahu podle mapového
podkladu č. 3, na náklady žadatele.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
7. ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely p.č. 151 o výměře 85 m2 v katastrálním území Horní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
8. ZO neschvaluje záměr prodeje pozemkových parcel p.č. 2101/22 o výměře 99 m2 a p.č.
130/11 o výměře 52 m2 v katastrálním území
Horní Dobrouč.

[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 1, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
9. ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely p.č. 2087/1 o výměře cca
100 m2 v katastrálním území Horní Dobrouč,
podle mapového podkladu č. 5-6.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
10. ZO neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely p.č. 1306/4 o výměře cca 22 114 m2
v katastrálním území Horní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
11. ZO schvaluje výkup pozemkových parcel
p.č. 4217/2, 4445/4, 4445/5, 4445/6 a 4445/7
o celkové výměře 3025 m2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, od paní Anny Javůrkové,
bytem Za Vodou 643, Ústí nad Orlicí za kupní cenu 60,00 Kč/m2. Veškeré náklady spojené
s převodem pozemků hradí kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 2, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
12. ZO neschvaluje záměr prodeje pozemkové
parcely p.č. 231 o výměře cca 976 m2 v katastrálním území Horní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
13. ZO schvaluje výkup části p.č. st. 235 o výměře cca 9 m2 v katastrálním území Dolní
Dobrouč, v rámci stavby nové příjezdové komunikace do lokality Havlův palouk, od pana
Lukáše Brabce, bytem Dolní Dobrouč čp. 397,
za kupní cenu 200,- Kč/m2 , a to smlouvou
o smlouvě budoucí kupní. Kupní smlouva
bude s vlastníkem uzavřena do půl roku od
dne vydání příslušného opatření opravňujícího užívání stavby komunikace a geometrického zaměření stavby.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 1, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
14. ZO schvaluje výkup p.č. st. 228 o výměře
36 m2 , pozemkové parcely p.č. 2001/90 o výměře 5 m2 a částí pozemkových parcel p.č.
3031/4 o výměře cca 6 m2 a p.č. 3028/1 o výměře 23 m2 , vše v katastrálním území Dolní
Dobrouč, v rámci stavby nové příjezdové komunikace do lokality Havlův palouk, od pana
Ing. Josefa Nováka, bytem Dolní Dobrouč čp.
173, za kupní cenu 200,- Kč/m2 , a to smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Kupní smlouva
bude s vlastníkem uzavřena do půl roku od
dne vydání příslušného opatření opravňujícího užívání stavby komunikace a geometrického zaměření stavby.
[Výsledek hlasování: PRO - 12, PROTI - 0,
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ZDRŽEL SE - 1, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
15. ZO schvaluje výkup části pozemkové parcely p.č. PK 3027/3 o výměře cca 182 m2 a části
pozemkové parcely p.č. 3028/2 o výměře cca
9 m2 v katastrálním území Dolní Dobrouč,
v rámci stavby nové příjezdové komunikace
do lokality Havlův palouk, od paní Lidmily
Skalické, bytem Dolní Dobrouč čp. 498, za
celkovou kupní cenu 53 480,00Kč, a to smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Kupní smlouva
bude s vlastnící uzavřena do půl roku od dne
vydání příslušného opatření opravňujícího
užívání stavby komunikace a geometrického
zaměření stavby.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
16. ZO schvaluje záměr prodeje částí pozemkových parcel p.č. PK 2930/1 a KN 2930/1o
výměře cca 191 m2 v katastrálním území Dolní
Dobrouč, podle mapového podkladu č. 10.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
17. ZO schvaluje výkup části pozemkové parcely p.č. 483/1 o výměře cca 26 m2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, v rámci stavby
nové příjezdové komunikace do lokality Havlův palouk, od pana Josefa Pecháčka a pana
Zdeňka Pecháčka, oba bytem Dolní Dobrouč
čp. 169, za kupní cenu 200,- Kč/m2 , a to smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Kupní smlouva
bude s vlastníky uzavřena do půl roku od dne
vydání příslušného opatření opravňujícího
užívání stavby komunikace a geometrického
zaměření stavby.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
18. ZO schvaluje výkup části pozemkové parcely p.č. PK 3027/1 o výměře cca 2 m2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, v rámci stavby nové příjezdové komunikace do lokality
Havlův palouk, od pana Miroslava Ryšavého,
bytem Dolní Dobrouč čp. 81, za kupní cenu
200,- Kč/m2 , a to smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Kupní smlouva bude s vlastníkem
uzavřena do půl roku od dne vydání příslušného opatření opravňujícího užívání stavby
komunikace a geometrického zaměření stavby.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
19. ZO neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely p.č.1963/2 o výměře cca 145 m2
a pozemkové parcely p.č. 4153 o výměře 83 m2
v katastrálním území Dolní Dobrouč.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
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20. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.
9/2020.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
21. ZO schvaluje plnění rozpočtu k 31. 12.
2020.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO

22. ZO schvaluje rozpočet obce Dolní Dobrouč
na rok 2021.
Příjmy rozpočtu činí 45 418 635 Kč.
Výdaje rozpočtu činí 50 496 371 Kč.
Splátky jistin úvěrů činí 3 716 755 Kč.
Rozpočet obce je sestaven jako schodkový.
Schodek rozpočtu ve výši 5 077 736 Kč bude
hrazen z rezervy rozpočtu minulých let.
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou daňové
příjmy a přijaté transfery po položkách. Ostatní příjmy a výdaje v členění na paragrafy.
Dále jsou závaznými ukazateli provozní pří-
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spěvky (pol. 5331) pro příspěvkové organizace
Mateřskou školu Dolní Dobrouč, okres Ústí
nad Orlicí a Základní školu Dolní Dobrouč,
okres Ústí nad Orlicí.
Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce ke
schvalování daňových příjmů. Zastupitelstvo
obce zmocňuje radu obce ke schvalování rozpočtových opatření vyplývajících z přijatých
účelových dotací.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0] Usnesení
bylo PŘIJATO
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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 pomoc s úklidem, pomoc při osobní hygieně
nebo při stravování - a to přímo v domácnostech uživatelů. Všechny námi poskytované
úkony naleznete včetně úhrad v přiloženém
ceníku pečovatelské služby.
Prosíme všechny uživatele, aby se k poskytnutí
pečovatelské služby objednávali alespoň s několikadenním předstihem.
Pro bližší informace jsme pro vás k dispozici
ve všední den v DPS.
Hana Plívová, Lucie Applová
a Mgr. Luďka Řeháková

Zmizely kontejnery z centra obce
Od 12.4.2021 je zrušené stanoviště kontejnerů
v centru (vedle prodejny ZeCu).
Byla však zřízena dvě nová místa:
• U DPS – kontejnery na sklo, plast, papír
• Vedle zahrady školní družiny – kontejnery na
sklo, plast, kov
Dále byl přidán kontejner na papír k budově ZŠ u tělocvičny.
Sběrný kontejner na textil byl přesunut do areálu
sběrného místa.
Žádáme, abyste na stanovištích kontejnerů udržovali pořádek a čistotu.
Jana Trkovská
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Oprava mostu na
silnici II/360 při
příjezdu od Ústí
nad Orlicí
Dle rozhodnutí Městského úřadu Ústí
nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend ČJ:
MUUO/7102/2021/DSS/ba ze dne 12. 3.
2021 bude úplná uzavírka silnice II/360
v místech mostu ev. č. 360-007 v obci Dolní Dobrouč trvat do 26. 7. 2021. V místech
bude doprava řízena kyvadlově pomocí
mobilní semaforové soupravy
red.

Úklid obecních
komunikací po
zimě
Pro úklid obecních komunikací byla oslovena soukromá firma, která bohužel z důvodu poškození techniky nebyla schopná
zakázku splnit. Nový dodavatel prací zamete komunikace v průběhu měsíce května.
red

Oprava havarijního
stavu komunikace
na Šutrák
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a Obec Dolní Dobrouč
upozorňují občany bydlící v lokalitě
„Šutrák“, že dne 10.5.2021 začne v úseku
od parkoviště u TOTEMu po křižovatku
v horní části Šutráku včetně (u č.p. 554)
oprava havarijního stavu kanalizace, jejíž
součástí bude i celoplošná oprava komunikace v tomto úseku.
Realizace akce bude probíhat v období
10.5.2021 – 16.07.2021.
Žádáme občany, kteří bydlí v této lokalitě, o součinnost se zhotovitelem díla.
Dále vás žádáme, abyste pro dopravu ke
svým nemovitostem v době provádění
stavebních prací využívali objízdné trasy
po navazujících místních komunikacích
směrem od odbočky k Silybě, protože
uvedený úsek bude pro dopravu uzavřen
a průjezd bude umožněn pouze složkám
IZS.
Samotná horní křižovatka u č.p. 554 nebude při provádění stavebních prací pro
rezidenty bydlících v navazující zástavbě
uzavřena, dojde pouze ke krátkodobému
omezení přístupu v době provádění výko-
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pu v místě samém a při provádění pokládky asfaltu. Majitelé dotčených nemovitostí budou
o krátkodobém omezení přístupu ke svým nemovitostem s předstihem informování.
Prosíme, omluvte komplikace způsobené realizací stavby, především větší pohyb těžké
techniky, zvýšenou míru prašnosti a dočasné omezení přístupu k jednotlivým nemovitostem.
Případné krátkodobé omezení přístupu k jednotlivým nemovitostem bude předem oznámeno zástupcem zhotovitele s ohledem na postup stavebních prací.
Kontaktní osoba zhotovitele: Jiří Dušek, DiS., tel: 608 717 654, e-mail: dusek.j@vak.cz
Kontaktní osoba investora, TDS: Ing. Pavel Smejkal, investiční referent, tel. 702 155 930, e-mail: smejkal@dolnidobrouc.cz

Projekt HOBIT
na Základní škole
Dolní Dobrouč
Ani během distanční výuky nezapomínáme
na prevenci, a tak jsme se se žáky druhého
stupně postupně zúčastnili projektu HOBIT. Tento projekt se snaží upozorňovat na
nebezpečí cévní mozkové příhody. Hlavním cílem je naučit děti rozpoznávat její
příčiny a umět zareagovat ve vzniklé situaci. Do projektu se do dnešního dne zapojilo
již 145 škol a 13 000 dětí.
A jak samotný projekt probíhal? Během
prosince až března se žáci druhého stupně
seznámili s projektem pomocí svých počítačů a online hodin. Nejdříve dostali instrukce, jak se do projektu přihlásit, a poté
již projekt fungoval automaticky. Nejdříve
si žáci vyplnili dotazník, kde měli otázky
týkající se cévní mozkové příhody, poté si
pustili video, kde se dozvěděli základní informace o onemocnění a zároveň základy
první pomoci. Na konci projektu si udělali
znovu test, kde se ukázalo, že se jejich znalosti velmi zlepšily a že by již první pomoc
dokázali poskytnout mnohem lépe.
A proč jsme se vlastně do projektu zapojili? Myslíme si, že cévní mozková příhoda
je dost časté onemocnění, které má dost
závažné následky. Není to jen onemocnění
starých lidí, ale objevují se i případy u dětí.
Při této nemoci je obzvláště důležitá včasná
první pomoc, protože poté jsou důsledky
mnohem menší a šance na přežití člověka
mnohem vyšší.
A jaké jsou zásady při první pomoci? Pokud budete mít i jen malé podezření na toto
onemocnění (jako je povislý koutek, porucha řečí, zmatenost, porucha hybnosti….),
neváhejte a volejte hned 155. Protože člověku jsou schopni pomoci jen lékaři. Čím dříve se nemocný dostane k odborné pomoci,
tím budou následky menší.
Pokud byste chtěli zjistit o projektu víc,
bližší informace najdete na
www.projekthobit.cz

Instituce

Online výuka v 1. třídě?
To nebylo jen zadávání úkolů, vyplňování
pracovních sešitů a čtení ze Slabikářů. Byla
to hlavně spousta zábavy, legrace a úžasných
nezapomenutelných zážitků, které můžete
zažít jen s prvňáčky. Živý kontakt s dětmi mi
samozřejmě moc chyběl a na ty „svoje“ děti se
už strašně moc těším. Ale – kdy jindy než při
výuce přes počítač bych mohla nahlédnout do
dětských pokojíčků, kuchyní a obývacích pokojů? Kdy jindy bych měla možnost se každý
den setkat s rodiči a popovídat si. A co s rodiči

- znám už i babičky, dědečky, tety, kamarády
i domácí mazlíčky. Vím, která babička dobře
vaří, který dědeček s dětmi rád chodí do lesa,
jak daleko je to z dětského pokojíčku do kuchyně (při běhacím diktátu totiž dětem napíšu
na počítači slovo a ony ho běží napsat do sešitu, který ale leží na stole v jiné místnosti – nejčastěji v kuchyni). Při hodinách jsou děti rozdělené do skupinek – od jednoho žáčka až po
skupinku čtyř holčiček. Každý den se tak s každým vidím 6O minut a stále žasnu, co všechstr. 13

no se dá za tak „krátkou“ chvíli zvládnout.
Stíháme počítat, číst, cvičit, přečíst pohádku,
popovídat si, zasmát se i psát do písanky. Zažíváme toho opravdu hodně, však se podívejte
na stránky naší třídy. Fotky, které na stránky
školy dáváme s ostatními kolegy (a rozhodně
se netýkají jen online výuky), vás třeba nalákají se k nám do školy přijít podívat, až to bude
dovolené. Budeme se na vás moc těšit.
Martina Křivohlávková
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Hudební hádanky

Během distanční výuky dostávají děti nejrůznější zábavné úkoly. Jedním z nich byl i úkol do hudební výchovy - vymyslet a vyfotit hudební hádanku
pro své kamarády. Poznáte, o kterou písničku se jedná?
Martina Křivohlávková a děti z 1.A

„Jarní výzva“ na základní škole

Jelikož již trvá distanční výuka velmi dlouho,
rozhodli jsme se, že ji žákům trošku zpestříme
tím, že si na dva dny odpočinou od počítačů.
I my vnímáme to, že děti tráví příliš času na
počítači. Proto jsme vymysleli tzv. Jarní výzvu,
kterou si v každé třídě zorganizovali třídní učitelé. Týkala se žáků od první do deváté třídy.

Jarní výzva proběhla poslední dva dny výuky
před Velikonocemi. Žáci si mohli vybrat mezi
různými aktivitami, které si pro ně připravili
právě jejich třídní učitelé. Jak stráví dva volné
dny, si zvolili sami podle svého zájmu. Mohli
si vybrat z pohybových aktivit (procházka na
zajímavé místo v okolí Dolní Dobrouče, jízda
na kole, kolečkových bruslích atd., skákání
přes švihadlo, běhání…), aktivit zaměřených
na přírodu (pozorování živočichů, hledání
různých jarních květin, pavučiny, stopy
zvířat…), úkolů spojených s matematikou
nebo českým jazykem
(kreslení komiksu, čtení oblíbené knihy, počítání velikosti pokoje,
zahrady, spočítání nákupu…) nebo aktivit,
které byly zaměřeny na
praktické dovednosti
(vaření oběda, příprava snídaně, pomoc na
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zahradě…).
Žáci si s třídními
učiteli sdíleli informace o tom, co
za ty dva dny prožili, co dokázali
a jaké úkoly splnili. Nadšení dětí do
tohoto projektu
nás velmi potěšilo. Žáci byli velmi aktivní a stihli
mnoho
úkolů,
které jsme si pro
ně připravili. Zde
bychom chtěli poděkovat také rodičům, kteří jim byli
často nápomocni a společně si snad užili i plno
pěkných chvil a zážitků. 
Zuzana Benešová
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Omezení provozu na cyklostezkách

Svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko je již
čtrnáct sezón provozovatelem 40 km cyklo
stezek hvězdicovitě vycházejících z Ústí nad
Orlicí do Letohradu, České Třebové a Chocně.
Na úseku do Letohradu bude letos na jaře
úpravou povrchu dokončena oprava trhliny
v klesání u Valdštejna. Přivaděče z Dobrouče
do Nebíčka se dotkne oprava krajské silnice
– mostu č. 360-007 s realizací plánovanou od
letošního dubna a dokončením na podzim,
doprava nebude přerušena a bude vedena po
krátké objízdné komunikaci a provizorním
mostě.
Ale největší a dlouhodobé omezení se týká
cyklostezky z Ústí nad Orlicí-Kerhartic do
Brandýsa nad Orlicí, kde Správa železnic
oznámila zahájení stavby „ÚSTÍ NAD ORLICÍ – BRANDÝS NAD ORLICÍ – PŮVODNÍ
STOPA, BC“:
Oznamujeme zahájení stavebních prací na výše
uvedené stavbě v termínu 03/21 – 06/23, která
omezí provoz na úseku cyklostezky Ústí nad
Orlicí (Kerhartice) – Brandýs nad Orlicí (ulice
v Lukách).

Údaje o stavbě:
délka stavby
9 972 m;
nově vložené výhybky:
17 ks;
mosty / propustky:
18 objektů;
nová délka nástupištní hrany:
440 m;
železniční přejezdy:
3 ks;
V rámci modernizace proběhne rekonstrukce
železničního svršku a spodku společně s odvodněním a sanací přilehlých svahů. Provedeno
bude nové zabezpečovací a sdělovací zařízení
a vybudováno nové trakční vedení a silnoproudá technologie. ŽST Brandýs nad Orlicí proběhne kompletní rekonstrukcí a zastávka Bezpráví
bude zrušena bez náhrady.
Objednatel stavby:
Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel stavby:
Společnost Brandýs – sdružení firem: Eurovia
CS a.s. / Ch&T Pardubice a.s. /
EŽ Praha a.s. / GJW Praha spol. s.r.o.
Tato rozsáhlá drážní stavba se dotkne nejen
provozu cyklostezky, ale též silnic III/3123
a III/3155 a místních komunikací v Brandýse
nad Orlicí a v Orlickém Podhůří.
Prosíme všechny uživatele cyklostezky, aby
i s ohledem na vlastní bezpečnost věnovali
pozornost dopravnímu značení na vjezdech
na cyklostezku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad

Orlicí, kde z technologických důvodů dojde
k časově omezeným úplným lokálním uzavírkám, a „dálkovým“ cyklistům a cyklistickým či rodinným skupinám doporučujeme
volbu jiné trasy.
Pavel Neumeister,
manažer cyklostezek svazku ROT

Velikonoční stezka
Mateřská škola Dolní Dobrouč ve spolupráci s Obcí Dolní Dobrouč připravila pro děti a jejich rodiče v období velikonočních svátků Velikonoční stezku s poučnými a zábavnými zastaveními.
Děti luštily po cestě dlouhé cca 2 km okolím Dobrouče tajenku, kterou po úspěšném vyluštění mohly vhodit do připraveného boxu na radnici. Odměnou jim byly omalovánky a také diplom, který si můžou vyzvednout v pokladně obce.
Na Den dětí se chystá stezka nová. Jaká? To bude překvapení, ale už teď je nač se těšit. Určitě to bude opět zábava pro vás, děti, i vaše rodiče.
Sledujte stránky obce a mateřské školy. 
Kristýna Pražáková

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022
Řádný zápis do mateřské školy proběhne v
souladu s §34 zák.č.561/2004 Sb., školský zákon v termínu od 2.5.-16.5.2021.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci proběhne zápis „na dálku“.
Zapsány budou všechny děti, které v den zápisu dovrší alespoň dva roky věku, s tím, že do
MŠ nastoupí ve třech letech věku. Přednostně
budou přijaty děti v posledním ročníku, pro
které je předškolní vzdělávání povinné. Pokud počet zapsaných dětí bude vyšší než počet
volných míst, bude ředitelka postupovat podle
stanovených kritériích o přijetí.
K zápisu je třeba doložit:
• žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
• potvrzení o očkování dítěte – kopie očkovacího průkazu
• kopie rodného listu dítěte

• kopie občanského průkazu nebo jiný doklad prokazující totožnost zákonného zástupce
• v případě dítěte se speciálními potřebami je potřeba doložit i písemné vyjádření
školského poradenského zařízení - údaje
potřebné pro účely nastavení podpůrných
opatření
• v případě volby individuálního vzdělávání předškolního dítěte musí rodiče podat

žádost nejpozději 2 měsíce před začátkem
školního roku
Všechny potřebné tiskopisy najdete na stránkách MŠ, nebo si je můžete vyzvednout přímo
v MŠ. Vyplněné doklady k zápisu vhazujte
do schránky u hospodářského pavilonu školy nebo posílejte poštou na adresu školy: MŠ
Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí, Dolní
Dobrouč 448, 561 02.

Kritéria pro přijetí dítěte v případě, že počet zapsaných dětí překročí počet volných míst
KRITÉRIUM

BODY

Věk dítěte

2 roky

Trvalý pobyt dítěte v obci
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Firmy

Volné pozice
Hledáte jistotu zaměstnání? Staňte se součástí rodinné firmy USSPA,
prvního českého výrobce vířivek s více než 25letou tradicí.
Aktuálně rozšiřujeme tým o pozici:

Manipulant / údržbář
Co vás bude čekat?
• navážení materiálu pro výrobu, nakládky vířivek a bazénů
• starost o areál firmy – drobné opravy a údržba budovy,
úklid areálu, sekání trávy
• starost o odpadové hospodářství, obsluha lisu na papír
• obsluha kotelny
Co potřebujete?
• ŘP sk. B, sk. E – výhodou (popř. ochota si dodělat)
• zkušenosti s řízením VZV (popř. ochota se naučit)
• manuální zručnost
• dobrý zdravotní stav
• zodpovědnost, spolehlivost
• vhodné i pro aktivního důchodce

Nabízíme stabilní zaměstnání v jednosměnném provozu, zajímavé finanční
ohodnocení, kvalitní pracovní vybavení, příspěvek na stravování, příspěvek
na penzijní připojištění a další...

Nástup možný ihned.
Svůj životopis prosím zašlete na adresu: hr@usspa.cz nebo volejte na tel.: 731 504 447
Přehled dalších volných míst naleznete na www.usspa.cz

PORTRÉTNÍ ATELIÉR
Od roku 2007 nabízí rodinná firma z Dolní Dobrouče služby v oblasti audiovizuální
produkce, filmové a televizní tvorby, produktových videí i profesionálních fotografií.
V letošním roce otevíráme ateliér portrétní i produktové fotografie v Dolní
Dobrouči č. p. 391 (nad lékárnou). Nabízíme reprezentativní profilové fotografie
nejen firmám, ale i umělecké portréty jednotlivcům. Více informací naleznete
na webu www.paxartstudio.cz, osobní domluva či objednání na tel. 733 700 903

Akce

-25 %
V MĚSÍCI KVĚTNU SLEVA 25 % VŠEM MAMINKÁM
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Komentáře

HODY, HODY DOPROVODY
NEMŮŽEME DO HOSPODY.
JEN PÁR VAJEC V RANCI
TO PAK COVID NEMÁ ŠANCI.
OBČANKA DOBROUČE

Spolky

Šlápni do pedálu
Naše obec má dlouholetou družbu s italským
městem Roveretem – Marcem. Mnozí z nás
mají k této družbě vzpomínky, rádi se tam vracejí, dopisují si, navštěvují se. Pro mě osobně
je to srdcovka. Co jsem tam byl v roce 2004 se
skauty prvně, zamiloval jsem si to tam. Nejen
prostředí, ale především každého, koho jsem
za ty roky mohl poznat. Cesta tam je celkem
dlouhá, pro někoho může být i otravná. Navíc,
když jedeme po dálnici, uniká nám spousta
krásných míst, která by stála za návštěvu. Tak
mě napadlo jet do Marca na kole. Vím, že se
tam dá z Dobrouče dojet, před pár lety tam
byl Honza Kapoun. Mně se ta myšlenka velmi
zalíbila, ale cestování na kole bylo pro mě nedostižné z důvodu úrazu kolene (který se mi
paradoxně stal v Marcu). Po operaci v prosinci 2019 se vše změnilo. Po půl roce jsem začal
na kole jezdit a zalíbilo se mi to. Začal jsem
plánovat různé výlety, až to dospělo k nápadu
vyrazit do Marca. Rád vymýšlím a organizuji
různé akce, a tak aby to nebyl jenom „výlet“,
pojal jsem to i osvětově. Jako řidič vím, jak je
důležité osvětlení nejen na autě, ale i na kole.
V tom máme velké mezery a dnes a denně potkávám neosvětlené nebo nedostatečně osvětlené cyklisty. Rád bych tuto nemalou skupinu
oslovil a podpořil potřebu osvětlení. Proto
jsem oslovil Besip, který je v tomto oboru matador. Pokud vás zajímá více o tomto počinu,
sledujte náš fb slapnidopedalu.
Víc neprozradím...sledujte nás J.
David Jakubec

TK Dolní Dobrouč v roce 2020
Na rok 2020 nejspíš většina z nás hned tak nezapomene. Život se vzdálil ze zajetých kolejí
a všichni jsme hledali cesty, jak se popasovat
s neustálými změnami a nejistotou.
V jarních a letních měsících probíhalo na kurtech v Dobrouči vše jako obvykle. Každý den
probíhaly tréninky pro děti. Tenisu se u nás

Pořádali jsme také několik celostátních turnajů
vedených pod hlavičkou Českého tenisového
svazu, na kterých si mohli naši hráči porovnávat své sportovní dovednosti s hráči z okolí, ale
také s hráči z Otrokovic, Holic nebo Pardubic.
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momentálně věnuje více než 50 dětí, z toho 15
jich začalo právě loni. Během letních prázdnin
jsme pořádali tři tenisové příměstské tábory,
kterých se kromě místních hráčů účastnili i tenisté a tenistky z Ústí nad Orlicí, České Třebové nebo ze Svitav. Další dva tábory se konaly ve
spřáteleném klubu v Letohradu.

Vzhledem k hygienické situaci byly poněkud
zkráceny jarní soutěže družstev. I v improvizovaných podmínkách jsme v loňském roce
postavili týmy ve všech kategoriích, družstvo
dospělých dokonce svou soutěž vyhrálo, když
postupně týmy z Chocně, Ústí nad Orlicí a ve
finále hráče Litomyšle porazilo.

1/2021
V létě také probíhala dlouhodobá soutěž neregistrovaných hráčů. Do ní se každým rokem
hlásí více a více hráčů, kteří dokazují, že tenis
se dá hrát v každém věku a radost z pohybu
a soutěživý duch je v každém z nás.
Bohužel, ani nám se nevyhnula omezení provozu. Na relativně krátké březnové přerušení
trénování z důvodu uzavření vnitřních sportovišť navázalo další a nyní delší a stále trvající
podzimní omezení. Snažili jsme se tedy prodloužit “letní” tenisovou sezónu, jak to jen šlo.
Na venkovních dvorcích jsme letos přestali
hrát až na začátku listopadu, což je v místních
zeměpisných šířkách rekord. Od té doby je te-

nis v Dobrouči v hibernaci a my doufáme, že se
opět brzy rozběhne.
Věříme, že v roce 2021 bude situace lepší, než
byla loni. I letos plánujeme pečlivě trénovat,
pořádat turnaje, letní kempy a kondiční soustředění, celostátní turnaje a účastnit se mistrovských soutěží družstev. Zároveň se stále
snažíme zkvalitňovat areál a jeho okolí. Po loňské výměně tenisových sítí letos dojde i na lajny. V areálu zároveň plánujeme s pomocí obce
přidělat nové lavičky, výhledově snad i stavět
čtvrtý kurt, abychom pokryli stoupající zájem
o tenis v obci.

Pokud si chcete tenis vyzkoušet, neváhejte nás
v létě navštívit. Kurty se dají rezervovat online na stránkách klubu www.tenisdobrouc.cz.
Pokud byste chtěli přivést k tenisu své děti,
sledujte vývěsky v obci o pořádání náboru do
tenisové školičky nebo kontaktujte hlavního
trenéra Jaromíra Jágra na čísle 68. S tenisem
mohou začít již malé děti od 4 let a kromě tenisu je naučíme také obecné pohybové průpravě.
Těšíme se na viděnou na tenisových dvorcích
v roce 2021.
Jan Junek

Články

Z historie obce Dolní Dobrouče
V roce 1531 došlo na zdejším panství k založení doposud nejstarší známé gruntovní knihy.
Ta sloužila k evidenci kupních a prodejních
smluv rolnických usedlostí. V této knize se
v několika desítkách záznamů opakuje český název naší obce Dolní Dobrouče - Dolnii
Dobraucz , Dolni Dobraúcz , Dolný Dobraucz
, atd., Formulace záznamů má obdobný scénář,
který uvádí datum, kdy došlo ke změně držitele, jména prodávajícího a kupujícího, tehdejší
hodnotu nemovitosti, termíny splátek a předávaný inventář. Datum změny je uváděno následovně : „na svátek mistra Jana Husi“, „v neděli
po svatých apoštolůw rozeslání“, „v úterý den sv.
Bonifáce“, „ v první středu v postě“, „ve čtvrtek
po sv. Jíljí“ a podobně. Tehdy žádný kalendář
na stěně obydlí nevisel, ale většina obyvatel
věděla, že v dalším týdnu bude svátek některého svatého, jak jim to pan farář při nedělní
mši svaté ohlásil. Běžně je uváděno v záznamu
smlouvy jméno i příjmení prodávajícího a kupujícího, někdy jsou zapsáni jen jedním jménem. Mnohdy se jedná o převod gruntu z otce
na syna.
V uvedené době to jsou prodeje gruntů s nevelkou výměrou polí a také podle toho je určena hodnota prodávané nemovitosti a následně nízké částky každoročního splácení kupní
ceny. Rovněž živý i mrtvý inventář takových
rolnických živností byl skrovný.
Dolný Dobraucz

Vašek prodal statek Martinovi Motouškovu za
34 kop grošů. Zavdati má o sv. Duchu 4 kopy
grošů a platiti má po 2 kopách grošů na vánoce
počna od najprv příštích (vánocích) s přídavky
těmito : volek 1, tele 1, slepic 5 a kohout (oseto)
ovsa 4 korce. Stalo se dne svátku přenešení svatého Václava roku 1532
Kupní smlouvy byly zapsány do gruntovní knihy chronologicky za sebou v časovém sledu,
tak jak poddaní přicházeli se žádostí o změnu.
Tehdejší společnost musela být natolik vyspělá, aby i běžný rolník dovedl spočítat kolik grošů pro něho představuje závdavek ve výši 4 kop
grošů (1 kopa = 60 grošů). Zmíněný Martin
Matouškův musel být připraven na to, že bude
muset každoročně splácet 120 grošů (= 2 kopy)
až do zaplacení původní kupní ceny rolnické
živnosti. Nejednalo se jen o koupi gruntu, hospodář musel znát i cenové relace při prodeji
plodin, které vypěstoval, a cenu zvířat, která
odchoval na své usedlosti.
(výňatek z „Historie Dolní Dobrouče“
- Jaroslav Jansa)
O známých dobroučských výtržnících
– Fryčarovi a Flakovi
Nejstarší dolnodobroučská gruntovní kniha
obsahuje také část trestních záznamů. Nejméně 10 záznamů se týká opakovaně rodin Fričarových a Flakových, které byly neustále ve
sporu. Zmíněný Fričar a Vaněk Flaků ze Šejva
byli neustále středem pozornosti nejen svých
sousedů, ale i vrchnostenských úředníků. Je-
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jich vzájemné půtky bývaly nepochybně převážně slovní, které se nedostaly do úředních
spisů, a můžeme předpokládat, že posloužily
převážně k obveselení sousedů. Ovšem někdy
došlo až k fyzickému napadení a následoval
trest. Oba sedláci svým chováním dávali v sázku i své grunty. Vaněk Flak si svého gruntu nehleděl a hospodaření zanechal. Naopak Fryčar
svůj statek na Šejvě udržel i pro své potomky,
jak dokládají další písemnosti.
Dolný Dobraucz
Daní sou na rukojmě Frýčiar a Vaněk oba
odtudž z té příčiny, že sou se zbili. Na takový
způsob aby Vaněk od hojení Frýčiara i za zdravu, pokudž se hojil, 2 díly dal a Frýčiar třetí díl
a pokoj řečí, skutkem aby mezi sebou zachovali.
Pakli by strana straně tu věc čím zdvíhala, tehdá rukojmové mají je zase v téže místo postavit
(do vězení) a pokutu jeho milosti 1 kopu grošův
položiti.
Frýčiar aby do středopostí příštího statek svůj
prodal a grunt jeho milosti pánu člověkem
hodným osadil. Rukojmě : Šejer z Lanškrouna,
Pichnar, Kolář Petr, Pavel Roulů, a Zich. Stalo se
v neděli dne svatého Matěje léta 1538.
(výňatek z „Historie Dolní Dobrouče“ - Jaroslav Jansa)
Trestní záznamy z doby knížete
Jana Z Pernštejna
V roce 1538 nechal kníže Jan z Pernštejna
zapisovat do gruntovní knihy také prohřešky
zdejších osadníků a následující tresty. Prohřešky bývaly podmíněny složením kauce, složení
tak zvaného „rukojmí“ (ručení), peněžité kauce. Za tuto kauci byl určen odpovědný ručitel.
Kauce v případě, že potrestaný nezlepšil své
chování nebo nenahradil ztrátu, kterou zapříčinil, propadla ve prospěch vrchnosti. Často se
jednalo o nemorální chování poddaných, krádeže, nesplněné závazky a podobně. Celkem
je zapsáno v uváděné knize po roce 1531 jen
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30 trestních sporů. Ty byly řešeny vrchnostenským úřadem na základě nižšího práva trestního. Uvedený záznam se týká rodiny Flakových
ze Šejva.
Dolný Dobraúcz
Léta 1543 v neděli před svatým Tomášem, Vaněk Flakůw syn, jakož jest byl šatlavou trestán,
pro své wožralství a lotrovství že svého hleděti
nechce a statku že jest nechal. Při tom se protivil
rychtáři nechtějíce jemu poslušnosti zachovati.
I dán jest narukojmě, že toho všeho zůstati má.
A jestli že by pak předce takový (věci) výše psaný předce (dělal) , tehdy maj rukojmové (jeho)
v to místo zase postaviti, odkud sou jej vyručili.
Za to slibují zejména matka jeho z Šejvů, Bartoš
Koldů řezník z Ústí pod základem 10 kop grošů
(s podmínkou) propadnutí, jestli že by ho nepostavili. Stalo (se) v létu a dne svrchů psaného.

(výňatek z „Historie Dolní Dobrouče“ - Jaroslav Jansa)

Inzerce

Koncert Moniky Absolonové
v Dolní Dobrouči
přesunut na 3. 9. 2021 !!!
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Společnost

Životní jubilea oslavili
Vzhledem k mimořádným opatřením, která byla zavedena v souvislosti s onemocněním COVID-19, neprobíhají osobní návštěvy od Obce Dolní Dobrouč
s blahopřáním od měsíce října loňského roku do současnosti. Na jubilanty jsme nezapomněli. Pokud situace dovolí, v průběhu měsíce května letošního
roku Obec Dolní Dobrouč rozveze dárkové balíčky všem občanům, kteří své narozeniny (70 let, 75 let, 80 let, 85 let, 90 let a více) oslavili v období od
října 2020 do dubna 2021.

Od posledního vydání novin se narodily tyto děti:

Kira Kašková
Tereza Havlíčková
Viktorie Nováková
Edita Kubíčková
Kristína Řeháková
Karolína Širůčková
Apolena Skalická
Rozálie Flídrová
Sára Skalická
Vítání občánků se uskuteční, až epidemiologická situace dovolí.

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

Marií Jansovou
Vlastou Vackovou
Ivankou Kubíčkovou
Marií Kozlovou
Annou Plívovou
Marií Maixnerovou
Vladimírem Vackem
Jaromírem Kulhánkem
Ladislavem Prokopcem
Josefem Motlem
Juliem Wagnerem
Milošem Novákem
Štěpánem Sýkorou
Jaroslavem Čejkou

Rádi bychom vyjádřili své poděkování všem Dobroučským, kteří nám
svými srdečnými projevy účasti pomohli zvládnout těžké chvíle naší
ztráty.
Rodina Čejkova

První občánek Obce Dolní Dobrouč se jmenuje Apolena Skalická a narodila se 15. ledna 2021.
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Galerie nových občánků
Bohužel současná situace neumožnila uspořádání tradičního Vítání
občánků, z něhož fotografie zdobily poslední strany Dobroučských
novin. Proto jsme se rozhodli, se souhlasem rodičů, ukázat nové
občánky obce alespoň formou rodinných fotografií, které nám poskytli.
Výzva pro vás!!
Pokud se vám narodilo nebo narodí miminko, a chcete jeho fotografii zveřejnit v Dobroučských novinách, zašlete fotografie na e-mail prazakova@dolnidobrouc.cz. Rádi jej zveřejníme v dalších
číslech Dobroučských novin.

Benešová Stela

Havličkova Tereza

Flídrová Rozálie

Skalická Sára

Kubíčková Edita
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Moravcová Nela
Kupová Barbora

Rykrová Nela

Širůčková Karolína

Marek Antonín
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