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Úvodník

M

ilí spoluobčané.
Čas podzimních pavučinek kolem
nás tiše utíká a letos je opravdu příjemně
teploučký. Škoda, že si i po covidové lekci
někteří lidé pilných pavoučků nestihnou
ani povšimnout.
Z bilbordů se na nás usmívají vše slibující
politikové, hrozba další epidemické vlny
jde do pozadí a otázka očkování rozděluje společnost na dva tábory. Máme o čem
přemýšlet.
Ještě že testování školáků dopadlo celkem
dobře. Ale! ,, Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil.“
Děti chodí do školy a rodiče do práce. Zase se sportuje, organizuje, chodí
za kulturou a je to prostě prima. Stejně
jako byl pro mnohé posluchače prima
zážitek z koncertu Moniky Absolonové,
nebo výlet dobroučských dobrodružných
cyklistů do Itálie. I další vydařené akce
místních spolků je třeba pochválit. Více
se dočtete na dalších stránkách DN společně s milým rozhovorem se skromně
nenápadným, o to však významnějším
občanem. Nechám vás číst, už nebudu
nic vyzrazovat a popřeji vám raději krásný podzim plný teplých barev, pevného
zdravíčka a bezstarostných ničím nerušených dní.
Zdraví Dita Hasíková

Trvalkový záhon v centru obce
archiv redakce

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

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021.
Hlasování bude probíhat v pátek od 14.00 do 22.000 hod. a pokračovat bude v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hodin.
Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let. Překážkami výkonu volebního práva jsou: zákonem stanovená omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva.
Volič je povinen prokázat totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR může volič hlasovat na voličský průkaz, a to nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, ale také
v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u zastupitelského úřadu. Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého pobytu
voliče (kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), popř. zastupitelské úřady, je-li volič s bydlištěm v zahraničí již zapsán ve zvláštním seznamu
voličů u zastupitelského úřadu (zápis do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu je trvalého charakteru, nejedná se o jednorázový zápis).
Sídla volebních okrsků v naší obci jsou:
Volební okrsek č. 1 – Lanšperk
Volební okrsek č. 2 – Dolní Dobrouč – Dolní
Volební okrsek č. 3 – Dolní Dobrouč – Horní
Volební okrsek č. 4 – Horní Dobrouč

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

Hlasovací lístky budou voličům dodány do úterý 5. října 2021 do poštovní schránky na adresu trvalého pobytu, k dispozici budou také ve volebních místnostech.
Další informace budou průběžně zveřejňovány na úřední desce a webových stránkách obce.
Informace k volbám je také možno čerpat na http://www.mvcr.cz.
Marcela Skalická

Mobilní rozhlas
Spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas,
díky které vás nyní budeme efektivně informovat
přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už nezmeškáte důležité novinky
a upozornění z naší samosprávy. Informace
podle Vašich zájmů Vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace.
Služba je zdarma!
Co Vám přihlášení do Mobilního Rozhlasu
přináší?
• Upozornění na krizové události - výpadky
energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci,
apod.
• Novinky a důležitá upozornění z úřadu - poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů, ...
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
• Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách

• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými
funkcemi
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (př: kultura, doprava, majitelé zvířat). Doporučujeme
vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom
Vás mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí (př. havárie vody, přívalové deště atd.). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu
s GDPR.
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ:
https://dolnidobrouc.mobilnirozhlas.cz/registrace
Registrovat se můžete také osobně přímo na
našem úřadu - rádi vám pomůžeme.
Aplikace
Oficiální aplikaci naší samosprávy - Mobilní
Rozhlas si můžete stáhnout přímo na App Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat naši
obec a budete mít informace vždy po ruce.

Stávající hlášení
SMS a do emailu
bude zrušeno
Stávající hlášení SMS a do emailu bude od 1.
11. 2021 zrušeno a nahradí jej plnohodnotně
služba Mobilní rozhlas. Žádáme tedy občany,
aby se zaregistrovali do Mobilního rozhlasu
výše uvedenými způsoby. Pokud si nebudete
vědět rady, rádi vám na úřadě pomůžeme.
Vaše emaily ani telefonní čísla nebudou automaticky přesunuty. Pokud si tedy Mobilní rozhlas nezaregistrujete o informovanost přijdete.

str. 2

2/2021

OBLÍBENÁ KUCHAŘKA PRO VNUČKY JE ZPĚT

Pamatujete si červeno-bíle kostkovanou
obálku kuchařky s usměvavou autorkou na
fotografii? Podle kuchařky, kterou dobroučská rodačka Eliška Maixnerová sepsala původně pro své čtyři vnučky, dnes vaří tisíce
domácností a možná má své místo i ve vaší
kuchyni. Kuchařka pro vnučky nyní vychází ve zcela novém výpravném vydání, plná
krásných fotografií.
První, ručně psané vydání Kuchařky pro vnučky spatřilo světlo světa před Vánoci 1995.
Nakopírované a svázané ho tehdy od babičky
Elišky dostaly všechny čtyři vnučky a nejbližší
rodina. O pár let později se kuchařce dostalo
prvního tištěného vydání, za dalších více než
dvacet let se dočkala několika dotisků a cestu
si našla dokonce i mezi krajany v zahraničí.
Nyní se tato česká domácí kuchařka, obsahující původní rodinné recepty předávané z generace na generaci, vrací a rozhodně stojí za
pozornost. O novou podobu knihy se postarala nejstarší z vnuček autorky Kateřina Kadlecová. Na přípravě spolupracovala se svou maminkou, Eliščinou dcerou Hanou Kolářovou.
Mezigenerační spolupráce má v jejich rodině
hluboké kořeny, ostatně Kateřina již desátým
rokem stojí v čele rodinné firmy USSPA, kterou založil její otec Petr Kolář.

V Kuchařce pro vnučky najdete více než dvě
stovky fotografiemi doprovázených receptů
v klasickém uspořádání do kapitol od polévek po cukroví. Nechybí ani dorty, zavařeniny
nebo nakládání na zimu. Sestavit si tak můžete kompletní sváteční menu, stejně jako najít
inspiraci pro rychlou večeři. Díky jednoduše
popsaným receptům s touto kuchařkou uvaří
svíčkovou nebo třeba upeče vánočku opravdu každý. Najdete zde českou klasiku, stejně
jako rodinné speciality či již zapomenutá jídla. Ostatně některé z receptů pochází již z 19.
století. Vyzkoušet můžete gryšíble, žahour,
barches nebo nadívajnu, jídla našich předků.
A také třeba nad talířem borůvkových knedlíků a sklenicí bezové limonády zavzpomínat
na prázdniny u babičky. „Právě vzpomínky na
vlastní dětství, které kuchařka u čtenářů vyvolává, jsou za mě tím nejúžasnějším receptem,
co mohla přinést,“ říká Kateřina Kadlecová,
která nové vydání kuchařky věnovala symbolicky všem, kterým se stýská po babičce.
Nejen začínající kuchařky a kuchaři ocení rady
na závěr. Praktický je také prostor k zaznamenání vlastních receptů a kapsa pro ukládání
výstřižků. Díky kroužkové vazbě se kuchařka
nebude zavírat zrovna ve chvíli, kdy potřebujete s rukama od těsta nahlédnout do receptu.
Řadu receptů navíc doprovázejí vzpomínky,
které se k nim v autorčině rodině vážou, kniha tak nabízí i příjemné počtení. Pro rodiny
z Dobrouče a okolí má jisté kouzlo navíc, protože se váže k tradičním krajovým receptům
a zvyklostem. Autenticitu kuchařky dotváří
i detaily jako použité nádobí na fotografiích,
které pochází přímo z kuchyně Maixnerových.
Práce na novém vydání kuchařky se protáhly
na několik let, jen samotné focení trvalo více
než polovinu loňského roku. Recepty nafotil
Vít Mádr, za vařením a food-stylingem stojí
Michal Daněk, graficky knihu zpracoval Jaroslav Plocek, jazykovou korekturu udělala Blažena Čejková, kuchařku vytiskla litomyšlská
tiskárna H.R.G. za dohledu Jana Glosera a vydalo ji nakladatelství Verzone pod vedením
Veroniky Benešové Hudečkové. „Byl to větší
projekt, než jsem si uměla představit, ale udělal mi radost už tím, kolik lidí spojil a potěšil
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i ve stádiu příprav. Ze všeho nejvíce jsem ráda,
že jsem konečně splnila slib, co jsem dala babičce před několika lety. Jen mě hluboce mrzí,
že Eliška už u toho nemůže být s námi,“ říká
Kateřina Kadlecová. V březnu 2020, kdy se
začalo připravovat focení pro kuchařku, Eliška
Maixnerová zemřela. Bylo jí 91 let. Kromě dětí
a vnuček na ni bude vzpomínat i deset pravnoučat a také kuchařka pro ně zůstane jako
krásná připomínka: „V knize nakonec nejde
pouze o recepty samotné, ale především o propojení generací, o předání a uchování toho nejdůležitějšího z rodinného dědictví – vzájemné
lásky, úcty a hlavně společně sdílené radosti ze
života,“ uzavírá Kateřina.

Přestože jde o rodinnou kuchařku, nadchla
svou autenticitou i profesionály. Známý šéfkuchař Filip Sajler ke knize říká: „Tato úžasná
kniha je dílem několika generací, každá trpělivě přidávala dílek po dílku. I já jsem postupem
času zjistil, že trpělivost je ohromně důležitý
faktor a dobré věci zkrátka trvají. Kulinářské
umění je láska a trpělivost na celý život.“
Kuchařku pro vnučky si můžete koupit
i v Dolní Dobrouči, a to v ZeCu nebo v klubovně golfového hřiště, objednat je možné
také online přímo u vydavatele: www.verzone.cz -red-
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Monika Absolonová
konečně vystoupila v kinosále
V pátek 3. září se konečně, po ročních odkladech způsobených pandemií koronaviru, podařilo na prknech dobroučského jeviště v Rychtě přivítat přední českou zpěvačku Moniku Absolonovou.
Dvě hodiny bavila dobroučské publikum písněmi ze svých muzikálových rolí,
které doplnila poutavým vyprávěním zážitků ze svého uměleckého i soukromého života. Dokázala nám, že není jen skvělou zpěvačkou, ale i výborným bavičem. Na piano ji doprovodil Ondřej Hájek, který mimo jiné doprovázel i mistra
Karla Gotta. 
-red-

Usnesení
USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Dobrouč, které se konalo
dne 9. 6. 2021 v hasičské zbrojnici v Dolní
Dobrouči
1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Marii Kovářovou a Mgr. Hanu
Kulihovou.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
2. ZO schvaluje návrh programu jednání
v předloženém znění.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
3. ZO schvaluje práci rady obce za období od
16. 3. 2021 do 10. 5. 2021.
[Výsledek hlasování: PRO – 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

o výměře 13 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 schvaluje prodej částí pozemků oddělených z pozemkové parcely p. č. 2928/8 a p.č.
2921/3 o výměře cca 210 m2 v k. ú. Dolní
Dobrouč za kupní cenu 80,00Kč/m2 manželům Ondřejovi a Janě Frodlovým, oba bytem
Horní Libchavy č.p. 286. Kupní smlouva bude
s kupujícími uzavřena do 30 dnů ode dne povolení vkladu vlastnického práva podle kupní smlouvy S0102/2019 ze dne 7.10.2019, na
prodej pozemkové parcely p.č. 2929/12 v k. ú.
Dolní Dobrouč ve prospěch kupujících. Veškeré náklady s převodem pozemků nese kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

4. ZO schvaluje prodej 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. 1)
paní Jolaně Havlíkové, bytem Dolní Dobrouč
čp. 25, za kupní cenu 100,-Kč/m2 a za splnění
pravidel obce č. 1/2019, které byly schváleny
v zastupitelstvu obce dne 11.12.2019 usn. č. 5.
Veškeré náklady spojené s převodem pozemku
uhradí kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

7. ZO schvaluje prodej částí pozemků oddělených z pozemkové parcely p. č. 2928/8 a p.č.
2921/3 o výměře cca 160 m2 v k. ú. Dolní
Dobrouč za kupní cenu 80,00Kč/m2, panu Ing.
Pavlu Brůnovi, MBA, bytem Česká č.p. 193/24,
566 01 Beroun, a to smlouvou o smlouvě
budoucí. Kupní smlouva bude s kupujícím
uzavřena do 30 dnů ode dne povolení vkladu vlastnického práva podle kupní smlouvy
č. S0110/2020 ze dne 30.10.2020, na prodej
pozemkové parcely p.č. 2929/11 v k. ú. Dolní
Dobrouč ve prospěch kupujícího. Veškeré náklady s převodem pozemků nese kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

5. ZO schvaluje záměr prodeje pozemkové
parcely p.č. 748/7 o výměře 20 m2 a části pozemkové parcely p.č. 4125/2 cca 25 m2 v katastrálním území Dolní Dobrouč s věcným břemenem pro uložené inženýrské sítě v pozemku
p.č. 4125/2 (kanalizace a el. vedení nn), a to
směnou za pozemkovou parcelu p.č. 4125/3

8. ZO schvaluje prodej částí pozemků oddělených z pozemkové parcely p. č. 2928/8
a p.č. 2921/3 o výměře cca 180 m2 v k. ú. Dolní Dobrouč za kupní cenu 80,00Kč/m2 paní
MUDr. Jarmile Celerové, bytem Josefy Faimonové 2227/12, 628 00 Brno, a to smlouvou
o smlouvě budoucí. Kupní smlouva bude s kustr. 4

pující uzavřena do 30 dnů ode dne povolení
vkladu vlastnického práva podle kupní smlouvy č S0112/2020 ze dne 30.10.2020 na prodej
pozemkové parcely p.č. 2929/13 v k. ú. Dolní
Dobrouč. Veškeré náklady s převodem pozemků nese kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
9. ZO schvaluje záměr prodeje pozemkové
parcely parcelní číslo 4156/1 o výměře 269m2
v katastrálním území Dolní Dobrouč, podle
mapového podkladu č. 4.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
10. ZO schvaluje prodej částí pozemkových
parcel p. č. KN 2930/1 a p.č. PK 2930/1 o výměře cca 191 m2 v k. ú. Dolní Dobrouč za
kupní cenu 80,00Kč/m2 panu Ing. Romanu
Maixnerovi, bytem U Polikliniky 1055, 56401
Žamberk a paní Jarmile Tejklové, Chodská
1196, 56206 Ústí nad Orlicí, a to smlouvou
o smlouvě budoucí. Veškeré náklady s převodem pozemků nese kupující. Kupní smlouva
bude s kupujícími uzavřena za předpokladu,
že dojde k výkupu 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.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
11. ZO neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely p.č.1963/5 o výměře 5839 m2
a p.č.1963/2 o výměře 45 m2 v katastrálním
území Dolní Dobrouč, a to směnou za pozemkové parcely p.č.1808/41 o výměře 9736 m2,
p.č.1808/43 o výměře 1162 m2, p.č.1864/15
o výměře 269 m2, p.č.4271/49 o výměře 15 m2
v katastrálním území Dolní Dobrouč.
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[Výsledek hlasování: PRO - 10, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 3, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

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

12. ZO schvaluje závěrečný účet obce Dolní
Dobrouč za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

16. ZO pověřuje starostu obce, aby zařídil, že
na novém úložišti pro zastupitele budou ukládány všechny zápisy z rady obce, a to vždy nejpozději do 10ti dní po konání rady obce.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

13. ZO schvaluje účetní závěrku obce Dolní
Dobrouč za rok 2020 sestavenou k 31. 12. 2020.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
14. ZO schvaluje plnění rozpočtu k 30. 4. 2021.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
15. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021.
USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Dobrouč, které se konalo
dne 25. 8. 2021 v hasičské zbrojnici v Dolní
Dobrouči
1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Bc. Danu Petráčkovou a Mgr.
Hanu Kulihovou.
[Výsledek hlasování: PRO - 10, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
2. ZO schvaluje návrh programu jednání
v předloženém znění.
[Výsledek hlasování: PRO - 10, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 5, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
3. ZO schvaluje práci rady obce za období od
10. 5. 2021 do 26. 7. 2021.
[Výsledek hlasování: PRO – 5, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 5, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení NEBYLO PŘIJATO
4. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely
p.č. 748/7 o výměře 20 m2 za kupní cenu 80,Kč/m2 a části pozemkové parcely p.č. 4125/2

17. ZO pověřuje starostu obce, aby zařídil, že
na novém úložišti pro zastupitele budou uloženy všechny zpracované a doposud nerealizované projekty a studie, u kterých byla jejich
zhotovitelem předána finální projektová dokumentace. Tyto dokumenty budou uloženy na
úložiště nejpozději do 31.7.2021. Nové vždy do
14 dní od předání zhotovitelem.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

18. ZO pověřuje starostu obce, ke shromažďování podnětů týkajících se akce Rekonstrukce
silnice II/360.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO
19. ZO Dolní Dobrouč, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
deleguje 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
29. 6. 2021.
[Výsledek hlasování: PRO - 13, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

cca 25 m2 za kupní cenu 100,- Kč/m2 v katastrálním území Dolní Dobrouč s věcným břemenem pro uložení inženýrských sítí v pozemku
p.č. 4125/2 (kanalizace a el. vedení nn) panu
Ladislavu Kubíčkovi, bytem Dolní Dobrouč
č.p. 48, a to směnou za pozemkovou parcelu
p.č. 4125/3 o výměře 13 m2 za kupní cenu 100,Kč/m2 v katastrálním území Dolní Dobrouč
(podle přiloženého mapového podkladu č. 2)
za splnění pravidel obce č. 1/2019, které byly
schváleny v zastupitelstvu obce dne 11.12.2019
usn. č. 5. Správní poplatek za vklad smlouvy
do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany
společně, každá ve výši jedné polovinu poplatku.
[Výsledek hlasování: PRO - 10, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

schváleny v zastupitelstvu obce dne 11.12.2019
usn. č. 5. Veškeré náklady spojené s převodem
pozemku uhradí kupující.
[Výsledek hlasování: PRO - 10, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

5. ZO schvaluje prodej stavební parcely parcelní číslo st.1306/1 o výměře 25m2 za kupní
cenu 200,00 Kč/m2 a pozemkové parcely p.č.
4156/1 o výměře 208 m2 a p.č. 4156/7 o výměře 36 m2 za kupní cenu 100,00 Kč/ m2 v katastrálním území Dolní Dobrouč manželům panu
Davidu Grusovi a paní Ludmile Grusové, oba
bytem U Stadionu č.p. 412, Jablonné nad Orlicí
a za splnění pravidel obce č. 1/2019, které byly

7. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021.
[Výsledek hlasování: PRO - 10, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

6. ZO revokuje své usnesení č. 15 ze dne
15.5.2019 a pověřuje starostu k jednání s vlastníkem objektu prodejny čp. 321 (bývalé ESO)
ve věci pronájmu pozemku pod budovou s cenou pronájmu podle znaleckého posudku č.
8783-027/2021 soudního znalce Ing. Pavla
Zářeckého ve výši 29 830,- Kč/rok a uzavření
nájemní smlouvy do 17. 9. 2021.
[Výsledek hlasování: PRO - 10, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

8. ZO schvaluje plnění rozpočtu k 31. 7. 2021.
[Výsledek hlasování: PRO - 10, PROTI - 0,
ZDRŽEL SE - 0, NEHLASOVAL – 0]
Usnesení bylo PŘIJATO

Upozornění

Uzavření obecního úřadu

Třetí dávka očkování

Upozorňujeme občany, že Obecní úřad Dolní Dobrouč včetně pokladny a podatelny bude
od 25. 10. do 7. 11. 2021 z technických důvodů uzavřen. V tuto dobu se bude úřad připravovat na stěhování do provizorních prostor, archivovat a skartovat dokumenty. Nebude
tedy možné zachovat jeho provoz. Další informace ohledně provozu úřadu od 1. 1. 2022
v náhradních prostorech se dočtete v dalším čísle Dobroučských novin. Platby budete moci
provádět převodem na účet 1216029309/0800. Podání elektronicky na e-mail: obecniurad@
dolnidobrouc.cz, poštou nebo vhozením do poštovní schránky u vchodu do budovy úřadu.

Klienti, kteří budou mít zájem o třetí dávku
očkování proti covidu. nechť se hlásí u sestry
Dvořáčkové na telefon 465 543 301.
Stejně tak klienti, kteří ještě nebyli očkováni
a mají zájem se nechat naočkovat.
Očkování třetí dávkou, předpokládám, bude
probíhat během října.
MUDr. Jiří Lužný
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Články

Na okamžik s… Jiřím Kristlem
bez školy, bez práce. Táta mi domluvil u pana
Zbořila místo v Hedvě, že projdu celej provoz
a rozhodnu se, co by mě tak nejlíp vyhovovalo.
Měl jsem v pondělí nastupovat, ale v pátek přišel pan Zbořil, že úřad práce to zastavil.
Další místo se mi rýsovalo v Sázavě na pile,
měl jsem tam dělat praktikanta, ale krátce nato
pilu komunisti znárodnili, takže zase nic.
Tak to bylo hodně napínavé. Jak to dopadlo?
V září to vypadalo, že budu muset nastoupit
do dolů. Až vlastně ze soucitu mě vzal strejc
Kristlu k sobě, že se budu u něj učit kolařinu.
No, po pravdě, já jsem z toho byl na nic, nebyl jsem prakticky zručnej, ale co už. Tak jsem
se tam aspoň vyučil. Část roku jsem jezdil do
školy do Votic, na to vzpomínám moc rád, na
internát, školu. To mi bylo 16 let. Když jsem se
vyučil a mohl bych u kmotra pracovat, přišel
a povídá: „Jirko, bohužel tě musím propustit,
já bych nedostal potravinový lístky.“ Jak měl
tovaryše, už byl zkrátka vykořisťovatel a neměl
na lístky nárok.
S Jirkou Kristlem (nar. 1935) jsme se blíž poznali během zkoušení divadelní hry o sv. Anežce
České a následně o Janu Amosi Komenském.
Jeho nasazení bylo obdivuhodné, i přes omezení,
která s sebou nese věk, zvládl náročné zkoušení
skutečně úžasně a jeho herecké umění ocenili diváci dlouhým potleskem nejen v Dobrouči, ale
na všech místech, kde jsme hráli.
Jirka je laskavý a skromný člověk. A i přes různá
životní příkoří, kterých se jemu i jeho rodině dostalo, z něho vyzařuje vděčnost a pokoj.
Před prázdninami jsme se s Jirkou setkali, abychom zachytili jeho odlesk v čase Martinovým
fotoaparátem. Při té příležitosti jsme si povídali
o jeho dětství, vzpomínkách na prázdniny i na
školní léta.
Jak ti šlo, Jirko, učení ve škole?
Učil jsem se docela dobře. Ze třídy jsme byli
čtyři, co si podávali přihlášku na
gymnázium. Napsali mi sice, že
podmínky ke studiu splňuju, ale
že jsem odmítnut z nedostatku
místa. Tenkrát se to tak psalo těm,
co nevyhovovali z politických důvodů. Mám doma štůs dopisů, jak
táta objížděl všechny možné školy,
jestli by mě vzali aspoň někam jinam, ale kdepak…

To pro tebe, mladého člověka, muselo být
těžké. Pocit zbytečnosti, marnosti, nikoho
nezajímalo, jaké máš nadání, zájmy, co tě
baví. A musel jsi nakonec do dolů?
Byla to už zoufalá situace. Rozhodl jsem se, že
odejdu z Lanškrounska, uvažoval jsem o Karose ve Vysokém Mýtě. Zašel jsem na úřad a řekl
jsem, že chci jít pryč. „Ani náhodou, mladý
pane, jedině když půjdete na rok do dolů nebo
do Semtína, tak pak vás pustíme.“ Už to vypadalo bledě. A vtom tam přišel nějakej pán
z Lanškrouna, že pro tamní dřevopodnik shání naléhavě lidi. „Tak tady jednoho máte.“ Já
s ním šel a zůstal jsem tam 40 roků.
Jak jsi prožíval prázdniny jako kluk? Jezdil
jsi na tábory?
Kdepak, za mě se žádný tábory nedělaly. Já byl
na prvním táboře až po válce v roce 1946 nebo
1947 s Orlem. Tábořili jsme tehdy ve Vápin-

Jaké jsi měl tehdy jako kluk plány, čím jsi chtěl být?
To bylo ještě ve hvězdách, zatím jsem chtěl na gympl a pak se
uvidí… Určitě by to nebyl žádnej
technickej směr, na to jsem nebyl.
Možná učitelství, třeba i medicína.
No, nebylo to nic moc, byl jsem

kách, spali jsme ve starých áčkách, asi 4 stany, bylo nás kolem 15 kluků. To byl můj první
a poslední tábor, pak už nic, pak už to nešlo
(pozn. red. Jednota Orel byla v roce 1948 komunisty rozpuštěna). Pan Mařík, který svážel mlíko, nám každej den dovezl plnou baňku – a to
bylo něco! Tehdy jsme měli nouzi o všechno,
jídlo se dostalo jen na lístky. Tak to jsme si považovali!
Tábory ani jiné programy pro děti, jak je
známe dnes, se neorganizovaly, na výlety neměli rodiče čas ani peníze, tak jak jste trávili
léto?
Buď jsme pomáhali doma, nebo jsme byli u babičky, anebo prostě s partou. O prázdninách
jsme s klukama chodili do lesa, stavěli jsme
si bunkry. Nemysli si, že nás rodiče hlídali, to
vůbec ne. To nás vždycky musela máma navečer shánět. V sedm večer jsme měli nástup, to
jsme bydleli v Liďáku (pozn. red. Lidový dům
– restaurace), nepřišels – nedostals večeři. Tak
jsme teda chodili, ale pak se šlo ještě ven třeba
do devíti.
Měli jste nějaké oblíbené hry?
Hrály se hry na četníky a zloděje, vybíjená
a podobně. Když se jednou předělával vchod
do Liďáku a zedníci plochy čerstvě vybetonovali, vzali jsme s klukama velkou železnou činku, takhle jsme to dali do toho mokrýho betonu a udělali jsem si parádní důlek na kuličky!
A jak se tam hrály! To bylo skoro profesionální.
To je hezká historka:-) Ale vůbec si tě neumím představit, že děláš nějakou lumpárnu…
Ale jo, na něco bych si vzpomněl. Jestli ti něco
říká houslový virtuos pan Ivan Štraus? Pan
Stránský, který měl restauraci (pozn. red. bývalá restaurace Na Růžku, teď Večerka), to byl
jeho dědeček. Ivan Štraus sem do Dobrouče,
odkud pocházela jeho maminka, hodně jezdil.
Doma na něho byli opatrní, drželi ho zkrátka
a dost ho hlídali. Tak to víš, pro
nás to byl takovej „pražskej jeliman“ a teď se dostane do party
kluků, jako jsme byli my. Jednou
jsme mu vyvedli lumpárnu. Zdeněk Vacku, já a Sláva Vavřínu
jsme jednou šli a vzali ho mezi
sebe. Potichu jsme se na něj domluvili, že se mu jako ztratíme.
A schválně, co bude dělat...Tak
jsme se ztratili… bylo to někde
na Švábáku, to tam ještě nebylo
sídliště… nakonec se domů nějak dostal, ale byl z toho dlouho
špatnej…
Kdoví, jak pan profesor pražské AMU Ivan Štraus na
dobroučské prázdniny svého
dětství vzpomíná… Ještě něja-
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ká úsměvná příhoda s vaší partou kluků se
ti vybaví?
Já jsem hodně kamarádil se Zdenkem Vackem,
byli jsme o půl roku, Vackovi měli taky čtyři
děti a bydleli hned naproti.
Vackovi se starali o hospodářství, k němu patřilo mimo jiné i pole nad statkem. Jeden rok
na něm vyrostla krmná řepa, už byla hezky
velká… A to jsme si se Zdenkem řekli, že rodičům musíme na poli pomoct. Tak jsme ten celej velkej lán vytrhali a řepu dali na hromadu,
jako když se sklízela. Jéjej… to jsme dostali...
Vzpomínám na citát z jedné dětské knížky,

že „Neplatí, co se myslí, ale co se dělá.“ Mysleli jste to dobře, ale pochvala nepřišla. To ses
u Vacků asi dlouho neukázal, viď?
Ale jo. Já jsem u nich ve statku trávil hodně
času. Měli tam jednu takovou místnost, v ní
vařili pro dobytek brambory. V takovým obrovským pařáku se topilo a tam bylo teplo
i v zimě. Nebo jsme shazovali seno ze stropu.
Na oplátku jsme dostávali jídlo. To paní Vacková ukrojila chleba, domácí, namazala ho domácím sádlem, někdy ještě se škvarkama. To
byla dobrota… říkám, nic lepšího jsem v životě nejedl!

A u této na jazyku rozplývající se dobroty jsme
naše povídání ukončili. Ještě dlouho jsem měla
chuť na křupavý domácí chléb se škvarkama
a v mysli si představovala dva umaštěné klučiny
s blaženým úsměvem na tváři.
Jirkovi moc děkujeme za setkání, povídání
a vzpomínání. Přejeme mu pevné zdraví, hezké
divadelní role a ať z něho stále vyzařuje radost
a pokoj.
Portrétní fotografie vznikly v ateliéru Paxart
Studio v Dolní Dobrouči, rozhovor zaznamenala Kateřina Rýznarová.

Instituce

Velká radost pro děti
Na závěr školního roku 28.6.2021 se konal pro naše děti Dětský den plný zábavy a radosti.
Mladší děti trávily celé dopoledne na vysluněném fotbalovém hřišti. Nejprve byla připravena prohlídka hasičské techniky, následně přijel se svými neuvěřitelnými čísly kouzelník. Po úžasné hodině plné kouzel a tajemství děti přilákala muzika k tanci a uskutečnila se spousta soutěží a zábavy.
Starší žáci zamířili ke skautské klubovně, kde opékali buřty, bavili se a nové zážitky prožili s trenérem golfu. Měli možnost na novém golfovém hřišti proniknout do tajů tohoto sportu.
Parádní den to byl!
Děti si program moc užily a my děkujeme SRPDŠ, které zábavné dopoledne pro děti nachystalo.

Hola, hola - škola
volá!

Přivítání prvňáčků
Tradičně 1. září začal i u nás ve škole nový
školní rok. Ve dvou prvních třídách jsme
letos přivítali 27 nových prvňáčků. Ve třídě
je uvítala kromě paní učitelky a pana ředitele i stonožka Agáta, Matýsek a papoušek
Oskar. Děti byly přijaty mezi školáky a pro
štěstí si zazvonily kouzelným zvonečkem.

Pro budoucí nové žáčky školy byl velkou výzvou Den otevřených dveří 24.6.2021.
Do naší školičky zavítali předškoláčci s rodiči,
aby si prohlédli prostory budovy l. stupně ZŠ,
kde 1. září odstartují dlouhá školní léta. Přivítaly je paní učitelky v jednotlivých třídách
a ukázaly jim práci na interaktivních tabulích.
Budoucí školáci si vyzkoušeli pracovat s různými interaktivními programy, zacvičili si,
pohráli si v odděleních školní družiny plné lákavých hraček a za odměnu si odnesli dárkové
předměty vyrobené žáky školy.
Tak už jen nachystat aktovku a 1. září se těšíme
na viděnou ve školních lavicích.
Mgr. Hana Kulihová

Přejeme všem prvňáčkům, aby se jim ve
škole dařilo, našli si nové kamarády a odnesli si mnoho pěkných zážitků a vzpomínek.
Mgr. Dita Vávrová
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Karel IV. – stavitel
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Dravci a sovy
na našem hřišti!
Zajímavý a velice zábavný výklad o životě
dravců a sov jsme slyšeli 7.9.2021. Přijela za
námi skupina Seiferos se svojí sbírkou známých dravců a sov žijících na našem území.
Nejprve jsme si vyslechli poučný výklad o každém dravci. Na vlastní oči jsme viděli orla bělohlavého, raroha jižního, supa bělohlavého,
sovu pálenou, krkavce a další. Pohladit jsme si
mohli výra velkého. V druhé části programu
nad našimi hlavami přelétali orli i sovy.
Sledovali jsme jejich výjimečné letecké schopnosti a viděli jsme ukázku imitace lovu. Pro
pozorné žáky byl odměnou i přílet dravce na
ruku.
Mgr. Hana Kulihová

Olympijský běh
8.9. 2021
Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka.
To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile
Olympijský běh, kterého se naše škola už několik
let účastní. Je to největší běžecká událost u nás.
V jeden den, přesně v jeden čas vybíhají
tisíce běžců po celé České republice.
Naši nejmladší běžci za velké podpory těch
starších proto dnes běhali na fotbalovém hřišti
a žáci vyšších ročníků v přírodě. Tím jsme se
opět připojili k celorepublikové výzvě hýbat se
s úsměvem.
Mgr. Hana Kulihová

PŘEDÁVÁNÍ ŠTAFETY
V kalendáři se obrátil list na poslední školní měsíc
červen. Nastal čas, abychom předali štafetu malým
předškolákům. Nám jedna etapa končí, kdy za sebou natrvalo zavřeme dveře naší školy, a druhým
začíná. Děti z mateřské školy čeká loučení se školkou. Paní učitelky dostanou kytičku, paní kuchařky ,,čokošku nebo kafíčko“ a děti se budou těšit na
prázdniny. Ale dnes jsme tu proto, abychom jim
nechali nahlédnout na práh nového života, který je
po prázdninách čeká a na co se mohou těšit… Celá
naše třída byla pozvána do mateřské školy, abychom
se seznámili s dětmi, které nás pak s paní učitelkou
provedly školkou, a my jim předali štafetu. A já zjistila, že se tu skoro nic nezměnilo. Hned jsem věděla,
kde byla moje šatnička, můj stoleček a moje značka,
byla to nostalgie… Děti předvedly, co všechno umí,
zazpívaly, zatančily a potom jsme si s nimi pohráli. Po chvilce skamarádění jsme se domluvili a děti
odvedli do toužebně očekávané školy. Děti se těšily,
tady jsme si zahráli různé hry. Bylo vidět, s jakou
vervou se do toho pouští, měly radost a myslím, že
byly moc spokojené. Nakonec je čekala i odměna.
Myslím, že záměr byl splněn a škola se může těšit na
nové žáčky.
Natálie Diblíková, 9. tř.
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Adaptační kurz
6. třídy
Ve čtvrtek 2. 9. ráno jsme se sešli ve škole a vyšli
jsme směr Ráj. Po hodině cesty jsme konečně
dorazili do cíle. Po chvíli jsme se ubytovali, povlékli si postele a potom jsme se šli naobědvat.
Po chvíli nás čekal zábavný program od poradny. Odpoledne jsme hráli volejbal. dokonce se
to naučili všichni. Navečer jsme si šli nachystat
ohniště a během toho jsme viděli dvě malé černé užovky. Po opečení párků jsme si zazpívali
u ohně a šli jsme v deset hodin spát. Ale spánek
netrval dlouho a po půlnoci jsme měli budíček
a šli jsme na noční hru, kdy jsme museli najít
dětské šampáňo. Při hře nás paní učitelky strašily a bylo to moc SUPER!!!
Žáci 6. třídy

Putovní Křišťálová popelnice se stěhuje
z jihočeského Vimperka do Chocně!
Hradec Králové, 6. září 2021 – Obyvatelé ČR
si třídění odpadů oblíbili. Od této aktivity
je neodradil ani příchod pandemie koronaviru a s tím spojené komplikace. V průměru
tak každý obyvatel ČR vytřídil v roce 2020
téměř 67 kilogramů skla, papíru, plastů,
kovů a nápojových kartonů. Kde konkrétně
ale třídili lidé nejlépe? Na to hledá každoročně odpověď celostátní soutěž obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici“.
Ty nejlepší ocenili zástupci Autorizované
obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která
je vyhlašovatelem soutěže, na slavnostním
večeru v Hradci Králové v rámci probíhající
konference Odpady a obce 2021.
Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát
soutěž určena všem obcím ČR zapojeným
v systému EKO-KOM a soutěžilo se ve třech
velikostních kategoriích. Do užšího výběru
17. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici
postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE
O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI 2020
Absolutní vítěz: Choceň
kategorie Obce do 500 obyvatel:
1. Tvrdkov
2. Třebsko
3. Onšov
kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:
1. Majetín
2. Černá Hora
3. Cejle
kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:
1. Choceň
2. Doksy
3. Uherské Hradiště

Tři nejlepší z každé kategorie bývají oceněni
na slavnostním ceremoniálu v Hradci Králové. Výjimkou byl loňský ročník, kdy poprvé
propukla pandemie COVID-19. Za nejlépe
třídícími obcemi se proto loni rozjeli zástupci EKO-KOMu a ocenění jim předali osobně
v jejich „domácí“ atmosféře městských úřadů.
Tentokrát už se téměř vše vrátilo do zajetých
kolejí a jména nejlepších byla odtajněna na
slavnostním večerním ceremoniálu v Hradci
Králové!
Obec Tvrdkov ovládla kategorii obcí do 500
obyvatel. V kategorii obcí od 501 do 5 000
obyvatel zvítězil Majetín a na první příčku
v kategorii nad 5 000 obyvatel vystoupalo
město Choceň. Zástupci vítězných obcí převzali křišťálové hranoly s modelem popelničky. Do východočeské Chocně, města rozkládajícího se na obou březích řeky Tiché Orlice,
zamířilo i ocenění pro absolutního vítěze –
velká Křišťálová popelnice. A jméno vítězné-

ho města tak doplní seznam vítězů, vyrytý na
této slavné putovní trofeji.
Co je hodnoceno?
Každý kraj měl 5 želízek v ohni. Do celostátního užšího výběru totiž postoupili automaticky
vítězové z krajských soutěží, další 2 zástupce
z každého kraje nominovali příslušní regionální manažeři EKO-KOMu. V užším výběru
pak o těch nejlepších rozhodovala celá řada
kritérií a přihlíželo se také na celkové podmínky pro nakládání s odpady v obci. Hodnocení probíhalo na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci
jejich pravidelného výkaznictví. Hodnotilo se
množství vytříděného odpadu na osobu a rok
pro každou sbíranou komoditu. Hodnotil se
také poměr tříděného odpadu a produkci komunálního odpadu, hustota sběrné sítě (včetně pytlového sběru a individuálních nádob).
Body navíc získaly obce s nízkou produkcí
směsného komunálního odpadu, a také obce,
které sbírají všechny povinné komodity.

Seznamte se s dobrovolnictvím
v Pardubickém kraji
Zajímá vás, co dobrovolníci v našem kraji
dělají? Chcete zapojit dobrovolníky ve své
organizaci nebo se sami stát dobrovolníkem?
Potřebujete poradit ve vašich stávajících aktivitách? Pak si nenechte ujít Dny dobrovolnictví Pardubického kraje!
Dny dobrovolnictví pořádá v termínu 12.–13.
srpna 2021 Regionální dobrovolnické centrum
Pardubického kraje, provozované Koalicí nevládek Pardubicka. Uskuteční se v rámci Sportovního parku Pardubice. Prezentační místo
najdou návštěvníci hned u vstupu do parku Na
Špici, poblíž soutoku Labe a Chrudimky. „Rádi
bychom představili interaktivní formou různé
dobrovolnické programy. V našem DOBROstastr. 10

nu se postupně vystřídá patnáct dobrovolnických center a organizací z celého kraje. Ty mají
připraveny zábavné aktivity pro děti i dospělé,
kteří se při nich dozvědí, kde všude se dobrovolníci zapojují a jakým činnostem se věnují.
Kromě pestrých informací si od nás odnesou
i malé odměny. Po oba dny se k nám rovněž mohou jednotlivci či organizace přijít poradit, jsme
připraveni zodpovědět jakýkoliv dotaz z oblasti
dobrovolnictví,“ uvádějí Lucie Křivková a Kateřina Mužíková, koordinátorky Regionálního
dobrovolnického centra Pardubického kraje. Podrobný program akce je k dispozici na
webovém portálu www.dobrokraj.cz.
Pořádání Dnů dobrovolnictví se v Pardubic-
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kém kraji stalo už téměř tradicí. Byly každoročně organizovány jako „putovní“, jejich přípravám se postupně věnovala dobrovolnická
centra z celého regionu vždy ve spolupráci
s Pardubickým krajem. Tato akce si klade za cíl
dostat dobrovolnictví do širokého povědomí
a rovněž sloužit k propagaci dobročinné práce
vyzdvižením jejího hlubokého významu. „Poslední rok a půl byl důkazem toho, že dobrovolnictví doslova hýbe společností. I v našem kraji
je tomu tak a díky jednotlivým dobrovolnickým
centrům, která zde působí, se ho daří stále rozvíjet. Dobrovolníci nám svým elánem a zapojením do různorodých činností dokazují, že jejich
role je mnohdy nezastupitelná. Dny dobrovolnictví Pardubického kraje jsou proto skvělým
způsobem, jak tuto oblast ještě více představit
a přiblížit veřejnosti. Mají být ale i poděkováním všem dobrovolníkům za jejich nezištnou
a obětavou práci,“ shrnuje Pavel Šotola, krajský
radní pro sociální péči a neziskový sektor.
Po loňské pauze vynucené covidovou pandemií se letošního pátého ročníku ujalo právě
Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje. To funguje od května 2020 jako
zastřešující a metodické zázemí pro realizaci
dobrovolnických aktivit v kraji. Je informač-

ním a kontaktním místem pro dobrovolníky,
neziskové a příspěvkové organizace či obce.
Regionální dobrovolnická centra jsou pilotně provozována v 11 krajích v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR „Koncepce rozvoje
dobrovolnictví v České republice s akcentem

na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických
center“, financovaného z Operačního programu zaměstnanost ESF,
registrační číslo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724.

Firmy

STUDENTI NAPLNO VSTŘEBÁVALI VĚDU DÍKY AKCI FYBICH
Alt: Dnešní vědu je nutné vrchovatě přibližovat mladým, padlo na akci FYBICH
Ve třetím červencovém týdnu zavítalo do
podhůří Orlických hor 43 studentů z České republiky, kteří se intenzivně zajímají o přírodní vědy. V obci Nekoř se uskutečnil jubilejní
10. ročník akce nazvané Letní škola FYBICH
(pod zkratkou se skrývá: fyzika, biologie
a chemie). Letní tábor byl určen žákům středních škol, kteří chtějí mít více vědomostí, než
jim nabídne klasická školní docházka. Týden
s vědou mnohým slouží jako přípravný kurz
na vysokou školu. Celou akci pro mladé lidi
organizovala farmaceutická společnost Contipro z Dolní Dobrouče.
Jedním z témat byla například regenerativní

medicína. „Studentům jsem přinesla hlavně
poznatky z praxe. Společně jsme zjišťovali, jaké
jsou přísliby regenerativní medicíny, s ohledem
na mediální realitu a následnou skutečnost.
Potenciál regenerativní medicíny je obrovský,
protože se snaží poskytnout odpovědi na otázky,
které současná medicína nezná. Lidé například
potřebují pomoci s hojením různých typů ran,“
přiblížila výzkumná pracovnice ze společnosti
Contipro Ivana Ščigalková. „Důležitým aspektem je také stárnutí populace, která bude mít své
nároky na udržení kvality života.“
FYBICH přináší vědecký program pro mladé
Každý den měli studenti přibližně šest tematických přednášek a workshopů. Mezi nimi
následovaly pohybové aktivity, aby se mladí
lidé chvíli rozptýlili
a uvolnili. „Na FYBICH
jezdím tradičně. Láká
mě, že se tady dozvím
mnoho nových informací. Mám rád odbornější
přednášky, které se věnují konkrétním věcem
více do hloubky. Nejvíce mě zaujaly analýzy
různých
organických
sloučenin a struktur.
Workshopy mi určitě
pomůžou s rozhodnutím výběru vysoké školy,“ prozradil student
pardubické chemické
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školy Daniel Nový.
Po výkladu na téma Únava materiálu sdělil
pracovník Akademie věd Jan Klusák: „Domní-

vám se, že dnešní vědu je nutné vrchovatě přibližovat mladým. Ti mají dostupnější prameny
k získání vědomostí, a to právě díky internetu.
Je to dobrý informační kanál, ale člověk se musí
mít na pozoru před zavádějícími informacemi.
Mladým lidem přeju, aby je bádání bavilo a neztratili nikdy vůli k porozumění světu.“
Mladí se nestydí zeptat
Vědci z různých oborů souhrnně kvitovali
zvídavost studentů. Bavily je jejich záludné
otázky. Sem tam museli vyučující přiznat, že
ne na vše znají odpověď, protože mladí lidé ze
středních škol šli mnohdy opravdu do hloubky
a měli velmi kvalitní sumu vědomostí.
Studenti v závěru dostávají absolventský certifikát. „Někteří sem jezdí už tradičně. Máme
tady mladé lidi, kteří přijeli počtvrté. Mladí
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vědci se účastní i vzdělávacích seminářů, které
po celý rok připravujeme. Velice nás těší, když
se podaří navázat partnerství studentů s naší
společností v rámci jejich univerzitních aktivit.
Můžeme jim poskytnou podmínky pro psaní
závěrečných vysokoškolských prací,“ zakončila
manažerka vzdělávacích programů ze společnosti Contipro Eva Myšáková.
Pro další informace se obraťte na specialistu
marketingu společnosti Contipro Jana Odstrčila: jan.odstrcil@contipro.com | 778 967 900
Česká biotechnologická společnost Contipro a.s. už více než 30 let uskutečňuje vizi
zdravějšího světa. Přináší biotechnologické
inovace, jejichž základem je přirozená regenerativní látka kyselina hyaluronová. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji a důrazu na moderní
technologie Contipro každý rok přináší na trh
inovativní produkty pro farmacii, medicínu

a kosmetiku. Společnost se
sídlem v Dolní Dobrouči se
zařadila mezi světové lídry ve
výrobě a výzkumu kyseliny
hyaluronové a svoje produkty
dodává do 70 států po celém
světě.
Více informací najdete na
stránkách www.contipro.cz.
Přednášky prostřednictvím
akce Letní škola FYBICH
začaly už v roce 2011. Mezi
absolventy jsou nyní stovky
studentů. Naší letní školy se
neúčastní pouze studenti z regionu, ale i středoškoláci z celé
České republiky. Cílem letního soustředění je
rozšiřovat vědecké obzory mladým lidem, kte-

ří se zajímají o fyziku, biologii nebo chemii.
Více informací najdete na stránkách
www.contipro.cz/vzdelavani/fybich

Podnikáte či plánujete podnikat?
Nabízíme vám pomocnou ruku
Pardubický podnikatelský inkubátor, z.s.,
P-PINK pomáhá podnikatelům v kterékoli
fázi jejich podnikání. Sídlíme v Pardubicích
a pracujeme pro území celého Pardubického kraje. Naše aktivity jsou hrazeny z valné
části Pardubickým krajem a městem Pardubice. Oba partneři směřují k tomu, aby kraj
vzkvétal i co se týče rozvoje podnikatelského
prostředí.
Pomoc u nás najdou i „nepodnikatelé“
Pomáháme rovněž šikovným mladým lidem,
kteří už v době studia chtějí začít pracovat „na
svém“. Věk však nehraje roli. Projekt AKADEMIE ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ je pro
každého, kdo plánuje začít. Covid nám v tomto
případě nahrál na smeč. Člověk nemusí opustit

svůj dům a může se vzdělávat online.
Nabídka zavedeným podnikatelům
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných
přednášek, „PODNIKÁNÍ od A do Z“. Přihlásit se můžete na adresu https://docs.google.com/forms/d/1mtcT-umNP8ckiHyoVlbtAQAz6LDiIb43oX4wHDfbDc8 a na e-mail
zašleme informace k probíhajícím akcím.
(Odkaz viz. rovněž QR kód)
Potřebujete poradit, co je pro vás vhodné
a jaké akce aktuálně běží? Napište nám na
info@p-pink.cz Sledujte naše stránky p-pink.
cz a náš FB P-PINK
Kolik za služby zaplatíte?
Většina našich služeb je zdarma. Některé jsou
zpoplatněné, ovšem za přívětivé ceny. Inku-
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bátor poskytuje v místě svého sídla podnikatelům placené zázemí formou sdílených
kanceláří. Dále má k dispozici pro jakoukoli
organizaci jednorázový či opakovaný pronájem jednací a konferenční místnosti. Nabízíme také zřízení virtuálního sídla firmy na
adrese P-PINK.
Těm, kteří nepotřebují žádnou pomoc…
Hledáme další odborníky, mentory a zkušené podnikatele. Ty pak zapojujeme do našich
aktivit a mohou předávat dál své získané zkušenosti.
Mgr. Hana Štěpánová, předsedkyně správní rady P-PINK, projektová manažerka pro
rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi na území Pardubického kraje
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Spolky

Dětský den
19. června jsme uspořádali již třetí ročník
Dětského dne. Tento rok nám počasí skutečně
přálo a teplota se vyšplhala vysoko přes třicet
stupňů. To zčásti ovlivnilo účast, spousta lidí
dala přednost ochlazení u vody, ale i přesto
přišlo přes 130 dětí.
Program začal tradičně ve dvě hodiny a jako
první se představil profesionální kouzelník
a kejklíř Navaro. Všichni přihlížející zůstali
v úžasu z jeho vystoupení.
Dalším vystoupením byl rytířský turnaj v podání spolku Honorata. K vidění bylo mnoho
soubojů s nejrůznějšími zbraněmi.
Pro děti bylo připraveno 5 stanovišť, kde si
mohly vyzkoušet střelbu z luku, skákání v pytlích, chození na chůdách, trefování se míčky na
figurínu Bárta Simpsona a jednu vědomostní
soutěž. Mnohdy se zde pěkně zapotily.
Největším lákadlem byla jízda v traktoru.
Společnost BV Technika přivezla dva traktory
CASE a v jednom se bylo možné svézt. Ani nemusím popisovat, jaké se tvořily fronty.

V obležení byla také letitá dřevěná skluzavka
a koně, kteří pod vedením Zdeňky Robové
a jejích kolegyň také neměli klid.
Odpolední program završila tombola s drobnými, ale i velmi hodnotnými cenami.
Obrovské poděkování patří našim sponzorům,
bez kterých bychom akci takového rozsahu nemohli uskutečnit.
Sponzoři: Obec Dolní Dobrouč, CONTIPRO
a.s., SILYBA a.s., SilEnergo spol. s r.o., SEMO
VÝTAHY s.r.o., ELEKTRO FRANC s.r.o., Life
SUN s.r.o. a Autoopravna s.r.o. Dolní Dobrouč.
Akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.
O občerstvení se vzorně starali členové fotbalového klubu Dolní Dobrouč a o zchlazení se
postarali manželé Benešovi se svou výbornou
zmrzlinou a dalšími pochoutkami.
Fotky a videa (nejenom z této akce) můžete
zhlédnout na www.prodolnidobrouc.cz
Tento rok nás čekají ještě další dvě akce. První bude lampionový průvod s pohádkovým,

SPLNĚNÝ SEN
S myšlenkou jet do našeho partnerského města na severu Itálie, do Marca, z Dobrouče na
kole jsem si pohrával již od září 2020. Nehledě na covid situaci jsem naplánoval termín
na 24.7.2021 a doufal, že vše dopadne. Jak
to období podzim/zima/jaro probíhalo, jistě
všichni vzpomínáme, a mnohokrát to vypadalo, že akci nebudeme moci uskutečnit. Rád
totiž plánuji s časovým předstihem. Dokonce
jsem byl z toho termínu zrazován, že prý budou velká tepla, že v Itálii začíná v té době turistická sezóna....nic z toho se nenaplnilo, řekl
bych právě naopak. Počasí nám vyšlo naprosto
skvěle a turistů bylo všude pomálu. Podařilo se
dát do kupy bezva partu poskládanou z blíz-

kého i širšího okolí – krom naší obce
(David a Jarda) i z Letohradu (Pepa),
ze Žamberka (Sváťa) a Ústí nad Orlicí
(Lenka), ale i ze Srchu u Pardubic (Roman). Nedílnou součástí našeho týmu
bylo doprovodné vozidlo s posádkou
Áďa a Mára. A proč nejeli jen Dobroučáci? Mnohých jsem se ptal, ale jen jeden na tu výzvu kývl... . Skvěle jsme si
jako parta sedli a cestou užívali spoustu
legrace. Vyrazili jsme ve stanovený termín 24.7. od kostela v Dobrouči, kam
nám přišla popřát šťastnou cestu řada
našich příznivců, a pak už si jen užívali
svobodu našeho dopravního prostředku… První den jsme dojeli
do Krucemburku nedaleko
Hlinska. Tam jsme měli domluvené ubytování na faře.
Také jsme se tam setkali
s dobroučským rodákem Josefem Kristlem. Je to dobrodruh, cestovatel a sportovec
v jedné osobě a pokud by
prý měl čas, jel by s námi.
O jeho dobrodružné povaze vypovídá i příhoda, kterou nám vyprávěl… když
měl navštívit svoji budoucí
manželkou v Krucemburku (dříve Křížová), rozhodl
se, že půjde pěšky. Na náš
dotaz, jak to šel dlouho,
jeho odpověď zněla „docela
str. 13

možná i trochu strašidelným lesem, který
uspořádáme 24. září. 5. prosince přijde do sálu
Lidového domu Mikuláš s čerty.
Za spolek PRO Dolní Dobrouč
Zdeněk Trkovský
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dlouho, v sobotu ráno jsem v pět vyrazil a byl
jsem tam až v sedm večer“- podotýkám, že je
to 80km…. Další den jsme dojeli do Ctiboře na
eko farmu. Tam jsme si nocleh odpracovali…
Zrovna tam probíhal dětský tábor a neměli
tyče na tee-pee, takže po absolvování cca 80km
jsme ještě v dresech šli odkorňovat 2 hodiny
hrázky…. Následující den jsme měli domluvený nocleh ve Svatém Jánu nad Malší. Tam nás
paní starostka nechala přespat v jejich nově
vybudovaném sportovním areálu kousek pod
vesnicí. Čtvrtý den naší cesty byl ve znamení
přechodu do Rakouska v krásném a malebném
místě, nejjižnějším bodě Čech. Přejeli jsme pár
kopečků a už jsme byli u Dunaje. Tam nám
začala asi čtyřdenní rovinatá cesta, která později vedla podél Inu. Noclehy v dalších dnech
jsme měli v kempu na břehu Dunaje, u kapličky Bründkapele, v hostelech a hotelech….

Další zajímavou metou byl přejezd Brenneru.
No upřímně, měli jsme z něho respekt, ale
naše Vysočina byla o kapánek náročnější…
to jsme tak jeli a najednou jsme si říkali- „to
už je jako Brenner“? Ale bylo tam rozhodně
co obdivovat...dálnice je obdivuhodné stavitelské dílo. Pak už nás čekala velmi pohodová
jízda 200 km téměř stále z kopce. Do cíle – do
Marca- jsme dojeli v domluveném termínu,
po jedenácti dnech v sedle a ujetých 960 km.
Uvítal nás tam Andrea Vaccari a začalo nám
pár dní odpočinku, při kterých jsme se setkávali v rámci možností s našimi přáteli, cestovali jsme po okolních „vršcích“ s krásnými
výhledy. V sobotu jsme měli vyjížďku k jezeru
Garda (což nám doplnilo kilometráž na rovných 1000km), odkud pokračoval Maik – Jarda Maixner v sólo jízdě do Říma, kam vlastně
vedou všechny cesty. Další prozrazovat nebu-
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du, připravujeme promítání s vyprávěním, tak
ať máme ještě o čem povídat.... Tedy pokud to
situace na podzim dovolí...můžeme společně
prožít příjemný večer. Co zde chci také zmínit
je fakt, že díky všem našim starostům - Karlovi Zitovi, Pavlu Neumaisterovi, Petru Koláři
a Pavlu Šislerovi jsme vlastně mohli tuto cestu
do Marca uskutečnit. Každý z nich se nějakým
způsobem o tuto naši družbu zasadil. Nám
konkrétně pomohl poslední jmenovaný především tím, že poslal do Rovereta dopis o naší
návštěvě a tím nám de fakto zajistil gratis ubytování. Ještě jednu vzpomínku zde zmíním...
Andrea Vaccari – předseda osadního výboru
v Marcu nám říkal, že Rovereto má družbu
s několika městy, ale pouze ta s Dobroučí je
živá! Naše návštěva byla 206. vzájemná – dle
záznamů Fulvie. Máme být na co hrdí.
David Jakubec
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FLORISTICKÁ SOUTĚŽ
Letošní okresní kolo Floristické soutěže se konalo 9. 6. 2021 v areálu myslivecké klubovny
v Kunvaldu. Ze Základní školy Dolní Dobrouč
bylo vysláno pět soutěžících. Také z Kunvaldu
se zúčastnilo pět soutěžících, jedna juniorka
a tři seniorky.
Děvčata z Dolní Dobrouče se umístila velice
dobře. Nejlepší byla Jana Vávrová z 8. třídy,
která soutěž vyhrála. Ostatní děvčata se umístila takto: Laura Kubíčková 6. třída – 2. místo,
Sofie Matějíčková 5. třída – 5. místo, Tereza
Stejskalová 9. třída – 8. místo a Tereza Skalická
5. třída – 9. místo. Všechny soutěžící obdržely
diplom a malou upomínku.
Jana Vávrová postoupila do Zemského kola
Floristické soutěže v Lysé nad Labem, které se
konalo 16. 7. 2021 současně s výstavou květin.
Zde Jana opět vyhrála se svým povedeným
aranžmá a postoupila do Národního kola Floristické soutěže, které ji čeká v říjnu v Olomouci.
Přejeme jí, aby se soutěžní aranžmá vydařilo
jako v předchozích kolech, a zároveň moc gratulujeme k dosaženým výsledkům.
Za výbor zahrádkářů Libuše Vávrová

Zpráva z činnosti SRPDŠ
První akcí loňského školního roku byl sběr
papíru. Deváťákům se podařilo nasbírat papír za
20 123,- Kč
Díky patří všem rodičům, kteří poskytli své
automobily, škole, spoluobčanům a místním
firmám za připravený papír.
Kvůli epidemii a vládním omezením se nekonal ples ani Den učitelů. Poslední akcí byl
dětský den 28.6. 2021. Děti z prvního stupně
ZŠ měli program na hřišti. Nejdříve proběhla ukázka hasičského auta. Poté přijel pan
kouzelník Bednář z Letohradu a celou akci

Sport

zakončil DJ Standa Celý se soutěžemi. Děti
z druhého stupně a 5. třída měli možnost
vyzkoušet si golf v Dolní Dobrouči a poté si
upekli párek na skautské chatě. Děkujeme
skautům za zapůjčení chaty a hasičům za jejich čas a ochotu.
Ráda bych popřála všem do nového školního roku hodně sil a energie, doufám už bez
omezení.
Děkuji Obci Dolní Dobrouč za finanční dar.
Hezký konec léta přeje za SRPDŠ S. Šlapalová

Jana Matyášová
přidala další cenný
kov do své sbírky
Dobroučská běžkyně Jana Matyášová rozšířila
svou sbírku cenných kovů z mistrovství světa
v běhu do vrchu o stříbrnou medaili (ve věkové
kategorii W55). Tu získala na 20. Mistrovství
světa v běhu do vrchu, které se konalo 4.9.2021
v rakouských Alpách, v údolí Stubai (tj. 10 km
od Insbruku).
Stubaiské údolí v Tyrolsku je lyžařské středisko, které se pyšní největším ledovcovým areástr. 15
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lem a několika lyžařskými středisky poskytujícími zázemí turistům hlavně v zimním období.
Zahajovací ceremoniál a vyhlášení vítězů se
slavnostním ukončením pro běžce probíhalo
v jednom ze středisek Stubai- Tefesu.
Závod byl uspořádán pro muže a ženy z celého
světa ve věkových kategorií po 5ti letech od 35
let. Zúčastnilo se ho 800 závodníků z 21 států
z celého světa.
Trať byla dlouhá 7,4 km s převýšením 775 m
nadmořské výšky, vedla se startem ze střední
lanové stanice Froneben z nadmořské výšky
1350 m.n.m. a s cílem na jednom z vrcholů
Tyrolských Alp Stubaie - horské stanice Kreuzjoch, do nadmořské výšky 2100 m. n.m.
Absolvovat závod v prostředí rakouských velehor a reprezentovat Českou republiku na takovéto světové úrovni byl pro Janu, jak sama
říkala, velký běžecký zážitek, kterým si zúročila přípravu na tento závod stříbrnou medailí.
1. místo obsadila Zwerger Michaela z Rakouska a 3. místo Matheis Josefa z Německa). Red-

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET GOLF...
Nabízíme vám možnost vyzkoušet si a objevit kouzlo golfu, jedné z nejstarších her, na hřišti Golf
Dobrouč. Pro zbytek letošní sezóny otvíráme pro děti a mládež golfový kroužek, který bude probíhat
každou středu od 8.9. do 27.10. v čase od 15:00 do 16:30hod.
Zároveň zveme i dospělé, kteří mají chuť poznat tento sport a vyzkoušet si jeho základy. Vše potřebné
si u nás můžete zapůjčit, zkusit si různé údery a dozvědět se také víc o pravidlech a etice golfu.
A možná vás tato úžasná hra nadchne…
Chcete-li se dozvědět více informací, můžete zavolat přímo trenérovi Tomáši Daulovi
mob.: 725 306 222 nebo napsat dotaz na e-mail: daul@golfdobrouc.cz, případně se zastavit přímo
na recepci klubu Golf Dobrouč.
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Významný turnaj na hřišti
klubu Golf Dobrouč
Ve dnech 12.-15.8. proběhlo na hřišti klubu Golf Dobrouč finále Národního Mistrovství ČR smíšených
družstev do 16let. Do tohoto turnaje postoupilo šestnáct nejlepších týmů z celé republiky, které
prošly hustým sítem kvalifikačních turnajů, kterých se zúčastnilo více než 80 družstev z celé České
republiky. Pro nás bylo velkou radostí, že se mezi nejlepší probojoval i náš tým klubu Golf Dobrouč.
Svěření pořádání tak významného turnaje bylo pro náš mladý klub
opravdu velkým vyznamenáním.
Bylo se na co dívat. Výkony některých mladých golfistů dávaly naději, že již
brzy rozšíří řady reprezentace naší vlasti.
V turnaji zvítězil Albatross golf club Praha, na druhém místě se umístil Golf
Club Mstětice a třetí místo získal Beskydský Golfový Klub. Družstvo klubu
Golf Dobrouč obsadilo krásné patnácte místo, když porazilo hráče z klubu
Týna nad Vltavou. Postup našich hráčů byl napínavý. V sobotu mu uniklo
vítězství nad nejstarším klubem České republiky Royal Golf Clubem
Mariánské Lázně o jednu ránu až v rozstřelu.
Je velice důležité, že tato akce představila naše hřiště velké skupině
golfistů a dostáváme se tak rychle ve známost v celém golfovém dění.

Čím dál častěji k nám přijíždějí golfisté s tím, že
o našem hřišti slyšeli, a jsme rádi, že to byla jen
chvála.

Jsme hrdi na to, že se nám daří šířit dobré
jméno nejen našeho golfového klubu, ale
i samotné obce Dolní Dobrouč v rámci celé
České republiky.

www.golfdobrouc.cz

foto Zdeněk Sluka
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Inzerce

Částečný úvazek
brigáda | přivýdělek
Staňte se součástí rodinné firmy USSPA.

Úklid výrobních
a kancelářských prostor
Co vás bude čekat?
• úklid výrobních i nevýrobních prostor v rozsahu 2 — 4 hod. denně
(výkon práce dle domluvy a vašich časových možností)
• zametání a vytírání podlahových ploch, úklid kanceláří,
šaten, sociálních zařízení
• další úklid dle potřeby
Co vám můžeme nabídnout?
• dlouhodobou spolupráci na základě DPP / DPČ / zkráceného úvazku
• mzdu 120 Kč / hod.
• přátelské pracovní prostředí
Co očekáváme?
• spolehlivost, pečlivost

Nástup možný ihned

Místo výkonu práce — Dolní Dobrouč

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

ÚDRŽBA ZAHRAD
Lanšperk 66, Ústí nad Orlicí
+420 605 065 001, zastoupildavid@seznam.cz, https://zahrady-udrzba7.webnode.cz/
Neváhejte nás zavolat.
Sekání trávy
• Zahradní traktor + sekačka • Křovinořezem • Hnojení trávních ploch
• Vertikutace (provzdušňování, odstranění mechu) • Výsev travního semene
• Hrabání (listí, travy, zametání, úklid) • Zarovnání hran trávníku
Odstranění náletových dřevin
• Drcení větví do 70 mm • Vyvětvování (NE RIZIKOVÉ a Ovocných stromů)
Stříhání živých plotů
• Stříhání živých plotů • Hnojení • Doplnění kůry, kamení apod.
Práce s motorovou pilou
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Společnost

Životní jubilea oslavili
70 let

92 let

Věra Hrdinová, DD

Dana Dušková, HD

Milena Hrdinová, DD

Jaroslava Sisrová, DD

František Novotný, DD

Marie Vávrová, DD

Marie Zámečníková, DD

Blanka Limanovská, DD

Boris Ryšavý, DD

Libuše Havlová, DD

Pavel Kristl, DD

Miroslav Káral, DD

Věra Vorlová, DD

Aleš Kubíček, DD

Ludmila Rajnetová, DD

Jiřina Šilarová, DD

Jana Průchová, DD

Jaroslava Hartlová, DD

Karel Beneš, DD

Hana Klimakovská, HD
Věra Švábová, DD

94 let

Božena Dušková, DD

Antonín Mikolášek, DD

V seznamu jsou uvedena jména jubilantů, kteří
oslavili narozeniny v období od října 2020 do

80 let

Eva Faltová, DD

začátku září 2021.

Pavla Maříková, DD

Jan Vacek, DD

Jiří Kalousek, DD

Josef Kubíček, DD

Zdeněk Trkovský, DD

Jana Kafková, DD

Václav Dostál, DD

Jaroslava Marková, DD

Jaroslav Špinler, DD

Miroslav Grund, HD

Marie Doležalová, DD

Anna Faltejsková, HD

Jáchym Zámečník

Marie Šislerová, DD

Jan Šváb, DD

Šimon Hovad

Jaroslav Hrdina, DD

Jaroslava Horáková, DD

Lucie Vyhnálková

Od posledního vydání novin
se narodily tyto děti:

Sára Vaníčková

Karel Vacek, DD
Dagmar Vacková, DD

85 let

Věra Kozlová, DD

Pavel Krátký, DD

Václav Šín

Danuška Marešová, DD

Enna Daňková

Antonín Stejskal, DD
75 let

Marie Matoušková, DD

Anna Horáková, DD

Jiřina Bártová, DD

Zdeněk Falta, DD

Božena Havránková, DD
Stanislav Švarc, DD

90 let

Ludmila Skalická, DD

Rozloučili jsme se
s paní

Miloslavou Novákovou

s panem

Gustavem Karešem

Karel Zyta, DD

Blanka Motlová, DD

s panem

Vlastimilem Duškem

Marie Jirešová, DD

Karel Vacek, DD

s panem

Miloslavem Novákem

Věra Mikysková, DD

Marie Maříková, DD

s panem

Jaroslavem Svobodou

Jana Vágnerová, DD
Anna Maixnerová, DD

91 let

Václav Kubíček, DD
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Jan Brokeš

Lucie Vyhnálková

Enny Daňková

Tomáš Vavřín

Sára Vaníčková

Jáchym Zámečník
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