


Vážení spoluobčané,

opět  uplynul  rok  a  dostáváte  do  rukou  16.  vydání  naší  Doberské 
ročenky.  Dlouho jsem přemýšlel,  co mám letos říci úvodem. Pak jsem 
usoudil, že by nebylo na škodu zamyslet se nad složením zastupitelstva 
po volbách.  Volby to byly svým způsobem převratné,  neboť  v zastupi-
telstvu  usedlo  5  nových  členů  z  9ti  členného  zastupitelstva.  S prací 
v zastupitelstvu skončila paní Jaruška Preiningerová, pánové Milan Kunc, 
Josef Šafář, Pavel Šťásek a Jiří Svoboda. Těmto našim spoluobčanům 
patří  poděkování  za  práci  odvedenou  v  minulém  volebním  období  a 
doufám, že se budou i nadále podílet na věcech veřejných. Pan Šafář 
zůstane  jednatelem  firmy  LESY DOBRÉ  s.  r.  o.,  pan  Kunc  velitelem 
jednotky SDH Dobré. Je jeho velkou zásluhou, že hasiči v Dobrém jsou 
na  takové  úrovni,  na  jaké  jsou.  Pan  Šťásek  se  stal  majitelem areálu 
koupaliště v Dobrém a věřím, že vyjde vstříc zájmům obce i organizací a 
bude se zde odehrávat to, na co byli občané zvyklí.

Nadpoloviční většina nových zastupitelů, paní Vladimíra Mrkvičková, 
paní Hana Holcová, pan Tomáš Vidlák, pan Jiří Poul a pan Pavel Mádr, 
kteří  byli  zvoleni,  najdou společné  slovo s těmi,  co  již  v zastupitelstvu 
působili.  Někdy to nebude jednoduché, protože představy o této práci, 
hlavně  těch  nejmladších,  jsou  více  méně zkreslené  a  ne  vše  jde  tak 
rychle,  jak by si  představovali.  Dle  mého názoru by práce zastupitelů 
měla být týmovou prací a ne si hrát na vládní a opoziční stranu. Na to je 
škoda času a plýtvání energií.

Nyní pár slov z činnosti mojí. Je to v podstatě moje začínající 8. vo-
lební období, což je i značná část lidského života prostého člověka. Proto 
chci poděkovat všem spoluobčanům, kteří mě svým hlasem podpořili ve 
volbách a všem zastupitelům, kteří mě jednohlasně zvolili starostou. Je to 
pro mě velký závazek. Rád bych tuto důvěru nezklamal a se ctí odešel po 
volbách v roce 2014 a předal „starostovskou židli“ svému nástupci.

Mojí  prioritou  v tomto  volebním  období  bude  zajištění  zdroje  pitné 
vody pro Rovné a Kamenici, rekonstrukce vodovodních řádů v Rovném a 
napojení vodovodu do Kamenice. Mnoho lidí si neuvědomuje, ale první 
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velkou akcí,  kterou jsem zajišťoval,  byla výstavba vodojemu v Dobrém 
v roce 1985. A potom vlastně až po dnešek se stále něco vylepšovalo a 
budovalo pro zajištění pitné vody. Vybudovalo se i mnoho jiných věcí a já 
se držel  pořekadla „Co funguje  není  vidět“  a domnívám se,  že i  přes 
dlouhou dobu ve funkci, kdy zákonitě přijdou situace, že nemůžete všem 
vyhovět se podařilo mnoho věcí vyřešit a „nejsou vidět“.

Ladislav Michl, starosta

Význam Bažin stále roste

Josef KUČERA

S přírodní rezervací Bažiny jsem vás celkem podrobně seznámil v Ro-
čence za rok 2003. O několik let později, v Ročence za rok 2006, jsem 
vás informoval o dalších zdejších významných nálezech. 

Jsem rád, že v tom mohu znovu pokračovat. 7. října 2006 zde nalezla 
Táňa  Štechová  z  Českých  Budějovic  kriticky  ohrožený  druh,  bažinník 
kostrbatý (Paludella squarrosa). Jedná se o mech, jehož lodyžky jsou vy-
soké 4 – 10, někdy až 15 cm, rostoucí v hustých žlutozelených až hně-
dozelených  trsech.  V  roce  2006  zde  byl  mech  nalezen  v  počtu  pěti 
lodyžek.  O tři  roky později,  v roce 2009, zde byla nalezena další mik-
rolokalita o několika desítkách lodyžek. 

V době nálezu v roce 2006 to byla pátá lokalita v České republice, na 
které se druh vyskytoval a první ve východních Čechách. V současné do-
bě je takových lokalit  v republice 10.  Ve východních Čechách je stále 
pouze jedna lokalita v přírodní rezervaci Bažiny.

Lze předpokládat, že po zavedení kosení lokality v roce 2003 se pod-
mínky pro růst těchto významných druhů zlepšily a pokud budou pokra-
čovat i v dalších letech můžeme se těšit na jejich zachování, případně 
objevení i dalších zajímavých druhů rostlin i mechorostů.
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Z minulosti obecních lesů v Hlinném

Michal HOFMAN 
 

Obce vlastnily lesní majetky již dlouho před vznikem samostatné Čes-
koslovenské republiky. Nabývaly je trhovými (kupními) smlouvami, darem 
a podobně.

Už v josefínském katastru z konce 18. století se dozvídáme, že obec 
Hlinné měla lesy o celkové výměře 90 korců a to v sedmi kusech – dva 
v hlineckém „Beranci“, dva ve „Valenčově dole“ a tři „Na Borové“.

Obecní lesy patřily k tzv. obecnímu jmění čili  k majetku, kterým dis-
ponovala obec. Představovaly pro obecní rozpočet značnou část příjmů. 
Nezřídka se tak schodek obecního rozpočtu kryl  právě prodejem dříví 
z obecních lesů. Obecní úřad pořádal prodej pro místní občany, ale i pro 
přespolní, dražby se konaly přímo v lesích. Byla to ještě doba, kdy dřevo 
bylo  jedinou alternativou,  jak si  v chladných měsících roku zahřát  své 
obydlí. Nejenom za účelem tepla a topení obec prodávala dřevo. Další 
podstatná část  se spotřebovala jako stavivo,  kde opět  dřevo jako sta-
vební materiál dominovalo, protože kamenné či později cihlové domy si 
mohl dovolit jen málokdo, většinou jen elita obce – nejbohatší sedláci na 
svých gruntech atd. Dřevo provázelo člověka po celý život – od kolébky, 
přes hračky, nádobí, veškerý nábytek a vybavení chalupy, různé řeme-
slnické a zemědělské náčiní  a nástroje  až po rakev.  Bylo  zkrátka ne-
postradatelné. 

Nejinak tomu bylo i pro potřeby obce. Pro stavby obecního majetku 
např. hasičské zbrojnice či při  stavbě zdejší školy se použilo dřevo ze 
zdejších obecních lesů.  Pro místní chudobinec (sídlil  v obecní chalupě 
čp. 11, dnes rekreační chalupa č. e. 016) obec vždy darovala průměrně 
dva  metry  ročně.  Za  Rakouska-Uherska  se  většinou  smrková  sadba 
objednávala z Kvasin, modřínové sazenice zase z Náchoda. 

Obec si  hlídala dřevo nejenom v lesích,  ale i  na svých pozemcích. 
Bylo zakázáno odnášet si svévolně z těchto míst jakékoliv dřevo. Tresty 
byly přitom docela přísné. Např. v roce 1908 udělilo obecní zastupitelstvo 
pokutu ve výši dvou korun dvěma místním občanům i za to, že si vykopali 
pařezy v lesním porostu v Beranci.
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Dlouholetým obecním hajným v dobách Rakouska-Uherska byl Fran-
tišek Kopecký z čp. 7. Předtím tuto funkci vykonával Josef Kovář z čp. 
57. Roku 1910 byl zvolen novým lesním hospodářem Josef Preclík z čp. 
36 (z Ochozi).

Lesy katastrální obce Hlinné (s osadou Sekyrka) měřily za první re-
publiky 28 hektarů, 86 arů a 66 metrů čtverečních. Skládaly se ze dvou 
nedalekých celků, které tvořily tzv. oddělení I. (o výměře 14 ha 80 arů a 
69 metrů čtverečních) a oddělení II. (obsahovalo starší porost o výměře 
14 ha 5 arů a 97 metrů čtverečních). Lesy patřily v této době do soudního 
okresu opočenského a politického okresu novoměstského dle tehdejšího 
správního rozdělení. 

Hospodářský  plán  z první  republiky  nařizoval,  aby  se  systematicky 
vytvářel smíšený les. Dbalo se proto na to, aby se cennější dřeviny (jedle, 
modřín a některé listnaté stromy jako dub,  buk či  javor) ve smrkovém 
porostu nechávaly, či doplňovaly. Na vlhkých místech, zejména při poto-
cích, se ponechávala olše. Bříza měla být součástí lesního porostu jen do 
té doby, dokud lepší dřeviny nenahradí její místo. Bylo doporučeno, aby 
se  její  mladé  dřevo  používalo  na  dříví  kolářské.  Místním kolářem byl 
František Kovář (*1865) – bratr Aloise Kováře z čp. 57 a bydlel ve sta-
vení Hlinné čp. 53 naproti chalupě čp. 61 (dnes Jarinovi). Prořezáváním a 
probírkami se mělo každoročně v obecních lesích získat  30 plnometrů 
slabého dřeva a mnoho hromad roští a chvoje, které by prodejem pokryly 
výdaje spojené s pěstováním a výsadbou lesa. 

Obecní úřad, jakožto vlastník a správce obecních lesů, v součinnosti 
s Okresní správou politickou v Novém Městě nad Metují vydával nařízení 
k ochraně  lesů.  Každá  vymýcená  plocha  měla  být  zavčas  zalesněna, 
stávající hranice lesa měly být řádně evidovány a mezníky každoročně 
obíleny. Pasení dobytka v lese bylo přísně zakázáno apod. Dle tzv. Les-
ního výkazu z roku 1925 se o zdejších lesích dozvídáme: „Lesní půda 
v nižších polohách poměrně velmi dobrá, částečně naplavená. Ve vyšší  
poloze  horší,  povětšinou  kamenitá,  vřesovitá,  avšak  pro  pěstění  lesa  
velmi dobře způsobilá. Lesy utrpěly v posledním období hospodářském 
mnoho škod ve starších porostech,  vichry  způsobených.  Kultury  lesní  
jsou vzorně provedeny a dobře prospívají…“

Přírodní  pohromy se  zdejším lesům nevyhýbaly  ani  v následujících 
letech. Dne 17. února 1928 se přehnala přes Hlinné vichřice, která trvala 
několik minut, při ní padal hustý sníh. Vedle škod na obydlích byly poš-
kozeny obecní lesy vývraty. O rok později byla po celé ČSR velká bouře 
na počátku července. Liják, který po smršti následoval, zničil úrodu na 
polích a v lesích byly velké škody. Den před svátek vzniku samostatného 
Československa  v roce  1930  se  prohnala  zdejším  krajem  vichřice  se 
sněhem, která způsobila rovněž velké škody na zdejších lesích.
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Na základě zákona č. 215/19 Sb. v rámci první pozemkové reformy 
docházelo k parcelaci velkostatků. Jejich pozemkový majetek byl přeroz-
dělen jiným subjektům, jako byly např. obce. Tak došlo i k parcelaci lesní 
půdy rychnovského velkostatku Kolowratů a do záboru byly dány části 
lesů v pohraničí.

V červnu roku 1931 byl  dohodnutý prodej části  kolowratského lesa. 
Místní obecní zastupitelstvo koupilo díl  lesa „Syrovce“ o výměře 15,65 
ha, přičemž cena 1 ha představovala částku 3100 Kč. Konečná smlouva 
byla  podepsána  9.  září  téhož  roku  se  zástupcem zdejší  obce  a  zás-
tupcem majitele  Kolowrata  z Rychnova  nad Kněžnou.  Tím se  celková 
plocha obecních lesů zvětšila  na 44 a  půl  ha.  Byla  dojednána i  lesní 
správa. Vrchní dozor na nově koupenou část lesa „Syrovce“ měl lesmistr 
Hugo Konias z Opočna, dále hajný František Langr,  převzatý z Velko-
statku Rychnov nad Kněžnou, který současně obstarával dohled na pří-
dělový les obce Dobré („Tulešov“ 163,3 ha) a Osečnice (24 ha). 

Ve třicátých letech 20. století byl starostou zdejšího honebního spole-
čenstva Josef Hanuš z čp. 61 a nájemcem honitby Josef Dyntar z čp. 4 
za  roční  nájemné 281  Kč.  Honitbu prováděl  místní  střelecký kroužek. 
Stav  zvěře  byl  slabý  a  v revíru  byl  dostatek  jen  zajíců  a  koroptví. 
Obecním hajným byl v této době Jan Cajpl z čp. 70. 
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Následkům okupace se nevyhnul obecní majetek a ani lesy. Od 1. ú-
nora 1940 připadl obecní les pod kontrolu úředně stanoveného lesního 
hospodáře se sídlem v Solnici.  Následující rok byl,  co se týká historie 
kalamit lesů nejničivější. Ve dnech 7. a 8. dubna 1941 vál nárazový vítr 
se sněhem, který po sobě zanechal doslova spoušť.  Dokumentovat to 
můžeme na nedalekém lesu „Seči“, který byl ze 75 procent zničen. Jedná 
se  o  les  v severozápadním  katastru  Svinného  kolem  silnice  Brocná-
Hlinné  v polesí  Kvasiny.  Dříve  byl  nazýván  Velký  svinecký  les  a  byl 
v majetku  solnického  panství.  Na  okraji  lesa  po  pravé  straně  silnice 
směrem k Hlinnému stávala hájovna (Svinná-Beranec čp. 10), která byla 
kolem roku 1963 zbourána pracovníky JZD Brocná. Dnes les Seč spra-
vuje firma Lesy Janeček s. r. o. 

Rovněž dne 14. července 1945 se rozpoutala silná větrná smršť, která 
napáchala velké škody v obecních lesích, zvláště pod osadou Sekyrka 
došlo  k mnoha  vývratům a  přerážení  stromů.  Jak  je  na  první  pohled 
patrné, série přírodních pohrom na obecních lesích byla více než častým 
jevem. Významnou měrou tím ohrožovala a narušovala lesní fond obce.

V roce 1949 byl vyhotoven nový hospodářský plán lesa na období od 
počátku roku 1950 až konec roku 1959. Rozlohu lesa tvořil jeden lesní 
hospodářský celek o celkové rozloze přes 44 ha lesní půdy. Procentuální 
zastoupení dřevin v obecních lesích bylo následující: 80 % smrk, 10 % 
buk, 4 % jedle, 2 % borovice, modřín a dub po 1 % a zbytek olše, bříza, 
javor  a  jasan.  Porosty  byly  obnovovány  umělou  sadbou  –  převážně 
sazenicemi smrku. Lesní celek se skládal ze šesti částí, od sebe vzdá-
lených, z nichž tři byly zcela malé rozlohy. Nacházely se na katastrálních 
územích obce Hlinné a Osečnice. Hranice lesa byly z velké části zajiš-
těny mezníky. K ochraně lesa byli ustanoveni dva hlídači, lesních dělníků 
bylo v této době nedostatek. Tento lesní celek náležel k honitbám obcí 
Hlinné a Osečnice. Stav zvěře nebyl nadměrný.

Obecní kronika uvádí k roku 1955 o zdejších lesích následující infor-
mace: „Obvodovým hajným obecních i soukromých lesů je Preclík Josef  
z čp. 18, který skutečně, svěřené mu lesy, poctivě ošetřuje. Závod v O-
počně se snaží přeměnit čisté smrkové lesy na lesy smíšené. Dodávky  
dříví jsou značné, takže mnohde nepřiroste na hektar tolik, co se skácí.  
Vládním usnesením se mají dodávky snížit teprve v roce 1957. Drobní  
majitelé lesů jsou též povinni dodávat dříví a to dle stavu lesního porostu  
2-4 plm na hektar. Ceny dříví jsou různé, palivové stojí od 25 Kč, užit-
kové dřevo za metr v rozmezí 100 až 500 Kčs, záleží na jakosti a tloušť-
kové třídě. Zalesňuje se pomocí tzv. sazečů – jsou to zdokonalené úzké  
rýče, kterými dva dělníci denně zasadí několik tisíc sazenic. Lesní školka  
ČSSL (Československých státních lesů) byla zřízena na Sekyrce.“ 

Lidová  myslivecká  společnost  (LMS)  měla  tehdy  tři  členy  –  Josef 
Preclík čp. 18, Josef Hradecký čp. 20 a Josef Kovář (zvaný „Pavelka“) 
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z čp. 57. Při pořádání honů si zvali své kolegy z okolních obcí. Výměra 
zdejší honební plochy představovala 371 ha. Povolen byl roční odstřel 
8-10 kusů srnčího, 25-30 kusů zajíců a 5-10 kusů bažantů. Dne 25. února 
1962  došlo  ke  sloučení  zdejší  LMS s Dobrým a  Kamenicí.  Rovné  se 
s doberskou LMS spojilo již dříve. Společná výměra honební plochy poté 
představovala 1714 ha.

 
Použité prameny:
SOkA Rychnov nad Kněžnou, Pamětní kniha obce Hlinného (1923-1964), 
Pamětní  kniha  obce  Dobrého  (1922-1957),  Předpis  hospodářský  pro 
obecní lesy v Hlinném (1925), Hospodářský plán lesa pro obec Hlinné 
(1950-1959).

Měšťanská škola v Dobrém

Miloslava SUCHÁNKOVÁ

Od kdy byla v  Dobrém škola,  není  přesně známo. Neexistují  staré 
zápisy. Nejprve byla škola v čp. 87 (Švíkovi). Byla postavena v roce 1740 
a sloužila až do roku 1828. Pak už nestačila, a proto se vyučovalo i v pro-
najaté světnici čp. 51 (Štefanidesovi – dům už je zbourán) až do roku 
1836, kdy se stavení staré školy zbouralo a postavila se nová škola – 
budova čp. 2 u kostela.

O  zřízení  měšťanské  školy  začala  obec  Dobré  usilovat  už  v  roce 
1920. Nepovedlo se. Další pokus byl učiněn v roce 1930 – byl opět ne-
úspěšný. V roce 1936 vyšel zákon o školách újezdních a obec podala 
další žádost o měšťanskou školu již 11. 2. 1936. Ale všechna jednání se 
protahovala a tak podala obec Dobré další žádost o povolení školy v lis-
topadu 1937 podle  starého  zákona.  Zavázala  se  postavit  a  vydržovat 
školu  sama.  Na základě této  žádosti  se  už 3.  12.  1937 konalo  komi-
sionelní řízení. Byli mu přítomni JUDr. Votický, okresní školní inspektor 
Václav Šilha,  zástupci  obce Dobré i  okolních obcí a korporací.  Vypra-
cování plánů a rozpočtu na novou školu zadala obec Dobré u architektů 
Kubečka a Stehlíka v Jaroměři. K rozhodnutí stavět školu přispěla i míst-
ní Kampelička darem 200 000 Kč. Zároveň zaručila obci výhodný úvěr. 
Bohužel, v září 1938 přišla obec téměř o všechny lesy, hlavně „Tulešov“, 
z jejichž výnosů chtěla stavbu školy financovat. Lesy přišly do záboru a 
byly  přiděleny Německu.  Přesto  zasedala  stavební  komise  a  stavební 
povolení bylo uděleno. Místo školní budovy, na kterou byly za nemalou 
částku hotovy plány, postavil se obecní dům čp. 110, kde podle původ-

7



ních plánů měly být byty pro učitele. V něm je škola dodnes. Byl dostavěn 
v roce 1942. Ještě jednou se uvažovalo o stavbě nové školy. Žádost se 
podávala v roce 1958 a se stavbou se počítalo po roce 1960 ve třetí 
pětiletce. Ale ani tentokrát ke stavbě nedošlo. A ještě jednou se jednalo 
v polovině 90. let minulého století. Teď už nešlo o stavbu nové školy, ale 
pouze  o  přístavbu  tělocvičny  a  dílny.  Ale  ani  tentokrát  se  nepodařilo 
dovést  jednání  ke  zdárnému konci.  Možná  i  proto,  že  se  počet  žáků 
snižoval.

První  školní  rok  doberské  měšťanky  byl   otevřen  ve  školním roce 
1938-1939. Byl umístěn v přízemní třídě obecné školy v budově čp. 2 
u kostela. Ve školním roce 1939-1940 byl otevřen 2. ročník. Byl umístěn 
opět v obecné škole a 1. ročník v čp. 32 u pana Josefa Krejčího (dnes 
Řehákovi). 3. ročník měšťanské školy (školní rok 1940-1941) byl povolen 
od 1. 9. 1940 a byl v obecní budově čp. 9. Byla tam také pošta. 4. ročník 
zahájil 1. 9. 1941 (školní rok 1941-1942) v domě čp. 54 u pana Františka 
Mňuka „Na skále“. Když byl dostavěn obecní dům čp. 110, přestěhovaly 
se tam tři třídy měšťanky. Byl tam i byt ředitele školy a byt školníka v su-
terénu. Jedna třída měšťanské školy byla i nadále v obecné škole u kos-
tela.

Ve školním roce 1941-1942 byl název měšťanská škola změněn na 
školu Hlavní (Hauptschule) a to už byla škola výběrová. Osnovy obecné 
školy byly upraveny tak, aby splnily požadavky povinné školní docházky. 
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Změnu s okamžitou platností  upravoval  výnos Ministerstva  školství  ze 
dne 27. 8. 1941. Hned po konci 2. světové války v roce 1945 byl i u zdejší 
měšťanské školy zřízen Jednoroční učební kurz (JUK), který prodlužoval 
školní docházku. V roce 1948 byla zdejší měšťanská škola změněna na 
školu II. stupně – střední koedukační školu. V roce 1951 začal platit od 
1. února nový školní řád – koncem školního roku se konaly závěrečné 
zkoušky, aby se mohla lépe plánovat volba povolání.  Novým školským 
zákonem z roku 1953 se sloučily národní (obecné) školy a střední školy 
v jednu Osmiletou střední školu pod jedno ředitelství. Už v roce 1957 byl 
v Dobrém 1. stupeň školy rozšířen z dvojtřídky a trojtřídku. Jedna třída 
1. stupně byla umístěna na faře. 15. 12. 1960 schválilo  Národní shro-
máždění  nový  školský  zákon.  Osmiletá  střední  škola  se  změnila  na 
devítiletku – Základní devítiletá škola (ZDŠ). Místnost pro další třídu se 
získala  zrekonstruováním suterénního  bytu  v  budově  čp.  110.  V  roce 
1981 měla škola opět jen osm postupných ročníků. Do ukončení povinné 
školní docházky se započítávaly další dva roky, které žáci absolvovali na 
střední škole či  v odborném učilišti.  Od 1. 9. 1991 byla opět  ve škole 
zřízena 9. třída a od 1. 1. 2002 přešla škola do právní subjektivity.

Školní jídelna
Už od roku 1960 se uvažovalo o zřízení školní stravovny. Jednání se 

nedařila  dovést  ke  zdárnému konci,  protože  chyběly  vhodné prostory. 
Teprve v roce 1963 se podařilo jídelnu otevřít. V budově čp. 2 se uvolnil 
byt  a  ihned  se  začalo  se  stavebními  úpravami.  Práce  se  většinou 
prováděly brigádnicky. O organizaci brigád se starali hlavně ředitel školy 
Václav Pilc  a  učitel  Jaroslav Švík,  kteří  také sami  odpracovali  mnoho 
hodin. Do práce se zapojovali i rodiče žáků. Proto se mohlo 16. 9. 1963 
začít  vařit.  Žáci  školy  jedli  v  jídelně  v  budově  čp.  2  v  přízemí  vlevo. 
Zřízení školní jídelny bylo velmi prospěšné. Stravovna měla kolem 130 
strávníků. O prázdninách a na podzim se v ní stravovávali i žáci Střední 
zemědělské školy z Kostelce nad Orlicí, kteří byli na praxi nebo brigádě 
v místním  zemědělském  družstvu.  Než  se  postavila  nová  budova 
mateřské školy v roce 1982, vozily se obědy ze školy do školky a po 
výstavbě nové školky, ke které náležela i nová moderní kuchyně bylo a 
dosud je tomu naopak. Obědy se převážejí ze školky do školy a bývalá 
kuchyně dnes slouží pouze k vydávání obědů.

Školní družina
Školní  družina  byla  otevřena  v  roce  1987.  Zpočátku  neměla  svou 

místnost a vychovatelka s dětmi pobývala v té či oné volné třídě. Teprve 
po generální opravě budovy čp. 2 získala družina své vlastní prostory 
v bývalé tělocvičně (budova čp. 2 vpravo od hlavního vchodu). Za pěk-
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ného počasí pobývají děti s vychovatelkou venku před školou, na školní 
zahradě nebo na vycházkách.

Vybavení školy
Za sedmdesát let trvání „měšťanské školy“ se mnoho změnilo. Dříve 

narození  se  pamatují  na  veliká  železná  kamna,  ve  kterých  se  topilo 
dřívím a uhlím. Denně se zatápělo, vybíral se popel, vynášel ven a do-
vnitř se nosilo dříví a uhlí. U kamen bylo vedro, ve vzdálenější části třídy 
chladno.  Když se  v  roce  1972  začala  instalovat  akumulační  kamna – 
nejprve v budově čp. 2, v budově čp. 110 v roce 1976 – znamenalo to 
velký pokrok. Méně práce, méně prachu. I staré prkenné podlahy napuš-
těné olejem se postupně měnily za parkety nebo linoleum. S výměnou se 
začínalo v roce 1969. V roce 1956 se uvolnila velká třída v budově čp. 2 
v přízemí vpravo a zřídila se tam provizorní tělocvična. Sice v roce 1961 
byla zrušena a za značných nákladů v ní byla opět zřízena třída, která se 
v 70. letech opět změnila v malou tělocvičnu, ke které v roce 1987 přibyla 
nářaďovna zrekonstriovaná ze staré komory. V současnosti těchto pro-
stor využívá školní družina. Žáci chodí cvičit do sálu v Obecním domě čp. 
143 (Pentagon).

Během let dostaly obě budovy nový kabát, novou střechu, nová okna. 
U budovy čp. 110 byla přistavěna dílna, veranda, v suterénu cvičná ku-
chyňka. Budova čp. 2 prošla v devatesátých letech generální opravou. 
Na půdě vznikly dvě nové místnosti s malým kabinetem. V budově bylo 
zavedeno  ústřední  elektrické  vytápění,  nové  sociální  zařízení.  V  pos-
ledních letech přibyl nový chodníček před školou a přístřeší u zadního 
vchodu. 

Obecní zastupitelé, kteří ve 30. letech minulého století usilovali o zří-
zení měšťanské školy by byli jistě udiveni nad počítači a dalšími elektro-
technickými pomůckami, které si ani nedokázali představit. Ale možná by 
je přece jen trochu zamrzelo, že se školu nepodařilo postavit.

Ředitelé školy
Jan  Sitný  (1938-1948),  Václav  Pilc  (1948-1976),  Josef  Kněžourek 

(1976-1986),  Božena  Remešová  (1986-1995),  Jiřina  Netíková  (1995-
2000),  Blanka Rašková (2000-dosud).

Poznámka redakce: 
Na straně 8 je publikovaná fotografie jedné ze tříd. Pozná někdo žáky, 
kteří jsou na fotografii a z kterého roku fotografie pochází? Pokud ano, 
dejte nám to vědět na adresu redakce. Děkujeme.
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Vzpomínka na založení měšťanské školy v Dobrém 
a postavení nové školní budovy

Světla BODLÁKOVÁ – SITNÁ

Koncem prázdnin roku 1938 byl můj tatínek Jan Sitný ustanoven za-
tímním ředitelem nově zřizované měšťanské školy v Dobrém, ačkoliv byl 
nejmladším z odborných učitelů, s nimiž příslušný inspektor Šilha vyjed-
nával. Ostatní odmítali jít do Dobrého, kde by neměli odpovídající byt a 
museli  by  zakládat  školu,  která  nemá budovu.  Tatínek  zajel  po  svém 
jmenování do Dobrého za předsedou školní rady Františkem Kárníkem, 
který ho informoval, že obec Dobré usiluje o zřízení měšťanské školy již 
několik let.  Školní budova se začne stavět ihned, stavební místo je již 
vyhlédnuté, u školní budovy bude jednopatrový dům se čtyřmi byty pro 
ženaté  učitele  a  dvěma  pokojíčky  pro  svobodné  účitele.  Obec  má  fi-
nanční prostředky, neboť vlastní od první pozemkové reformy po 1. svě-
tové válce velké lesy (Tulešov), téměř dvacet let v nich šetrně hospodaří 
a  nyní  může  prodat  dorostlé  dřevo.  Byt  je  zajištěný  u  pana  klempíře 
Netíka, kde budeme zatím bydlet.
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Nová měšťanská škola měla ve školním roce 1938-1939 jednu I. třídu, 
umístěnou do největší učebny ve staré budově obecné školy čp. 2 u kos-
tela. Do Dobrého dojížděl tatínek na motorovém kole „zetce“ z Valu, kde 
naše rodina v té době bydlela v budově školy a maminka tam v učení 
ještě pokračovala.

Po vyhlášení mobilizace 22. září 1938 byl tatínek stejně jako mnoho 
jiných mužů povolán ke svému praporu do Bělé pod Bezdězem, aby se 
měsíc  po  Mnichovu  rozkazem  opustit  posádky,  vrátil  bez  boje  domů. 
Tulešovské lesy se dostaly do záboru a byly v tzv. Sudetengau, a tím 
v „Říši“. Němci v nich hospodařili po svém způsobu a do své pokladny. 
Obec Dobré dostala asi 2x malou částku a pak už nic. Ze stavby školy 
sešlo,  nebyly  peníze  a  brzy  byla  stavba  škol  zakázána.  Bylo  třeba 
uvažovat o náhradním umístění dalších tříd v příštích letech.

Koncem listopadu 1938 jsme se přestěhovali z Valu do Dobrého. Náš 
nový domov u Netíků byly tři nevelké místnosti v 1. poschodí nad krá-
mem a klempířskou dílnou. Velmi dobře jsme vycházeli jak s „paní domá-
cí“ Netíkovou, tak i s mladými.

Maminka odešla dnem 31. ledna 1939 na určitou dobu ze školní služ-
by. Vdané učitelky byly přesvědčovány, aby po jednorázovém odstupném 
dobrovolně odešly. Maminka na to přistoupila, uznala, že je třeba umístit 
učitele, kteří  museli  odejít  z pohraničí.  Podobně Josef  Khaml, tatínkův 
spolužák rodem z Domašína, musel odjet s rodinou z Chrastavy u Liber-
ce a dostal se na jednotřídku v Hlinném. Často jsme k nim do Hlinného 
chodili na návštěvy.

Tatínek ve svých pamětech uvádí: „Ve školním roce 1939-1940 bylo 
už nutno hledat  umístění  pro II.  třídu.  Našlo se v domě u Mňuků „na 
skále“. V dalších letech, jak přibývaly třetí a čtvrtá třída, jsme učili i ve  
statku u Krejčů a obecní budově čp. 9, kde byla také pošta. Ve školním  
roce 1938-1939 jsme byli na škole jen 2, já (matematika a přírodní vědy)  
a Hazdra, který měl první obor (český jazyk, dějepis, zeměpis). K 1. září  
1939 nastoupili Václav Pilc (český jazyk, dějepis, zeměpis) a Jan Volejník  
(matematika, výtvarná výchova).

Učitelé  museli  o  přestávkách  přecházet  dost  velké  vzdálenosti  a 
přenášet s sebou i obrazy a jiné pomůcky. Proto obec postavila dům čp.  
110 jako obytný dům, neboť stavby škol byly zakázány. Tento dům byl  
stejně v plánu jako dům s byty pro učitele, a to v sousedství pozemku, 
kde  se  měla  stavět  měšťanská  škola.  Dobře  si  pamatuji,  že  zedníci  
několikrát z této stavby utekli přes pole do zalesněného údolí „Ve skalí“,  
když zahlédli  na silnici  od Lhoty podezřelé auto.  Báli  se,  lehce by se  
mohli  dostat  na práce do „Reichu“.  V létě  1942 byla  budova čp.  110  
dostavěna a o prázdninách roku 1942 jsme se do budovy přestěhovali.  
Vynecháním  příček  mezi  kuchyní  a  pokojem  ve  třech  bytových  jed-
notkách  vznikly  tři  učebny,  ze  spíží  a  koupelen  vynecháním  příček  
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prostory pro kabinety, z předsíní vznikly šatny. V suterénu byl malý byt 
pro školníka a v podkroví v jednom z malých pokojíků byla zřízena sbo-
rovna (zárověń i ředitelna). Od  1. 9. 1942 jsme měli tedy 3 učebny v čp.  
110 a jednu v čp. 2. To už měla měšťanská škola název Hauptschule in  
Wohlau – Hlavní škola v Dobrém. Úřední korespondence se vedla už jen 
německy.  Ještě  před  provedením  reorganizace  źemní  a  školské  se 
museli  všichni  ředitelé  škol  podrobit  zkoušce  německého  jazyka  před 
německou zkušební komisí. Jezdili jsme proto do kurzu v Novém Městě  
nad Metují. Tříčlenná zkušební komise, složená prý z bodrých Bavoráků,  
byla náročná, ale zkoušku jsem u ní udělal.

Ještě krátce vysvětlím, proč okupanti přeměnili naše měšťanské školy  
na hlavní  školy.  Chtěli  zabránit  tomu, aby všechny české děti  dostaly  
dobré základní vzdělání. Hlavní školy byly totiž výběrové. Počet jejich tříd  
a  žáků  byl  stanoven tak,  aby značná část  dětí  od  5.  ročníku musela  
zůstat na obecné škole.

U  nás  v  Dobrém však  našli  umístění  na  hlavní  škole  všichni  žáci  
z obecných škol v Dobrém, Hlinném, Kounově a Rovném (školní obvod 
naší  školy  tvořily  obce  a  osady  Dobré,  Rovné,  Rovenské  Šediviny, 
Chmeliště, Lomy, Sekyrka, Hlinné, Živina, Škutina, Masty, Lhota, Netře-
ba,  Spáleniště,  Žákovec,  Sudín,  Kamenice,  Kounov,  Rozkoš).  Osnovy 
hlavní školy byly podobné jako v I. - IV. třídě střední školy. I když jsme  
měli ztížené podmínky, zejména nám chyběly učební pomůcky, měli jsme 
však elán  mladých a  snažili  jsme se naučit  žáky,  co nejvíce.  Někteří  
z nich po válce přešli bez potíží do vyšších tříd středních škol.“

V roce 1948 přijal tatínek funkci okresního osvětového inspektora a 
předal školu řediteli  Václavu Pilcovi.  V listopadu 1949 jsme se přestě-
hovali do Dobrušky. V Dobrém jsme poznali mnoho zajímavých lidí, krás-
nou přírodu, konec války a osvobození, radost ze života.

**********************************************************************************
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Jan Sitný – první ředitel měšťanské školy v Dobrém

Než přišel Jan Sitný do Dobrého, působil na obecných školách v Ne-
ustupově, Ouběnicích. Bílém Újezdě, Domašíně, Novém Městě nad Me-
tují, na měšťanské škole v Dobrušce. Byl řídícím učitelem na Dlouhém, 
v Houdkovicích, Valu a Pulicích.

Narodil se 19. 11. 1909 v Dobrušce čp. 199, nynější ulice V Zahra-
dách. Dnes už domek nestojí. Jeho otec byl soustružníkem a matka po-
cházela  z  krejčovské  rodiny.  Malý  Jeník  začal  chodit  do  chlapecké 
obecné školy v Dobrušce 16. 9. 1915. Dokončil ji v roce 1920 a přešel do 
chlapecké měšťanské školy. Když ji v roce 1924 ukončil, odešel studovat 
na učitelský ústav do Hradce Králové. V té době byl  ředitelem ústavu 
Josef Michl, bratr pana Michla z Dobrého, otce spisovatele Karla Michla. 
Jan  Sitný  ukončil  svá  učitelská  studia  v  roce  1928.  Obdržel  maturitní 
vysvědčení. Bylo to tak zvané vysvědčení dospělosti pro školy obecné. 
Podal si žádost o ustanovení na okres Nové Město nad Metují. Míst bylo 
málo, a proto mu nebylo vyhověno. V Učitelských novinách byl inzerát, 
který nabízel  místo na Sedlčansku a tak se Jan Sitný dostal  jako po-
mocný učitel na obecnou školu do Neustupova na jeden rok. Nastoupil 
1. 10. 1928. Musel se zavázat, že bude pracovat v Sokole. Stal se ná-
čelníkem. V roce 1929 vystoupil z církve a zůstal bez vyznání. Od 1. 9. 
1929 nastoupil  na čtyřtřídní  obecnou školu  v  Ouběnicích – rovněž na 
Sedlčansku – zde učil 4. třídu. Zapojil se mezi ochotníky, rád sestrojoval 
amatérské radiopřijímače, jednoduché promítací přístroje a fotografoval, 
pak už po celý život. Od 1. 4. 1930 se uvolnilo místo v Bílém Újezdě a 
Jan Sitný odešel blíže k domovu. V Bílém Újezdě vyučoval ve II. třídě (byl 
to 4. až 8. postupný ročník). 

25.  10.  1930  nastoupil  na  jednotřídní  školu  se  čtyřmi  odděleními 
v Dlouhém. Školu navštěvovali žáci od 1. do 8. ročníku. V té době jen 
někteří  žáci  chodili  do  měšťanské  školy.  Na  tomto  učitelském  místě 
poznal bídu lidí na horách. Proto pomáhal organizovat sbírky, ze kterých 
dostávaly  děti  mléko  a  kakao.  V  tomto  roce  (1930)  složil  Jan  Sitný 
v Hradci  Králové  předepsané  zkoušky  k  samostanému  vyučování  na 
obecných školách.
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1. 10. 1931 narukoval k 3. hraničářskému praporu ve Fryštátu v ok-
rese  Karviná.  8.  10.  1931  odjel  do  školy  pro  důstojníky  v  Opavě.  Tu 
absolvoval s výtečným prospěchem. Jako četař absolvent byl 1. 6. 1932 
přeložen ke 42. pěšímu pluku v Terezíně a určen ke 3. praporu, 9 polní 
rotě  v  Rumburku.  Tam  zažil  v  průběhu  hospodářské  krize  dělnickou 
demonstraci. 9. rota dostala rozkaz připravit  se k ozbrojenému zásahu 
proti demonstrantům. Naštěstí k němu nedošlo. 10. 10. 1932 byl převelen 
do poddůstojnické školy v Terezíně. Vykonával funkci zástupce velitele 
čety. Do civilu odešel 13. 1. 1933.

16. 1. 1933 opět nastoupil do školní služby na obecnou dívčí školu 
v Novém Městě nad Metují. 1. 2. 1933 byl jmenován definitivním učitelem 
podle § 4 učitelského zákona. Obdržel tak zvanou definitivu.

K 1. 9. 1933 byl  ustanoven řídícím učitelem v Houdkovicích.  Škola 
měla osm postupných ročníků a 38 dětí.  Tady kromě pedagogické čin-
nosti vedl veřejnou knihovnu. 1. 9. 1934 nastoupil na dvoutřídní školu ve 
Valu.  Zde  se  seznámil  se  svou  budoucí  ženou  Jarmilou  Kašparovou, 
rovněž učitelkou.  Oba cvičili  v  Sokole,  učinkovali  při  zábavách,  slečna 
Kašparová hrála ochotnické divadlo. V únoru 1935 byla svatba. V roce 
1936  vykonal  Jan  Sitný  zkoušky  způsobilosti  vyučovat  na  měšťanské 
škole. Koncem srpna 1936 převzal klíče od nově postavené dvoutřídní 
školy v Pulicích jako zatímní řídící učitel. Manželé Sitní měli v nové škole 
i byt. 29. 4. 1937 se jim tam narodila dcera Světla. Od 1. 9. 1937 byla 
J. Sitná ustanovena řídící  učitelkou na obecné škole ve Valu a tak se 
Sitní  stěhovali  zpět.  Jan  Sitný byl  od 1.  9.  1937  ustanoven zatímním 
zastupujícím odborným učitelem a od listopadu definitivním učitelem na 
měšťanské škole v Dobrušce, kam z Valu dojížděl. 21. 5. 1938 byl na 
základě částečné mobilizace povolán jako poručík  v  záloze ke svému 
pluku  do  Terezína.  Odtud  po  vystrojení  a  vyzbrojení  odjel  do  Holešic 
v blízkosti Krušných hor. Tady zaujali vojáci postavení v obranné linii. Ale 
16.  6.  1938  přišel  rozkaz  Holešice  opustit.  Celý  prapor  se  stáhl  do 
Stupčic a pak do Loun, kde demobilizoval a 18. 6. 1938 záložáci odešli 
domů.

Koncem srpna 1938 byl Jan Sitný ustanoven prozatímním ředitelem 
nově zřizované měšťanské školy v Dobrém. Stal se ředitelem školy, která 
zpočátku neměla svou vlastní budovu. Na této škole pobyl do roku 1949. 
Zde se také narodily dcery Milena (13. 12. 1941) a Jarmila (25. 10. 1947). 
V Dobrém zažila rodina Sitných konec války a Jan Sitný se zapojil  do 
práce v osvobozené zemi. Pracoval v místním národním výboru, osvě-
tové radě i akčním výboru. Od 13. 5. 1945 nastoupil do mimořádné pěti-
měsíční vojenské služby v Sedloňově, Chrudimi a Písku. Vojáci zajišťo-
vali  bezpečnost  území  od  zbytků  německé  armády.  Obdržel  Čestný 
diplom za činnou účast v celostátním odboji Hnutí za svobodu.
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1. 7. 1948 předal Jan Sitný vedení doberské měšťanské školy Václavu 
Pilcovi  a nastoupil  do funkce okresního osvětového inspektora v Dob-
rušce, kam se celá rodina koncem roku 1949 přestěhovala. V září 1952 
přešel Jan Sitný do aparátu OV KSČ v Dobrušce a dálkově studoval na 
Vysoké škole politické v Praze se záměrem vrátit se do školství. V roce 
1956  –  1957  pracoval  na  KV KSČ v  Hradci  Králové.  Měl  na  starosti 
školství a kulturu. 26. 8. 1957 se splnilo přání Jana Sitného vrátit se do 
školství.  Byl  jmenován  zástupcem  ředitele  Jedenáctileté  střední  školy 
Z. Nejedlého v Dobrušce. 16. 8. 1960 byl pověřen funkcí okresního škol-
ního inspektora při odboru školství ONV v Rychnově nad Kněžnou. 26. 3. 
1970 přijal Jan Sitný na slavnostním shromáždění ve velkém sále Karo-
lina v Praze titul Zasloužilý školský pracovník. Ke dni 23. 7. 1970 odešel 
do důchodu. Zemřel 28. 5. 1998.

Podle rodinného archivu, obecní a školní kroniky
zpracovala M. Suchánková

Hlinné před 80 lety – 1930

Tento rok začal dosti  tuhou zimou. Sníh ležel ještě do dubna, čímž 
práce na polích se opozdila. Jaro bylo celkem vlhké a studené. Práce na 
polích konaly se špatně.Léto bylo dosti  pěkné a teplé,  proto úroda na 
polích slibná. Konec léta a podzim však vlhký, obilí špatně se dostávalo 
domů. Oves některým vzrostl na poli. Ovoce bylo málo, zejména švestek, 
proto  byly  u  nás drahé.  V listopadu i  v  prosinci  bylo  počasí  příznivé. 
Někteří i na Štědrý den ještě orali. Obilí u nás platilo: 1 q žita – 150 Kč, 
1 q pšenice – 155 – 160 Kč, 1 q ječmene 140 – 145 Kč, 1 q ovsa 125 – 
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130 Kč, 1 q brambor 25 – 30 Kč. Maso se platilo: 1 kg vepřové – 14 – 16 
Kč, 1 kg hovězí 12 – 14 Kč, 1 kg telecí 10 – 12. Kč.

Z naší vesnice bylo odvodem povinných 14 a odvedeno jich bylo 5.

Podle obecní kroniky připravil Josef Kučera

Z doberské kroniky – rok 1939

Vstup německého vojska na naše území
Po  zabrání  Sudet  v  roce  1938  vstoupila  na  naše  území  říšskoně-

mecká vojska 15. března 1939. Zabrala celé území našeho státu. Vznikl 
Protektorát Čechy a Morava – Protektorát Böhmen und Mähren. Krajina 
byla  pod  sněhem,  mrzlo.  Letáky se rozdávaly  českému i  německému 
obyvatelstvu. Všude byl ponurý klid. I v naší obci se objevili němečtí vo-
jáci. Zmatek nebyl ani v naší obci ani v okolí.

Politické události
Všichni občané sledovali politické události s velkým zájmem. Zázna-

mu zasluhuje zpráva o podepsání paktu Říše se Sovětským svazem 23. 
srpna 1939. Další  zpráva,  kterou zaznamenal  kronikář  Fr.  Kárník  byla 
o příkrém zakročení proti  vysokoškolským studentům v Praze 17. listo-
padu. Na místě bylo popraveno devět studentů. Ostatních asi 1200 bylo 
vzato do ochranné vazby. Z naší obce se mezi zajatými ocitl Jan Pašta 
z Chmeliště čp. 1, studující lesního inženýrství v Praze. Bydlel v Masary-
kově koleji. Dostal se do koncentračního tábora Sachsenhausenu v Ora-
nienburgu  u  Berlína.  Když  vypověděla  Francie  a  Anglie  Německé  říši 
válku, dne 2. září 1939 bylo nařízeno přísné zatemňování, omezení pou-
žívání  automobilů.  První  dva  měsíce  jen  spotřebou  paliva.  Potom se 
mohlo auto užívati jen na zvláštní povolení říšskoněmeckých úřadů. Na 
auto  nedostal  v  Dobrém povolení  Václav Mervart  z  čp.  3  a  František 
Kárník čp. 105. Motocykl mohl používati  pouze Vladimír Boháč čp. 26 
jako předseda Rolnických družstevních podniků v Dobrušce.

Odběrní lístky
V říjnu byl stanoven odběr cukru, mýdla a hlavních potravin na lístky 

odběrní. Zprvu se dostávalo na jeden týden a osobu 400 g cukru, 150 g 
krupice, krup, luštěnin, těstovin nebo rýže a 40 g pražené kávy. Na 14 dní 
110 g žitné kávy a 50 g cikorie a 5 g čaje nebo 170 g žitné kávy a 80 g 
cikorie a žádný čaj.
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Revize knihoven
Dne 8. dubna 1939 byly nařízeny revize obecních veřejných knihoven. 

Musely  být  vyřazeny  všechny  knihy  týkající  se  bývalého  českoslo-
venského vojska, legií a odboje. Též některé spisy K. V. Raise musely být 
vyřazeny.

Obrazy prezidentů
Nařízeno odstranění obrazů prvního i  druhého prezidenta republiky 

v úřadech a školách. Musely být nahrazeny státním znakem.

Ceny
Ceny  hospodářských  a  průmyslových  výrobků  nedoznaly  úředně 

žádné zvýšení, poněvadž bylo vládním nařízením každé zvyšování cen 
přísně zakázáno, přísně trestáno a pokutováno. Přesto se však platilo za 
dobytek, zvláště vepřový, před zavedením odběrných lístků až o 30 % 
více. Zvyšování cen průmyslových výrobků bylo podmíněno schválením 
Nejvyššího cenového úřadu. Vzdor tomuto opatření ceny pomalu stou-
paly. Ceny zahraničních výrobků a výrobků z dovážených surovin stou-
paly velmi rychle. Zvýšila se i koupěchtivost občanstva. Nakupovalo se 
všechno.  Nepomohly  nic  výzvy  úřadů,  bylo  hrozeno  i  velkými  tresty. 
Mnoho nakupovali  i  říšskoněmečtí  vojáci  –  zvláště  látky,  které  posílali 
domů. Poněvadž výroba nestačila krýt tuto mimořádnou spotřebu, stávalo 
se velmi často, že toto nebo ono zboží bylo vyprodáno. U nás v pohraničí 
tomu pomáhali  i  kupci  ze Sudet, kteří  mohli  u nás nakupovat.  Říšsko-
německé úřady proti tomu nic nenamítaly. Naopak, naši lidé nesměli do 
Sudet vůbec. Stanovením válečné přirážky stouply i ceny lihovin a piva. 
Ceny dříví následkem zabrání velkých ploch lesních bývalého Českoslo-
venska a  odtržením Slovenska silně stouply.  Platilo  se  až 155  Kč  za 
Ø 15-19 cm se stoupáním 15 Kč za dalších 5 cm síly. Naše obec však 
z toho zvýšení žádný zisk neměla. Pouze ze zbylých obecních (starých) 
lesů a Šimonovska, které nám zůstaly. Ze zabraného Tulešova bylo obci 
poukázáno za rok 1939 pouze 40 000 Kč na úhradu úroků z dluhů a krytí 
výloh,  ačkoliv  tam bylo  káceno  přes  150  % ročního  etátu  a  tržby  za 
prodané dříví byly veliké.

vybrala M. Suchánková
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O stavbě vodovodu v Kamenici

V době sucha a velkých mrazů trpí obec nedostatkem vody, což se 
nejlépe poznalo za abnormální zimy v roce 1929.

Obec je sice členem Valského spolku pro zřízení vodovodu, ale věc 
nespěla ke konci. Proto uvažováno o tom, zdali by nebylo lépe zříditi si 
vodovod vlastní. Učiněna proto některá předběžná opatření a informační 
cesty. Výsledkem jejím bylo, že učiněny zkoušky na pozemcích rolníka 
J. Jarkovského čp. 16 v místě zvané „Chrasty“. Nalezené tam prameny 
zkoušeny přivolaným odborníkem a shledány dostačujícími. Přes protest 
opozice vedenou rolníkem J. Hartmanem čp. 4, zahájeno ofertní řízení a 
stavba zadána „fi. Ing. Bureš, Praha“, za částku 235 350 Kč. Jmenovaná 
firma právě dokončovala stavbu vodovodu v blízké obci Domašíně, proto 
se to hodilo. Poněvadž se začaly ukazovati známky hospodářské krize a 
nezaměstnanosti, bylo dosti pracovních sil. Stavba byla do doderského 
poutu z valné části dokončena. Jest jenom litovati, že vinou opozice se 
nestavělo dříve, neb v té době snížena státní podpora ze 75 % na 52 %. 
Na úhradu stavby bylo vypůjčeno 275 000 Kč u hospodářské záložny 
v Opočně.  Kvůli  požární  bezpečnosti  postaveno  na  vhodných  místech 
8 hydrantů.

Podle obecní kroniky připravil Josef Kučera

Plnění programu zastupitelstva za rok 2010

1. Dokončení výstavby technické vybavenosti pro 24 rodinných domků 
v lokalitě  Lhotecká  je  řádně  dokončeno a všechny dílčí  akce jsou 
zkolaudovány. Náklady pro rok 2010 činily 4,8 mil. Kč. Celkové nák-
lady byly následující: kanalizace – 6 116 962 Kč, vodovod – 4 629 
323 Kč, komunikace 4 841 667 Kč, veřejné osvětlení – 1 210 737 Kč.
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2. Příprava rekonstrukce cesty Skalím zničené povodní v roce 1998 je 
stále ve fázi přípravy. První žádost o dotaci podaná obcí přes Státní 
zemědělský intervenční fond (SZIF) byla zamítnuta pro nedostatek 
peněz. Nyní je podaná žádost nová přes LESY DOBRÉ a čekáme na 
rozhodnutí.

3. Zajištění stavebního povolení pro výstavbu veřejného osvětlení v lo-
kalitě Lhotecká bylo zajištěno včetně realizace a kolaudace. Rovněž 
projektová  dokumentace  na  přístavbu  kabin  včetně  povolení  je 
provedeno.

4. Zpracování projektové dokumentace na posílení vodovodu Kamenice 
a  rekonstrukce  vodovodu Rovné,  výtlačných řádů z  vrtů  a  úprava 
vody ve vodojemu Rovné probíhá. Projektant Martin Hanuš.

5. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volby komunální 
byly řádně zajištěny a provedeny.

Hospodaření obce za rok 2010

Příjmy:                                     rozpočet Kč         upravený v Kč           plnění v     Kč  
DPFO – závislá činnost 1 180 000 1 180 000 1 263 258
DPFO – sam. výděl. činnost 190 000 190 000 132 988
DPFO – kapitálové výnosy 110 000 110 000 109 242
daň z příjmů PO 1 350 000 1 350 000 1 332 106
daň z příjmů PO – obec 150 000 541 000 541 000
daň z přidané hodnoty 2 820 000 2 820 000 2 816 189
poplatky za odnětí půdy 900 900  958
poplatky za odnětí lesní půdy 17 800 17 800 18 091
poplatky za komunální odpad 390 000 408 000 411 027
poplatky ze psů 12 000 12 000 12 750
užívání veř. prostranství 22 000 22 000 22 770
poplatky z ubytování 2 000 2 000 2 295
správní poplatky 45 000 45 000 45 478
daň z nemovitostí 550 000 550 000 707 189
dotace na volby 152 700 152 706
dotace ze stát. rozpočtu 404 770 404 770 404 770
ost. neinv. transfery ze st. rozp. 85 760 85 760
přijaté transfery od krajů 0 269 460 269 455
přij. invest. transfery ze st. rozp. 375 285 375 285
invest. transfery ze st. rozp. 1 150 000 1 150 000
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invest. dotace od krajů 1 050 000 1 050 000
pronájem pozemků 300 000 300 000 309 968
prodej pozemků 280 000 805 600 810 790
prodej ost. nemovitostí 0 0
obchod – nájemné 44 000 44 000 44 880
vodné 150 000 150 000 168 552
sport. zařízení v maj. obce 50 000 50 000 50 000
byty – nájemné 45 000 60 000 60 204
náj. z nebyt. prostor 31 000 43 000 52 943
nekapitálové přísp. a náhr. 175
nájemné lékař 12 000 12 000 12 000
nájemné z hrobů 11 000 11 000 12 500
zpětný odběr elektro odpadů 1 700 1 700 1 700
zpětný odběr odpadů z obalů 29 000 62 900 63 026
dobývací prostor 10 000 10 000 1 911
vratka ZŠ 40 000 40 000 40 000
činnost místní správy 6 000 6 000 11 465
přijaté dary 0 0
příspěvky a náhrady 34 070 34 070

71 305 71 305
úroky                                               15 000                    15 000                  21 262  
celkem 8 269 170 12 670 068

Výdaje:                               rozpočet v Kč         upr. rozp. v     Kč           plnění v Kč  
obchod 10 000 10 000 0
silnice 3 000 000 3 914 000 3 989 870
pozemní komunikace, chodníky 0 330 000 328 800
pitná voda 0 379 600 379 530
kanalizace 20 000 30 000 24 450
mateřská škola 810 000 810 000 810 000
základní škola 810 000 1 087 000 1 087 000
knihovny 30 000 47 000 45 595
obecní kronika 25 000 15 000 12 152
míst. KP - kaplička, kostel 50 000 50 000 50 063
míst. sděl. prostř. 30 000 30 000 27 860
kulturní komise – věcné dary 15 000 17 000 17 165
kulturní komise ostat. výdaje 40 000 42 000 45 104
sport. zař. v maj. obce 0 0 0
tělovýchova 310 000 310 000 301 100
dar zahrádkářům 5 000 5 000 5 000
zdravotní středisko 20 000 20 000 12 000
dar Hospic Anežky České 3 000 3 000
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dar Abilimpijská asociace 5 000 5 000
byty 10 000 10 000 1 305
nebytové hospodářství 50 000 186 000 186 377
veřejné osvětlení 1 330 000 1 330 000 1 305 206
hřbitov 10 000 10 000 0
komunální služby 360 000 500 000 484 733
svoz odpadu 600 000 635 000 632 035
veřejná zeleň 150 000 173 500 173 465
hasiči 135 000 135 000 130 530
zastupitelské orgány 890 000 890 000 906 653
volby do Parlamentu ČR 48 650 48 649
volby do zastupitelstva obce 46 390 46 389
místní správa 0 0 3 620
platy zaměstnanců 240 000 200 000 179 640
ost. osob. výdaje – pl. dohoda 16 000 16 000 16 200
pojistné na soc. zabezp. 80 000 66 000 63 245
pojistné na zdravotní poj. 35 000 35 000 27 496
pojistné na úrazové poj. 3 000 3 000 2 167
knihy, učební pomůcky, tisk 10 000 23 000 22 866
nákup materiálu 12 000 12 000 8 592
úroky z úvěru 305 000 305 000 306 448
plyn 30 000 32 000 31 902
el. energie 75 000 47 000 45 210
služby pošt 8 000 8 000 6 326
služby telekomunikací 40 000 40 000 34 411
služby peněz. ústavů 65 000 65 000 63 029
poradenské služby 48 000 48 000
nákup ostat. služeb 125 000 126 600 105 065
programové vybavení 5 000 7 000 6 720
neinv. transfery obcím 4 000 4 000 2 500
neinv. příspěvky a náhrady 20 000 41 000 40 442
kolky 1 000 1 000 500
platby daní a poplatků 50 000 85 000 75 179
budovy, haly, stavby, PD 230 000 41 400 0
pozemky 50 000 5 000 5 040
inv. transf. org. ve vlast. státu 83 000 83 000
příspěvek DSO 40 000 40 000 25 213
služby bank 12 000 12 000 13 286
daň práv. osob 150 000 541 000 541 000
vratka volby 0 11 080 11 083
splátka úvěru 786 000 786 000 631 508
ostatní výdaje                                  50 000                    50 000                       218  
celkem 11 102 000 13 490 870
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Stavy bankovních účtů k 31. 12. 2010
Zůstatek KB 1 431 677,34 Kč
Zůstatek ČSOB, Poštovní spořitelna  592 041,40 Kč

Program zastupitelstva obce Dobré na rok 2011

1. Generální oprava T 148 CAS hasičů v Dobrém. Celkové náklady 1,5 
mil. Kč, z toho dotace z Královéhradeckého kraje 1 050 000 Kč.

2. Dopracování projektové dokumentace na posílení vodovodu Kamenice 
a rekonstrukce vodovodu Rovné, včetně územního řízení a stavebního 
povolení.

3. V případě přidělení dotace se SZIF na cestu Skalím, zajištění před-
financování a provedení celé akce. Celkové náklady asi 1,8 mil. Kč.

4. Zajištění dotace na rekonstrukci ČOV u čp. 141 v Dobrém.

Návrh rozpočtu na rok 2011

Příjmy
DPFO - záv. činnost 1 250 000
DPFO – sam. výděl. čin. 120 000
DPFO – kap. výnosy 110 000
daň z příjmů PO 1 330 000
daň z příjmů PO – obec 530 000
daň z přidané hodnoty 2 810 000
popl. za odnětí půdy 900
popl. za odnětí lesní půdy 5 300
popl. za kom. odpad 410 000
poplatky ze psů 12 000
užívání veř. prostranství 22 000
poplatky z ubytování 2 000
správní poplatky 20 000
daň z nemovitostí 600 000
ost. neinv. transf. ze SR 32 160
dotace ze stát. rozp. 354 180
pronájem pozemků 310 000
prodej pozemků 7 000

prodej ost. nem. 0
obchod – nájemné 44 000
vodné 29 000
sport. zař. v maj. obce 50 000
byty – nájemné 50 000
nájemné z nebyt. prostor 35 000
nájemné lékař 12 000
nájemné z hrobů 14 000
zpětný odběr el. odpadů 1 700
zpětný odběr odpadů 51 000
dobývací prostor 5 000
činnost míst. správy 6 000
vratka MŠ 49 331
úroky                                     15   000  
celkem 8 287 571

přebytek z roku 2010 2 023 719
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Výdaje
obchod 10 000
silnice 260 000
pitná voda 320 000
kanalizace 20 000
mateřská škola 859 000
základní škola 810 000
knihovny 45 000
obecní kronika 14 000
místní kult. památky 0
míst. sdělovac. prostř. 29 000
kult. komise – věc. dary 18 000
kult. komise – ost. výd. 170 000
sport. zaříz. v maj. obce 0
tělovýchova 410 000
dar zahrádkářům 5 000
zdravotní středisko 14 000
byty 10 000

nebyt. hospodářství 90 000
veřejné osvětlení 155 000
komunální služby 405 000
svoz odpadu 630 000
hřbitov 10 000
veřejná zeleň 180 000
hasiči 1 600 000
zastupitelské orgány 890 000
místní správa 800 000
příspěvek DSO 40 000
služby bank 14 000
daň práv. osob 530 000
vratka dotací 54 188
úroky z úvěru 352 000
splátka úvěru                    1   566 000  
celkem 10 310 519

Vysvětlivky k některým zkratkám
DPFO daň z příjmu fyzických osob
PO právnických osob
SR státní rozpočet
SK sportovní klub
DHM drobný hospodářský majetek
DSO Dobrovolný svazek obcí
MAS místní akční skupina
ČOV čistírna odpadních vod
KÚ Krajský úřad
VČE Východočeská energetika
KP kulturní památky
PD projektová dokumentace
SZIF Státní zemědělský intervenční fond
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
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Hospodaření v lesích v roce 2010
V roce 2010 bylo v obecních lesích vytěženo celkem 1315 plm dřeva. 

Z toho  bylo  1044  plm  jehličnaté  a  272  plm  listnaté.  Jehličnaté  bylo 
v následující kvalitě: 657 plm PIII A – C, 356 plm surové kmeny a 31 plm 
palivo.  Listnaté  66  plm  PIII  B  -  C,  206  plm  surové  kmeny  –  palivo. 
Zalesněno bylo celkem 4,15 ha holin.  Na těchto bylo  vysázeno: 8000 
smrků, 2000 modřínů, 10600 buků, 1000 javorů a 300 olší.  Provedeno 
bylo 11,5 ha prořezávek.

V roce 2010 skončil  1. Lesní hospodářský plán, který v lesích obce 
platil  v letech  2001  –  2010.  Celková  výše  těžeb  dosáhla  24491  plm 
dřeva. Z toho množství bylo 7394 plm těžby mýtní úmyslné, předmýtní 
úmyslné do 40ti let věku porostu 1198 plm na 60,85 ha plochy, předmýtní 
úmyslné nad 40 let věku porostu 1332 plm na 53,98 ha plochy. Mýtní 
nahodilá činila 9704 plm a předmýtní nahodilá 4865 plm. Prořezávky byly 
provedeny na 193 ha lesní plochy. Zalesnění bylo provedeno na 40,08 ha 
z toho 11,18 ha meliorační a zpevňující dřeviny, převážně buk lesní. 

V roce 2010 rovněž uběhlo 20 let od doby, kdy byly obci lesy vráceny. 
Jen pár čísel z 20ti leté historie. Celkem bylo vytěženo v období 1991-
2010 60226 plm dřeva.  Z tohoto množství bylo 54593 plm jehlčnaté a 
5633 listnaté dřevo. Téměř 2/3 z vytěžené dřevní hmoty bylo z kalamity, 
hlavně v letech 1991 – 1997 a pak v roce 2006 – 2008. Zalesněno bylo 
cca 90 ha lesních ploch a bylo vysázeno 437000 smrků, 63000 modřínů, 
16000 borovice, 141000 buků, 21000 jasanů, 52000 javorů, 22000 dubů 
a 8000 olší. Prořezávky byly provedeny na cca 400 ha plochy, probírky 
na cca 200 ha. Odborný lesní hospodář po celou dobu byl Ing. Vratislav 
Mareš z Nového Hrádku.

Krátké zhodnocení plnění programů zastupitelstva ve 
volebním období 2006 – 2010

V roce 2006 byly příjmy rozpočtu 14 mil.428 tisíc Kč, výdaje rozpočtu 
15 mil. 40 tisíc Kč. Byla dokončena vestavba OÚ, ordinace lékaře a bytu 
v čp. 150. Dokončena III. etapa zalesnění nelesních ploch. Revitalizace 
Obecního domu čp. 143 v Dobrém. Oprava střechy MŠ v Dobrém. Cel-
kové náklady těchto akcí činily 12 mil. 980 tisíc Kč.

V roce 2007 byly příjmy rozpočtu 16 mil. 264 tisíc Kč, výdaje rozpočtu 
18 mil. 141 tisíc Kč. Byly vykoupeny a zajištěny pozemky pro výstavbu 
RD v lokalitě Lhotecká.  Zajištěny projektové dokumentace k územnímu 
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řízení  pro  RD  Lhotecká.  Přístavba  Obecního  domu  čp.  143  včetně 
kolaudace. Celkové náklady těchto akcí činily 13 mil. 500 tisíc Kč.

V roce 2008 byly příjmy rozpočtu 9 mil. 185 tisíc Kč, výdaje rozpočtu 
9 mil.  656  tisíc  Kč.  Byly  dokončeny přípravy  a  stavební  povolení  pro 
základní technická vybavenost (ZTV) lokalita Lhotecká a byla zahájena 
výstavba.  Provedena rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) Rovenské 
Šediviny. Zastřešeno jímání a vodojem v Dobrém. Klimatizace v obchodu 
v Dobrém.  Byly  zajišťovány  projektové  dokumentace  projektů:  víceú-
čelové hřiště, zvýšení kapacity ČOV u čp. 141, úprava jeviště v obecním 
domě,  úpravy  centra  obce,  rekonstrukce  a  přístavba  kabin  na  hřišti. 
Slavnosti  obce  Dobré  u  příležitosti  svěcení  znaku  a  praporu  obce  a 
pamětních  desek,  které  připomínají  ničivou  povodeň  před  deseti  lety. 
Celkové náklady těchto akcí činily 2 mil. 520 tisíc Kč

V roce 2009 příjmy rozpočtu činily 13 mil. 561 tisíc Kč, úvěr 6,3 mil. 
Kč.  Výdaje rozpočtu činily  20 mil.  189 tisíc Kč.  Realizována byla ZTV 
k RD  Lhotecká.  Demolice  čp.  44  pro  výstavbu  5ti  bytových  jednotek. 
Rekonstrukce VO Kamenice. Dokončeny projektové dokumentace k pří-
stavbě a rekonstrukci kabin na hřišti, centra obce. Nátěry kapliček v Rov-
ném a Hlinném. Provedeny podmiňující  stavební  úpravy  v budově čp. 
150 pro  přestěhování pošty.  Zahájení  programu zajištění  pitné vody – 
vrty. Celkové náklady akcí byly 12 mil. 200 tisíc Kč.

V roce 2010 byly příjmy k 30. 7. 2010 6996 tisíc Kč, výdaje k 31. 7. 
2010 5101 tisíc Kč. Dokončuje se výstavba ZTV v lokalitě Lhotecká. Je 
vydáno stavební povolení  na VO Lhotecká.  Zpracovává se projektová 
dokumentace k programu zajištění pitné vody. Celkové náklady dosáh-
nou 5,3 mil. Kč.

Plánováno bylo a nepodařilo se zajistit pro nedostatek financí v roce 
2007 rekonstrukce chodníků k ZŠ. Směna pozemků s pozemkovým fon-
dem v průmyslovou zónou.

Celkově lze konstatovat, že volební období 2006 – 2010 bylo úspěšné 
a bylo splněno v podstatě vše, co bylo plánováno. Samozřejmě z pohledu 
občanů ne každému bylo  vyhověno.  Jsou připomínky ke stavu komu-
nikací, rychlosti provádění prací, nutnosti toho či onoho. Ale je vyzkou-
šeno, že každý vidí svůj malý kousek a ne celek. To už asi nikdy jinak 
nebude.

Proto  děkuji  zastupitelům  za  jejich  práci,  odvedené  úsilí  a  rozho-
dování. Děkuji znovu všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli. Občanům 
přeji dobré nové zastupitelstvo, ale to už je na nich jaké si zvolí.

Ladislav Michl, starosta
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Výsledky hlasování v jednotlivých okrscích při volbách 
do zastupitelstva obce

                                        Dobré         Hlinné       Kamenice         Rovné          celkem  
Sdružení nezávislých
Milan Kunc 81 7 10 9 107
Tomáš Vidlák 140 18 10 12 180
Jiří Nágl 83 9 10 3 105
Petr Práza 82 9 7 7 105
Jiří Poul 65 31 10 11 117
Pavel Špringr 11 0 8 0 19
Vladimír Schejbal 15 1 2 3 21
Luboš Hartman 23 4 3 1 31
Pavel Marek 75 12 8 8 103

Doberští nezávislí
Ing. Josef Šafář 44 12 17 18 91
Pavel Šťásek 19 6 6 4 35
Pavel Mádr 67 41 10 14 132
Zdeněk Flégl 58 12 8 1 79
Ladislav Michl 13 4 5 4 26
Olga Sedláčková 9 32 5 1 47
Zdeněk Kotek 6 4 3 0 13
Jiří Mádr 34 10 70 6 57
Zdeněk Piskora 33 20 6 16 75

Nezávislí Doberska
Ladislav Michl 138 34 28 34 234
Milan Práza 152 41 19 34 346
Vladimíra Mrkvičková 128 36 22 34 210
Mgr. Lenka Hovorková 112 33 14 13 172
Mgr. Dita Michlová 53 12 14 6 85
Jan Rozínek 79 13 12 14 118
Ing. Karel Boháč 65 20 12 13 110
Libor Pavela 59 13 17 6 95
Josef Kyllar 51 12 11 6 80

Československá strana lidová
Luděk Preininger 144 22 30 14 210
Jan Melichar 99 17 39 37 192
Hana Holcová 60 11 18 9 98
Josef Hofman 57 26 22 13 118
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Miloš Balcar 68 6 17 12 103
Pavel Cvejn 50 9 24 10 93
Jiří Kleiner 57 10 16 16 99
Pavel Rémiš 46 5 21 32 104
Růžena Kleinerová 46 8 16 15 85

voličů na vol. seznamu 394 105 82 77 658
voliči, kteří přišli volit 270 65 58 48 441

Zpráva mandátové komise o výsledku voleb a ověření 
platnosti volby všech devíti členů zastupitelstva obce 
Dobré

Počet osob zapsaných v seznamech voličů 658
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 441
Počet odevzdaných obálek s platnými hlasy 439

Platnost volby všech devíti členů zastupitelstva obce byla ověřena. 
Registračním úřadem Dobruška pod čj. MUD 6874/2006 Svv/ ID-23.

Právoplatně byli zvoleni: Tomáš Vidlák, Jiří Poul, Pavel Mádr, Milan 
Práza, Ladislav Michl, Vladimíra Mrkvičková, Luděk Preininger, Jan 
Melichar, Hana Holcová.

Výsledky voleb do Parlamentu ČR

Politická strana                  Dobré         Hlinné       Kamenice         Rovné          celkem  
Občané.CZ 0 0 0 0 0
Věci veřejné 48 10 5 7 70
Konzervativní strana 0 0 0 0 0
Komunistická strana 23 8 5 12 48
Česká strana soc. dem. 55 14 9 17 95
SPO Zemanovci 12 3 1 1 17
STOP 0 0 0 0 0
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TOP 09 42 13 6 3 64
Evropský střed 0 0 0 0 0
KDU-ČSL 26 4 11 7 48
Volte pravý blok 2 1 0 0 3
Strana zelených 6 1 0 3 10
Suverenita 19 5 2 0 26
Česká pirátská strana 2 0 1 3 6
Dělnická strana soc. dem. 3 2 0 1 6
Strana svobodných občanů 0 0 3 1 4
ODS 46 13 25 14 98

počet platných hlasů 284 74 68 69 495
neplatné hlasy 4 1 1 0 6
voličů na vol. seznamu 392 113 82 85 672

účast voličů (%) 73 65 83 81 75,50

Mateřská škola

Mateřská škola Dobré je otevřena letos již 28 let pro naše nejmenší 
občánky od 3 do 6. let. Ve školním roce 2009-2010 bylo zapsáno ve dvou 
třídách 54 dětí. Ve školním roce 2010-2011 byl větší zájem o zápis dětí 
do mateřské školy, a proto jsem požádala krajský úřad o navýšení ka-
pacity. Od září 2010 dochází do školky 56 dětí, což je maximální možný 
počet. Díky obecnímu úřadu, který hradí provozní prostředky a schválil 
navýšení kapacity, mohou všichni rodiče obce Dobré a všech spádových 
obcí umístit své dítě do školky.

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Zajišťuje zdravé a chutné 
stravování pro děti, žáky, učitele v Dobrém a v Podbřezí a podle možnos-
tí kapacity vaří i pro doberské důchodce a občany.
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Materiálně - technické zabezpečení
Opravy provedené v roce 2009 a 2010 
- oprava školní kuchyně – rekonstrukce podlahy, odpadů, izolace, 

položení bezpečnostní dlažby, rekonstrukce elektrického vedení, 
odvodu páry

- nákup dvou spotřebičů do kuchyně 
elektrický varný kotel (145 tis. Kč)
elektrická sklopná pánev (133 tis. Kč)

- obnovení trávníku na školní zahradě – zemina + zasetí, kácení 
nebezpečných stromů

- oprava chodníku a dlažby před vchodem do MŠ + instalace bezpečné 
hrany

- instalace nové průlezky a skluzavky na zahradě
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- oprava podlah – chodba, šatna, toalety a umyvárna v 1. oddělení, 
kancelář a toalety rodičů – zarovnání a položení nového lina

- instalace sítí proti hmyzu a výměna žaluzií v hernách 1. a 2. oddělení
- oprava dlažby na rampě u školní kuchyně
- malování kuchyně a znečištěných stěn chodeb
- oprava dvířek u dětské kuchyňky v herně 1. oddělení
- nová kuchyňka v herně 2. oddělení

 
Výše uvedené práce vedou ke snaze neustále zútulňovat  prostředí 

pro děti.
Školnice pí. Fléglová udržuje všechny prostory mateřské školy v po-

řádku a čistotě, o prázdninách vše vygruntovala, umyla všechny plastové 
hračky a celé vybavení. Údržbáři OÚ panové Flégl a Kříž sekají zahradu 
a opravují průběžně to, co je třeba. V plánu máme přebudovat otevřenou 
terasu na místnost pro odpo-činek dětí, protože dětí na spaní přibývá a 
pro lehátka v 1. oddělení je málo místa. Zatím Obci nezbývají finanční 
prostředky.  Doufáme,  že  tento  problém se v budoucnu vyřeší,  protože 
uzavření terasy by zabránilo úni-ku tepla z horních prostor školky.

Údaje o pracovnících mateřské školy
pedagogické pracovnice MŠ: 

Vladimíra Paštiková, ředitelka MŠ
Hana Poláčková, zástupkyně ředitelky
Markéta Švihálková, učitelka MŠ
Eva Ševcová, učitelka MŠ do 30. 11. 2010
Jozefína Rašková – prosinec 2010
Jozefína Rašková, asistentka pedagoga do 30. 6. 2010
Petra Prášková, skupinová asistentka – pracovnice OS Orion 

z Rychnova n. Kn. do 30. 6. 2010
Jaroslava Bašusová, asistentka pedagoga od 1. 9. 2010 do 31. 

12. 2010

provozní pracovnice MŠ:
Vladimíra Fléglová, domovnice
Vladimíra Fléglová, topič
Kateřina Pleskotová – pomáhá s lehátky

 
pracovnice školní jídelny:

Marcela Reichrtová, provozář - vedoucí stravování
Marcela Frymlová, vedoucí kuchařka
Zdeňka Poulová, kuchařka
Kateřina Pleskotová, kuchařka
Vladimíra Barillová, pracovnice obchodního provozu
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Mzdovou účetní a účetnictví pro naši organizaci vykonávala paní Václava 
Smolová, zaměstnankyně firmy Kerson.
 
VÝCHOVNÝ PROGRAM

Program mateřské školy připravujeme pestrý, aby se děti cítily dobře, 
poznávaly nové věci a byly spokojené. K dispozici mají celý den tekutiny 
(různé čaje,  džusy…).  Seznamování  nových dětí  s prostředím probíhá 
dle přání rodičů. Rodiče mohou pobývat ve školce s dítětem tak dlouho, 
aby dítě  nezažívalo  stres a  adaptační  syndrom.  Denně si děti mohou 
vybírat hračky dle svých zájmů a část programu řídí učitelka. V naší MŠ 
s dětmi pravidelně cvičíme, hrajeme si pohybové hry, zpíváme, kreslíme - 
procvičujeme správné držení kreslícího náčiní, posloucháme a vypravu-
jeme  si pohádky  a  dětské  příběhy,  snažíme  se  stále  poznávat  něco 
nového. Pravidelně chodíme na vycházky, využíváme křídy, míče, hračky, 
kola, tříkolky, relaxační bazének se skluzavkou a veškeré náčiní pro zlep-
šování zdatnosti dětí. Každý měsíc jezdíme na divadla do Rychnova n. 
Kn.  a při tom se snažíme poznat ještě  další  věci –  knihovnu,  hasiče, 
výstavy… 

Mimo každodenních činností se snažíme zařazovat mimořádné akce, 
které jsou uvedeny přehledně v tabulce níže. Uveřejněné fotografie nejlé-
pe napoví o životě dětí v mateřské škole.

Mimořádné činnosti
Kroužky pro předškoláky odpoledne po obědě (malování + angličtina, 

tvoření + matematické představy, ekologie + hudební, pohybová 
výchova). 

Výstava výkresů v obchodě.
Řeč a cvičení správné výslovnosti.
Návštěva divadel a doprovodné výlety.
Turistické vycházky pro předškoláky ve středu.
Možnost používání tříkolek a kol (duben – říjen).
Lyžování pro předškoláky + klouzáky pro mladší – v zimě.
Spolupráce s rodiči – informace listem Mateřinka 14. rokem, pomoc při 

akcích MŠ.
Spolupráce se ZŠ – společné akce.
Možnost tiché činnosti při odpočinku dětí.

Mimořádné akce mateřské školy v roce 2010

VÝUKA PLAVÁNÍ
Plavecký bazén Dobruška, 17 předškoláků, od 5. 1. do 2. 3. 2010 se 

uskutečnilo 8 lekcí předplaveckého výcviku.
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Plavecká škola Dobruška, 16 starších dětí, od 9. 9. do 18. 11. 2010 se 
uskutečnilo 10 lekcí předplaveckého výcviku.

DIVADLA
8. 2. 2010 Představení v MŠ, 34 dětí, „Muzikantská pohádka“
10. 2. 2010 Divadlo v RK, 32 dětí, „Zimní příhody včelích medvídků“
22. 2. 2010 Představení v MŠ, 40 dětí, „Tučňáci“
31. 3. 2010 Divadlo v RK, spojené s další akcí v seznamu (dále +), 36 

dětí, „O pejskovi a kočičce“
26. 4. 2010 Divadlo v RK +, 36 dětí, „Mňam-pohádky“
18. 5. 2010 Divadlo v RK +, 37 dětí, „Plaváček“
3. 6. 2010 Divadlo v RK +, 46 dětí, „Nápad myšky Terezky aneb o zlé 

koze“
15. 6. 2010 Divadlo v MŠ, 38 dětí, „Pohádka o drakovi, který neuměl říkat 

„Ř“ – velmi pěkné představení plné humoru, herec p. Peřina
30. 9. 2010 Divadlo v RK, 28 dětí, „O krejčím Jírovi a kouzelné jehle“
12. 10. 2010 pohádka v MŠ, 33 dětí, „Maková pohádka“ – hrají učitelky 

MŠ
19. 10. 2010 Divadlo v RK, 37 dětí, „S tetinami zpívání je lepší než 

zívání“
25. 10. 2010 pohádka v MŠ, 34 dětí, pohádka „O Bramboráčkovi“ - hrají 

učitelky MŠ
8. 11. 2010 Divadlo v MŠ, 35 dětí, „O kominíčku Kryštůvkovi a 

posvícenské huse“
11. 11. 2010 Divadlo v RK, 29 dětí, „Čert a Káča“ – čertovská pohádka 

v podání Evy Hruškové a Jana Přeučila (loutky, písničky)
1. 12. 2010 Divadlo v MŠ, 35 dětí, „Bajaja“ – loutková pohádka
15. 12. 2010 Divadlo v RK, 32 dětí, „Jak pan mysliveček oslavil se všemi 

zvířátky Štědrý večer“

ŠKOLNÍ VÝLETY
26. 4. 2010 návštěva zámecké obory v Častolovicích, MiniZoo, 36 dětí, 

procházka oborou, krmení zvířátek, hry na dětském hřišti
14. 5. 2010 školní výlet, 36 dětí, výlet na hrad Kunětická hora s 

programem, pak návštěva „Perníkové chaloupky“ pod Kunětickou 
horou - vše s účastí maminek s dětmi

19. 10. 2010 výlet do MiniZoo v Častolovicích, 37 dětí, procházka 
zámeckou oborou a parkem, krmení zvířátek, sběr podzimních plodů

9. 12. 2010 výlet do Třebechovic pod Orebem – BETLÉMY, starší děti, 
prohlídka tradičního lidového umění
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DĚTSKÁ VYSTOUPENÍ
8. 5. 2010 Vítání občánků, Obecní úřad v Dobrém, 5 dětí, pásmo 

písniček a básniček
6. 5. 2010 Besídka pro maminky, 38 dětí, vystoupení dětí z naší MŠ ke 

Dni matek, v hostinci „U Kárníků“
19. 6. 2010 Vítání občánků, Obecní úřad v Dobrém, 3 děti, pásmo 

písniček a básniček
7. 12. 2010 BESÍDKA pro rodiče, 37 dětí, téma besídky: „Co už umím“ 

spojeno s nadílkou od Mikuláše
11. 12. 2010 Vítání občánků, Obecní úřad v Dobrém, 5 dětí, pásmo 

písniček a básniček

VÝSTAVY - EXKURZE
31. 3. 2010 návštěva městské knihovny v Rychnově. n. Kn., 36 dětí, 

prohlídka knihovny, četba z knížky pro děti, vyprávění o knihách

18. 5. 2010 návštěva „Muzea hraček v Rychnově n. Kn.“, 37 dětí, 
prohlídka hraček v muzeu, vyprávění o době našich babiček, možnost 
hry s hračkami
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Návštěva 1. třídy, předškoláci, ukázka práce v ZŠ v Dobrém pod vedením 
pí. uč. Mgr. Vidlákové

3. 6. 2010 návštěva u hasičů v Rychnově n. Kn., 46 dětí, návštěva HZS 
v RK, vyprávění, prohlídka hasičských vozů

15. 12. 2010 Betlémy ve Společenském centru v Rychnově n. Kn., 32 
dětí, prohlídka lidové tvorby

PEČENÍ
15. 10. 2010 pečení posvícenských koláčů, 29 dětí, práce s těstem, 

poznávání surovin (hmat, čich, chuť)
10. 11. 2010 pečení Martinských rohlíčků v MŠ, 34 dětí, práce s těstem, 

vlastní tvorba, děti si rohlíčky odnesly domů ve vlastnoručně 
vyrobených košíčcích

17. 12. 2010 zdobení perníčků, 12 + 8 dětí, zdobení vánočních perníčků, 
tvorba především starších dětí

JINÉ AKCE ŠKOLY
27. 1. 2010 beseda o lesní zvěři, 36 dětí, beseda s myslivcem p. ing. 

Michlem, ukázka paroží a dalších exponátů
5. 3. 2010 „Dravci“ – akce ZŠ, 14 dětí, ukázka dravých ptáků, akce ZŠ 

Dobré, určeno pro předškoláky
19. 3. 2010 koleda – dívky, 31 dětí, chlapci schovají vajíčka pro dívky 

před MŠ, hledání vajíček, koledy
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4. 5. 2010 zápis nových dětí do MŠ, 23 nových dětí se přišlo přihlásit do 
MŠ, přijato 20

27. 5. 2010 taneční vystoupení ZUŠ v Dobrušce, vystoupení určené pro 
předškolní děti, velmi pěkné

1. 6. 2010 Den dětí, 47 dětí, pěkný program plný soutěží, her a odměn 
pro děti z MŠ připravili žáci 7. - 9. tř. ZŠ v Dobrém (v tělocvičně ZŠ)

24. 6. 2010 „Tulácká noc“, 14 dětí, akce pro předškoláky, výlet do N. 
Města n. M., večer opékání párků, soutěže na zahradě MŠ a na 
dopravním hřišti, noc ve školce – pohádka, stezka odvahy, diskotéka, 
odměny a zase pohádky

28. 6. 2010 Rozloučení s předškoláky pohádkou - „O hloupém Honzovi“, 
18 předškoláků, divadelní představení v MŠ, slavnostní šerpování 
předškoláků, s písničkou, předání dárků dětem pí. Zajícovou od OÚ 
v Dobrém

29. 6. 2010 Divadelní představení dětí ze ZŠ v Dobrém, 15 dětí, divadlo 
„Polámal se mraveneček“ žáků I. st. ZŠ v Dobrém pod vedením pí. uč. 
Mgr. Hovorkové

17. 9. 2010 „Drakiáda“, 28 dětí, společná akce dětí z MŠ a ZŠ Dobré
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5. 10. 2010 „Obrazy z historie“, starší děti, akce ve spolupráci se ZŠ 
Dobré, ukázka šermířů a vyprávění o historii

26. 10. 2010 Fotografování dětí, 34 dětí, fotografování dětí v prostorách 
MŠ - rodiče měli možnost focení dětí i se sourozenci

14. 12. 2010 „Stromeček pro zvířátka“, 37 dětí, zdobení „vánočního 
stromku“ pro lesní zvěř - pro velké nadšení dětí opakováno znovu 
17. 12. 2010 (16 dětí)

20. 12. 2010 Vánoční dopoledne v MŠ, 34 dětí, rozsvícení vánočního 
stromečku - společné zpívání koled u stromečku, vánoční tradice, 
rozbalování dárečků

21. 12. 2010 Návštěva kostela v Dobrém, 26 dětí, prohlídka vánočně 
laděného prostředí v místním kostele - zpěv koled se žáky I. st. ZŠ 
Dobré

 
PREZENTACE VÝTVARNÝCH PRACÍ
Stálá výstava na nástěnkách u obchodu potravin. Výměna výkresů 
k ročnímu období.
 
SCHŮZKA S RODIČI
17. 6. schůzka s rodiči. Rada rodičů.

Vypracovala Dis. M. Švihálková
 
 
Mimořádné výsledky a úspěchy dětí
Výtvarná soutěž – 40. výročí CHKO Orlické hory + slavnostní předání 
cen. Účast 8 dětí pod vedením H. Poláčkové.
- Šárka Samková – 1. místo v kategorii 6 let
- Společný výkres – 2. místo v kolektivní práci
Všechny výkresy byly vystavené na výtvarné výstavě 14. - 27. 9. 2009 
v kině v Rychnově n. Kn.
 
Praxe studentek v naší škole
Lenka Melicharová – vykonávala pedagogickou praxi.

Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí
Školní rok 2009 – 2010 54 dětí  
Odchod do ZŠ v roce 2010 20 dětí  
Odklad školní docházky v roce 2010 1 dítě
Zapsáno nových 20 dětí  
Školní rok 2010 – 2011 54 dětí  
1. oddělení – „sluníčka“ od září 2010 27 dětí ve věku 2,5 až 7 let 
2. oddělení – „broučci“ od září 2010 27 dětí ve věku 2,5 až 7 let  
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Děti přijaté v průběhu roku 2010 – 2011 2 děti – žádost o zvýšení 
kapacity

Celkový počet dětí od 1. 10. 2010 56 dětí, což je maximální 
možná kapacita

 
Na závěr zprávy o mateřské škole chci poděkovat především staros-

tovi Obce panu L. Michlovi a všem zastupitelům za vstřícnost a spolu-
práci.  Ředitelce základní  školy  pí.  Mgr.  Raškové  a  učitelům děkuji za 
spolupráci a pomoc při akcích. Zaměstnancům mateřské školy a školní 
jídelny  děkuji za  zodpovědnost  a  laskavý  přístup  k dětem.  Rodičům 
náleží  poděkování  za  spolupráci při řešení  různých  problémů a všem 
přeji hodně síly a radosti z dětí.

Vladimíra Paštiková, ředitelka mateřské školy 

Základní škola

Škola se na rozdíl od jiných institucí řídí rokem školním, nikoli kalen-
dářním. Naše práce se tedy zahajuje v září, nikoli v lednu. Proto výroční 
zprávu začínáme II. pololetím školního roku 2009/2010. 

Leden - přelom pololetí se vždy nese ve znamení vysvědčení. Končí 
nám první poločas a žáci začínají znovu s čistým štítem a se šancí, že 
v červnu  budou  jejich  výsledky  o  něco  lepší.  K vysněné  metě  letních 
prázdnin nám přece jen půl školního roku chybí. V lednu se můžeme těšit 
ze sněhové nadílky a ta je tou správnou příležitostí pro různé sportovní 
aktivity. Již tradičně se uskutečnilo bruslení v Opočně i stavby na sněhu.

Únor - je prvním měsícem druhého pololetí. Jako obvykle se v tomto 
měsíci  uskutečnil  zápis do 1.  ročníku (2.  2.)  a ples Sdružení rodičů a 
přátel dětí (27. 2). 

Březen - je milou předzvěstí jara. Děti si užily holčičí i klučičí koledu, 
proběhly bloky primární prevence pro 5., 7. a 8. ročník a zúčastnili jsme 
se soutěže Matematický klokan. Jsme vždy rádi,  když se k nám bývalí 
žáci  vrací.  V březnu na naší škole proběhla pedagogická praxe slečny 
Lenky Melicharové, naší bývalé žákyně. 

Duben - je svým počasím již vhodnější pro aktivity mimo školu. 28. 4. 
jsme ke Dni  Země uspořádali  velký jarní  úklid  v okolí  školy.  30.  4.  se 
vydal náš čarodějnický průvod na koupaliště, kde jsme si společně užili 
pálení čarodějnic. V tomto měsíci probíhaly bloky primární prevence v 1., 
2., 4., 5., 6. a 9. ročníku.

38



Květen – bývá naplněn různými výlety,  sportovními  aktivitami a ex-
kurzemi. Tentokrát se II. stupeň vypravil na výchovně vzdělávací exkurzi 
do Terezína a na horu Říp (4. 5.). Takový výjezd je časově náročný a 
finanční náklady nejsou nijak nízké. Podobné aktivity jsou možné pouze 
díky projektům, které je spolufinancují, a díky nasazení učitelů, kteří tako-
vé projekty vypracují. Právě exkurze do Terezína byla velmi zdařilou akcí, 
která měla pro žáky velký přínos. Dále v květnu proběhlo setkání Páťáci 
páťákům. 11. 5. se žáci sešli v Bílém Újezdě, 14. 5. v Dobrém a 18. 5. 
v Podbřezí a seznámili se navzájem s historií a zajímavostmi obcí. Tyto 
školy jsou partnery v projektu Kvalitně i na vesnici. Celým květnem pro-
línaly atletické závody, ve kterých jsme dosáhli menších i větších úspě-
chů. Na konci měsíce se i I. stupeň dočkal svého výletu. Žáci navštívili 
Polici nad Metují – muzeum Merkur, prošli se kolem Ostaše a v Hronově 
se vypravili do domu A. Jiráska. I nadále probíhaly bloky primární preven-
ce, tentokrát v 1. a 2. ročníku.

Červen – poslední měsíc před prázdninami! 1. 6. se 3. a 4. ročník 
vydal na Den Země do Podbřezí. 8. 6. proběhla beseda s olympionikem 
Ladislavem Ryglem.  Při  této  příležitosti  se  žáci  seznámili  se  sportov-
ním programem Odznak všestrannosti olympijských vítězů. 11. 6. a 18. 6. 
pro  nás  naše  bývalá  žákyně  Zuzana Hejzlarová  uspořádala  výchovný 
program Les.  Zúčastnil  se jej  3. a 4.  ročník.  28.  6.  bylo rozdáno vys-
vědčení, rozloučili jsme se se žáky 9. ročníku a rozutekli na prázdniny.

Myslet si, že o prázdninách školní budovy zejí prázdnotou, je mylné. 
Zatímco žáci si užívají letních radovánek, učitelé se snaží načerpat nové 
síly i novou inspiraci, ve školních budovách probíhají veškeré opravy a 
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úpravy, které během běžného provozu nejsou možné. Poslední srpnový 
týden je u nás učitelů znám jako týden přípravný. To už všichni víme, že 
se blíží začátek nového školního roku. Ten v roce 2010 začal ve středu 
1. září. 

 
Ředitelkou je paní Blanka Rašková, výchovným poradcem pan Josef 

Ptáček. Škola má 7 tříd s 88 žáky.
1. třída – 1. ročník tř. uč. M. Vidláková
2. třída – 2. a 3. ročník tř. uč. I. Moravcová 
3. třída – 4. a 5. ročník tř. uč. B. Kubcová
4. třída – 6. ročník tř. uč. L. Hovorková
5. třída – 7. ročník tř. uč. D. Dragounová
6. třída – 8. ročník tř. uč. L. Preininger
7. třída -  9. ročník tř. uč. J. Ptáček
Školní družina uč. A. Dostálová
Reedukace poruch učení uč. I. Moravcová
 
Na škole dále vyučuje na zkrácený úvazek Jiřina Netíková, Marcela 

Michková a Martin Kaliba.Také rodilá mluvčí američanka Kristin Ashaim.
 
Září - opět jsme se všichni sešli ve školních lavicích. Někteří se v nich 

dlouho nezdrželi. Podle plánu proběhly zážitkové programy. 8. – 10. 9. 
byli žáci 6. ročníku v Kosteleckých Horkách. Tento pobyt proběhl v rámci 
projektu Zdravá škola. 9. –10. se vypravil 7. ročník na Masarykovu chatu 
a 13.  – 14.  9.  je  tamtéž následoval  ročník  4. Pobyty proběhly v rámci 
projektu primární prevence. V září nám počasí ještě přálo a my jsme měli 
šanci  věnovat  se  sportovním  aktivitám.  Zúčastnili  jsme  se  okresního 
přeboru v atletice i  přespolního běhu v Solnici.  Proběhl i  další výukový 
program „Les“ se slečnou Zuzanou Hejzlarovou. Samozřejmě nemohla 
chybět ani Drakiáda (17. 9.). 9. 9. byl zahájen plavecký výcvik pro 1. - 5. 
ročník. Ve spolupráci s Klubem žen jsme 18. 9. uspořádali pro veřejnost 
Den plný her.

Říjen  -  již  poněkolikáté  k  nám  zavítal  spolek  historického  šermu 
Pernštejni.  Tentokrát  s představením Obrazy z války třicetileté  (5.  10.). 
Byla  to  pro  nás  další  příležitost,  abychom  se  sešli  s žáky  ze  školy 
z Bílého Újezdu a z Podbřezí. 8. 10. se 8. a 9. ročník vypravil do Hradce 
Králové. Žáci navštívili K centrum. Podobné exkurze podnikáme v rámci 
primární prevence a jsou pro naše žáky velmi důležité. 

Listopad - všichni se těšíme na blížící se Advent a Vánoce. V tomto 
měsíci tedy probíhají vánoční dílny, které se již v minulosti velmi osvěd-
čily.  Nezapomínáme ani  na sport.  18.  11.  proběhlo poslední plavání a 
24. 11. se florbalové dívčí družstvo zúčastnilo utkání škol.
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Prosinec - je posledním měsícem kalendářního roku. V roce školním 
se blížíme k polovině. Sváteční náladu nám hned 3. 12. trochu okoření 
čerti z řad žáků 9. ročníku, kteří k nám vždy zavítají. 9. 12. se 1., 4., a 5. 
ročník vypravil do Třebechovic, 10. 12. jel celý I. stupeň do České Ska-
lice, podívat se na Barunčinu vánočně vyzdobenou školu. Žáci II. stupně 
se 13. 12. vydali  do ZOO ve Dvoře Králové. Naše škola zde ozdobila 
vánoční stromeček v rámci akce Vánoce zvířátkům. 22. 12. šly děti na-
posledy  do  školy  v roce  2010.  Poslední  předvánoční  den  se  už  jen 
těšíme, ochutnáváme cukroví a předáváme si vánoční dárečky. 

V uplynulém roce jsme se zaměřovali  nadále na práci s třídními ko-
lektivy. Ve všech ročnících proběhly šestihodinové bloky podle dlouho-
dobého programu primární prevence. Pro žáky 4. a 7. (nejproblematič-
tějšího  kolektivu  na  II.  stupni)  ročníku  byly  uspořádány  dvoudenní 
zážitkové kurzy. Proběhlo mnoho dalších akcí a aktivit, které splňovaly 
požadavky školního programu primární prevence (např. pobyt v Kostelec-
kých Horkách zaměřený na zdravý životní styl, Den bezpečnosti, kulturní 
program Obrazy války třicetileté).

Vzhledem  k tomu,  že  jsme  malá  škola,  můžeme  sledovat  výkyvy 
v chování  a  jednání  žáků  individuálně.  Uskutečnili  jsme mnoho indivi-
duálních pohovorů s rodiči  problémových žáků,  některým byla  doporu-
čena i odborná pomoc Pedagogicko psychologické poradny v Rychnově 
n.  Kn.,  příp.  pomoc  psychologa.  Ovšem,  ne  všichni  oslovení  rodiče 
reagovali kladně a naše návrhy využili. Nově jsme zavedli, že problémoví 
žáci  mají  pravidelné  schůzky  se  školním  metodikem  (byť  v daném 
okamžiku není žádný problém). Na zlepšení situace v třídních kolektivech 
mají  zajisté  vliv  ředitelské  hodiny,  které  probíhají  pravidelně  či  podle 
aktuálních potřeb.
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Většina vyučujících využívá nabídky vzdělávacích center a zúčastňuje 
se  školení  v oblasti  rizikového  chování  dětí,  v oblasti  práce  s třídními 
kolektivy a v oblasti práce s problémovými žáky.

Celým rokem také prolínaly kulturní akce, na kterých spolupracujeme 
s MŠ Dobré – pravidelná divadelní představení v Rychnově nad Kněž-
nou. Dále spolupracujeme s kulturní komisí, s paní Zajícovou. Samozřej-
mostí je Dopravní výchova, která probíhá ve 4. ročníku a jejímž vyvrcho-
lením je cyklistický výlet na konci každého školního roku.

 
Projekty, které probíhaly v průběhu školního roku:
Dvouleté projekty (spolufinancované z peněz EU):

Kvalitně i na vesnici (jsme partnery ZŠ v Podbřeží,  ZŠ Bílý Újezd). 
Tento projekt umožnil vybavit počítačovou učebnu na I. stupni. Hlavním 
záměrem byla hlavně práce asistentky – rodilé mluvčí - se žáky I. stupně.

Multimediální první pomoc (jsme partnery  Vyšší odborné školy zdra-
votnické a Střední zdravotnické školy v Hradci Králové). V tomto školním 
roce probíhalo proškolení všech pedagogů ze zdravovědy, poskytování 
první pomoci. 

Dvouletý projekt (dotace Královéhradeckého kraje): Kdo si hraje, nez-
lobí.  Tento projekt umožňuje efektivní trávení volného času žáků mimo 
vyučování v kroužku Společenské hry.

Jednoleté projekty (spolufinancované KÚ Královéhradeckého kraje):
Zdravý životní styl na vlastní kůži. Tento projekt pro Školy podporující 

zdraví  byl  určen  žákům  6.  ročníku  a  probíhal  ve  středisku  environ-
mentální výchovy Kostelecké Horky v termínu 8. - 11. 9. 2009.

Poznej sám sebe. Tento projekt z oblasti primární prevence se usku-
tečnil v podobě šestihodinových bloků pro jednotlivé ročníky podle plánu 
Školní primární strategie.

Další projekty probíhaly v průběhu celého školního roku v podobě jed-
nodenních akcí nebo v rámci vyučovacích hodin.

 
Rok 2010 jsme v naší škole strávili více než aktivně. Věříme, že naše 

široká  nabídka  učebních  metod  je  pro  děti  přínosem  a  obohacením. 
Veškeré  exkurze,  zážitkové  programy  a kulturní  akce  jsou  jen  dalším 
z mnoha způsobů učení. Vždyť je starou známou pravdou, že člověk se 
nejlépe učí díky prožitkům. 

 
L. Hovorková, D. Dragounová
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Žáci 9. ročníku, kteří ukončili ZŠ v červnu 2009:
Hovorka Vojtěch Hlinné 37 SOŠ ochrany osob 

a majetku Malé Svatoňovice
Chaloupka Martin Hlinné 12 SPŠ Dobruška
Michlová Zuzana Rovné 18 OA Kostelec n. Orl.
Netíková Tereza Spáleniště 10 Gymnázium Dobruška
Pop Miroslav Lhota Netřeba 42 SPŠ Dobruška
Růžička David Kamenice 56 SŠ Podorlické vzdělávací

centrum Dobruška
Škoda Stanislav Dobré 50 SOŠ technická Litomyšl
Štafa Vojtěch Hlinné 53 SPŠ Dobruška
Štěpánová Veronika Dobré 141 SPŠ Nové Město n. Met.
Zangeová Lucie Dobré 114 SPŠ Dobruška

Žáci 1. ročníku, kteří nastoupili do ZŠ v září 2009:
Dirlam Dominik Dobré
Doucek Tomáš Dobré
Foglová Nikola Dobré
Heuchelová Karolína Dobré (k 1. 10. přestoupila na jinou školu)
Horáková Adriana Dobré
Matějů Monika Kamenice
Michl Jakub Lhota Netřeba
Michlová Karolína Dobré
Mráz Vladimír Dobré
Netíková Markéta Dobré
Rašek Michal Val u Dobrušky
Štandera Matyáš Dobré
Táčner Denis Dobré
Zange Ondřej Dobré
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Klub žen

Také v roce 2010 pokračoval Klub žen v Dobrém ve své činnosti. V ú-
noru proběhla členská výroční schůze. V příjemném prostředí restaurace 
u Zelingerů v Dobrušce jsme vyhodnotily  práci  za minulý rok a naplá-
novaly  aktivity  pro  rok  další.  Přispěly  jsme  sponzorským  darem  do 
tomboly ZŠ v Dobrém a na vítání nejmenších občánků naší obce. V břez-
nu jsme se účastnily v předvelikonočním čase výstavy v Hlinném. Pro-
tože  se  nám  bowlingové  koulení  minulý  rok  líbilo,  v  dubnu  jsme  je 
zopakovaly. V tomto měsíci jsme se podílely také na úklidových pracích 
na koupališti v Dobrém.V červnu pomáhaly členky Klubu žen Obecnímu 
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úřadu v Dobrém při organizaci setkání důchodců obce Dobrého a jeho 
okolí. Na začátek školního roku jsme spolu se ZŠ v Dobrém připravily pro 
děti pěkné odpoledne na fotbalovém hřišti. Každé dítě dostalo při vstupu 
los,  který  zaručeně vyhrával.  Děti  se  vyřádily  při  soutěžích.  Ze všeho 
nejvíce je okouzlil  skákací hrad, jízda na motorkách a zvířátka z nafu-
kovacích balónků. Hudební produkci zajistil pan B. Práza. Ještě jednou 
děkujeme všem sponzorům,  díky kterým se odpoledne velmi  vydařilo. 
Těšíme se na další  dobrou spolupráci  se všemi lidmi,  organizacemi a 
spolky v Dobrém a okolí.

Za Klub žen A. Svobodová a J. Cvejnová

Zpráva FBC Dobré za rok 2010
 

Kalendářní rok 2010 byl pro florbalový klub FBC Dobré rokem plným 
událostí a zážitků. 

Dívčí tým do druhé poloviny bojů ve 2. lize žen sezóny 2009-2010 
vstoupil 23. 1. 2010 domácím turnajem v hale v Kostelci nad Orlicí, kde 
získal 3 body za 1 vítězství a 1 porážku. Na dalším turnaji v Jaroměři se 
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děvčatům podařilo překvapit favorizované Jablonné nad Orlicí a porazit 
Litomyšl,  což znamenalo první šestibodový turnaj  v historii  klubu.  Poté 
následovala série tří porážek se třemi nejsilnějšími celky soutěže, kterou 
se podařilo zastavit dvěma remízami a jednou výhrou. Na posledním tur-
naji, který náš klub pořádal 4. 4. 2010 opět v kostelecké hale, měla děv-
čata možnost zaútočit na celkovou čtvrtou příčku tabulky, ale oba zápasy 
našeho  družstva  skončily  prohrou.  V konečném  účtování  tak  děvčata 
obsadila  ve  svém  premiérovém  ročníku  6.  místo  s celkovým  ziskem 
23 bodů za 7 výher, 2 remízy a 15 porážek. Až za nimi skončily týmy 
z florbalových bašt z Litomyšle, Hořic a Letohradu. 

Nejproduktivnější hráčkou týmu v soutěži byla Petra Netíková (9 bra-
nek,  6  asistencí),  kterou  následovaly  Kristýna  Sedloňová  (9  branek, 
3 asistence) a Monika Preiningerová (6 branek,  4 asistence). Všechny 
tyto hráčky ještě společně s Lucií Barillovou a Martinou Netíkovou pro-
kázaly pevné zdraví,  neboť v průběhu soutěže nechyběly ani v jednom 
utkání.

Po šesti  týdenní  pauze  v polovině května  nastoupila  děvčata  k pří-
pravě  na  další  soutěžní  ročník.  Tréninky  v tělocvičně  byly  často  pro-
kládány výběhy do terénu, při kterých celý tým nabíral potřebnou fyzickou 
kondici. Fyzickou zátěž dívky snášely poměrně dobře a veškerá příprava 
kulminovala třídenním soustředěním v Jičíně ve dnech 6. - 8. 8. 2010, na 
kterém  hráčky  sehrály  dva  přípravné  zápasy  s celkem  z Hořic  a  s ji-
čínskými juniorkami. 

Do  soutěžního  ročníku  2010/2011  vstoupila  děvčata  s obměněným 
kádrem.  Svoji  činnost  přerušila  Čtvrtečková,  Holásková  a  Fellnerová, 
naopak do ligových zápasů již mohly zasáhnout hráčky, které se delší 
dobu sice připravovaly s týmem, ale které kvůli nízkému věku nemohly 
nastoupit  k  soutěžním utkáním – Zuzka Michlová,  Verča Štěpánová a 
Lucka Zangeová. K týmu se navíc připojila Lenka Pohlová a v průběhu 
sezóny se s družstvem začaly připravovat i další mladé naděje – Míša 
Panenková, Anča Melicharová a Anetka Kotková.

Největší rébus pro představitele klubu byl brankářský post. Dosavadní 
jednička Hanušová  v srpnu podstoupila  operaci  kolena a  její  kolegyně 
Novotná byla pracovně velmi vytížená. Trn z paty všem pomohla vytrh-
nout Andrea Svobodová, která se po rozhovoru s trenéry rozhodla vydat 
na dráhu florbalové brankářky.  

První ligový turnaj v nové sezóně, který probíhal 25. 9. 2010 v Ná-
chodě, sice skončil dílčím úspěchem, když děvčata dokázala otočit ne-
příznivě se vyvíjející utkání s Letohradem, ovšem příliš optimismu děv-
čatům nedodal, neboť při svých premiérových zápasech se těžce zranily 
Zuzka  Michlová  a  Lenka  Pohlová.  Obě  hráčky  si  nešťastně  poranily 
koleno a následně po několika vyšetřeních musely podstoupit operaci a 
následnou rehabilitaci. 
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Na příštím turnaji děvčata dokázala vybojovat cenný bod s Jablonným 
nad Orlicí a poté na domácím turnaji v Rokytnici v Orlických horách po-
razit  Hradec  Králové  a  remizovat  s Hořicemi.  Bohužel  zde  došlo  ke 
třetímu vážnému zranění naší hráčky. Verča Štěpánová si poranila kotník, 
který po ošetření lékaře skončil v sádře. Na následujících turnajích děv-
čata dokázala pravidelně bodovat, což znamená, že po polovině soutěže 
ženskému týmu FBC Dobré patří vynikající 4. místo se ziskem 16 bodů 
za 4 výhry, 4 remízy a 3 prohry. Nejúspěšnější střelkyní je Klára Hara-
pátová se 6 brankami následovaná Monikou Preiningerovou s pěti přes-
nými zásahy.

Současný kádr tvoří tyto hráčky: D. Hanušová, A. Svobodová, L. Ba-
rillová, M. Panenková, I. Prázová, V. Štěpánová, L. Zangeová, L. Poh-
lová,  P.  Netíková,  M.  Netíková,  M.  Preiningerová,  K.  Sedloňová, 
V. Pražáková, B. Fingerová, Z. Nosková, O. Ryglová, K. Harapátová a 
Z. Michlová.  S týmem  se  připravují  T.  Svobodová,  Mi.  Panenková, 
A. Melicharová, A. Kotková a D. Šlehobrová.

Amatérský  tým  mužů,  který  se  pravidelně  scházel  tradičně  každé 
pondělí navečer, v roce 2010 odehrál celkem 43 utkání mezi Staršími a 
Mladšími. O něco úspěšnější byl tým starších, který si připsal na konto 
23 výher. Mladší zvítězili 17x a 3 utkání skončila remízou. Je ale pravdou, 
že více než o výsledek jde v těchto utkáních o radost ze hry a pohybu. 
Nejlepším střelcem byl Tomáš Dostál, který dokázal v průběhu roku vsítit 
138 branek. Vedle toho muži odehráli v srpnu přátelské utkání proti týmu 
z Dobrušky, kterému sice podlehli, ale pro všechny to byla zejména dobrá 
zkušenost.

Pánové společně s týmem dívek absolvovali v průběhu roku i několik 
tréninků v hale v Rokytnici v Orlických horách, kde se dívčí tým připra-
voval na hřišti, které splňuje parametry pro soutěžní zápasy. 

Mimo to obě skupiny reprezentovaly naši obec na amatérských turna-
jích. V sobotu 13. března 2010 se v tělocvičně v Polici nad Metují před-
stavily  2  mužské a  1  dívčí  tým,  které  zde bojovaly  O pohár  Bláznivé 
Viktorky. Oba pánské týmy na turnaji předvedly velmi dobrý výkon a moc 
nechybělo,  aby proklouzly  do  bojů  o  medaile.  Nakonec mužské celky 
skončily na 3. místě ve skupině,  což v konečném účtování znamenalo 
8. a  9.  místo.  Děvčata  to  měla  mnohem  těžší,  neboť  v konkurenci 
mužských celků se dalo jen těžko pomýšlet na postup ze skupiny. I přesto 
ale dívky bojovaly o každý míček, byly odměněny potleskem a celkovým 
18. místem z 21 zúčastněných. 

Dalším turnajem byl  velmi  dobře obsazený Memoriál  Davida Korce 
v Náchodě, kterého se zúčastnily 2 dívčí a 1 pánský tým. O kvalitě tohoto 
turnaje vypovídá, že se zde představilo několik extraligových hráčů v čele 
s mistrem republiky a současným reprezentantem Markem Deutschem. 
Tým žen označený jako FBC Dobré ,,A“ si vedl ve skupině velmi dobře a 
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obsadil v ní 2. místo. Ve čtvrtfinále děvčata nestačila na Sněženky z Trut-
nova,  kterým  nešťastně  podlehla  1:0.  Sněženky  nakonec  celý  turnaj 
vyhrály. Druhý tým FBC Dobré ,,B“ měl oproti svým kolegyním výrazně 
těžší skupinu, ve které až do poslední vteřiny bojoval o postup, na který 
nakonec po  velkém boji  nedosáhl.  Pánové  ve  velmi  silné  kon-kurenci 
obstojně  reprezentovali  náš  klub  a  na  turnaji  si  připsali  historické  ví-
tězství,  když se jim podařilo  porazit  tým z Broumova. O tom,  že muži 
nepostoupí ze základní skupiny, rozhodl souboj s Kladnem, kterému náš 
celek podlehl 4:3. I přesto bylo vystoupení všech týmů na tomto memo-
riálu hodnoceno velmi kladně.

Na  závěr  roku  se  všichni  členové  sešli  již  tradičně  při  Vánočním 
turnaji, který se vždy nese ve velmi přátelské atmosféře a nejinak tomu 
bylo i letos.

Vedle sportovních aktivit  se florbalový klub během roku zapojil  i  do 
další  činnosti.  Již  tradičně  jsme v rámci  spolupráce  pomohli  místnímu 
zemědělskému podnikateli p. Netíkovi se sběrem kamene na jeho polích. 
Ve spolupráci  s p.  Šťáskem uspořádali  13.  8.  2010 letní  diskotéku na 
koupališti.
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Mládež
S novým školním rokem jsme rozšířili svoji aktivitu na florbal pro malé 

děti. Ve spolupráci se Základní školou v rámci sportovních her, se několik 
našich  členů  snaží  s dětmi  z prvního  stupně  absolvovat  první  krůčky 
jejich florbalové kariéry. V průměru 20 dětí se každé pondělí od 14 hodin 
schází  v sále  Obecního  domu,  kde  se  učí  základním  činnostem  flor-
balového hráče. Dále se snažíme dětem ukázat krásu kolektivního sportu 
–  naším  heslem je  fair-play,  týmovost  a  kamarádství.  Smyslem spor-
tovních her je také ukázat možnosti, jak vhodným způsobem trávit volný 
čas. Pokud se nám podaří u dětí vybudovat lásku k pohybu, bude to náš 
velký úspěch. 

V prosinci jsme se zúčastnili malého turnaje v Deštném v Orl. horách, 
kde jsme vytvořili  2 týmy a sehráli  několik utkání s deštenskými dětmi. 
I když jsme zatím díru do florbalového světa neudělali, turnaj byl pro děti 
velkým zážitkem a také povzbuzením do další snahy bavit se florbalem. 

 
Veškeré tyto aktivity bychom jen těžko mohli provozovat bez podpory 

partnerů, kteří nám přispívají na činnost. Velké poděkování tak zaslouží 
Obec Dobré, společnost ŠKODA AUTO a. s., firma SERVISBAL OBALY 
s.  r.  o.,  NOSEK  –  leasing  s.  r.  o.,  Staročeský  pivovárek  s.  r.  o.  – 
RAMPUŠÁK, PALIVA NOVOTNÝ – Jaromír Novotný, T. J. servis s. r. o., 
Horská chata RADOST, p. Jiří Netík a p. Jiří Finger.

49

Naši fanoušci. Foto: archiv FBC



Všem příznivcům děkujeme za projevenou přízeň v roce 2010 a vě-
říme,  že  i  nadále  se  náš  florbalový  klub  bude  rozvíjet  tím  správným 
směrem.

Za FBC Dobré L. Preininger a T. Vidlák

Zahrádkáři

20. 3. 2010 se konala členská schůze ČZS Dobré. Po schůzi násle-
dovala přednáška. Peřiny na téma „Pěstování růží“. Také nás informoval 
o  pěstování  ovocných stromů a jahod.  Na závěr  odpovídal  na otázky 
zahrádkářů. Všem se to moc líbilo. Pan Peřina předal předsedkyni naší 
organizace,  paní M. Velichovské,  čestné uznání za Územní radu ČZS 
v Rychnově n. Kn., které je členkou.

27. - 28. března se konala v bývalé škole v Hlinném výstava „Veli-
konoce – svátky jara“. Navštívilo ji 270 lidí.

1.  5.  jsme uspořádali  zájezd  do  polského  Walbrzychu  na  „Festival 
květů“. Účastnilo se ho 30 lidí a všem se moc líbil.

10.  7. jsme byli  na výstavě květin v Lysé n.  Labem. Zároveň jsme 
navštívili areál Botanikus v Ostré n. Labem. Na výlet se přihlásilo 58 lidí a 
museli jsme k autobusu přiobjednat mikrobus.
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21. 8. jelo 8 našich členů s osečnickými zahrádkáři na výstavu „Flora 
– letní etapa“ do Olomouce.

8.  -  10. 10.  proběhla výstava „Zahrada východních Čech“ v Často-
lovicích. Na ni naši členové připravili výstavku svých výpěstků a fotografií 
z činnosti.

22. 10. proběhla beseda s p. J. Černým z Opočna na téma „Cesta po 
Madeiře“. Účastnilo se jí 50 osob a všem se líbila.

Na  27.  -  28.  11.  jsme  připravili  výstavu  na  téma  „Kouzlo  Vánoc“. 
Navštívilo ji asi 270 osob. Bývalý doberský spoluobčam p. M. Netík zde 
vystavil svůj vyřezávaný betlém. Obdivovali jsme jeho šikovnost.

Výbor se během roku sešel 12x. Odměnou za jeho činnost je radost a 
spokojenost lidí, kteří se účastní výletů nebo výstav.

B. Poláček

Sraz Velorexů v Dobrém

Ve dnech 2. - 4. července roku 2010 se v prostorách areálu koupaliště 
Dobré uskutečnil „Historický sraz vozítek OSKAR – Velorex.“ Pořadatelé, 
kteří  jsou zároveň autory knihy Velorex – Tělesně vadní do šťastnější 
budoucnosti, situovali toto setkání do malebného prostředí Orlických hor. 
Do míst,  kde se tříkolová a později  čtyřkolová vozidla pro invalidy pů-
vodně vyráběla. Majitelé Velorexů se tak mohli  prostřednictvím sobotní 
soutěžní jízdy nejen pokochat krásnou přírodou, ale také poznávat jed-
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notlivé  výrobní  závody  bývalého  výrobního  družstva  Velorex.  Sraz byl 
zakončen nedělní spanilou jízdou z obce Dobré přes Solnici  do Houd-
kovic, kde byla za velkého přispění místního Sboru dobrovolných hasičů, 
uspořádána výstava Velorexů. Kromě ucelené výrobní řady od nejstar-
šího  dochovaného  kusu  až  po  poslední  čtyřkolové  stroje  bylo  možno 
shlédnout i upravené tříkolky HOBA, prodloužený čtyřdveřový Velorex či 
nejnovější  počin  opavské firmy Motoscoot  –  tříkolku  Velor.  Pořadatelé 
tohoto velkého setkání Velorexů, které se konalo v roce šedesátého výro-
čí od zahájení sériové výroby, započali s tradicí, která bude v dalších le-
tech  pokračovat.  Dopravní  prostředky  z bývalého  výrobního  družstva 
Velorex tak budeme v Orlických horách v létě potkávat častěji.

Ladislav Šustr

Případy řešené na Dobersku

případ                        Dobré        Hlinné         Kamenice         Rovné          Šediviny  
podvod - 1 - - -
zanedbání pov. výž. 1 - - - -
krádež 5 - - - -
občanské soužití 1 - - - -
náhlé úmrtí 2 - - - -
doprava 1 - - - -
pracovní úraz - - - 1 -
přestupek - - - - 1
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Nová publikace z Vydavatelství SEN

Na podzim  roku  2010  vydalo  Vydavatelství 
SEN v  Dobrém  pro  občanské  sdružení  LIBRI 
Dobré další regionální publikaci, tentokrát doku-
mentující osmiletou činnost tanečního orchestru 
TOS Dobruška.  Tuto  historii  zpracoval  Oldřich 
Hulc z Dobrušky. V publikaci najdete bohaté in-
formace o činnosti orchestru a jeho členů, živo-
topis jeho zakladatele Vlastimila Železníka a ta-
ké bohatou fotodokumentaci  členů orchestru  a 
některé vlastní aranžmá skladeb orchestru.

Pokud se vám publikaci ještě nepodařilo za-
koupit, můžete tak učinit u vydavatele.

Josef Kučera

Prosím čtenáře, 

kteří by byli ochotni darovat, odprodat, případně zapůjčit ke zpracování 
materiály  dokládající  život  a práci  obyvatel  Doberska i  celého regionu 
Orlických  hor  a  podhůří,  aby se  osobně ozvali,  nebo mě kontaktovali 
osobně nebo na telefonu 732 367 979, případně i elektronickou poštou 
na adrese natura@dobruska.cz  .   

Jedná se mi o staré pohlednice, fotografie, úřední i osobní listiny, dok-
lady,  reklamní předměty a tiskoviny,  osobní i  obchodní korespondenci, 
regionální literaturu i zápisy různých spolků i institucí, mapy a jiné možné 
materiály včetně trojrozměrných předmětů.

Tyto materiály budou používány při vydávání regionálních publikací a 
tiskovin včetně Doberské ročenky nebo sborníku Panorama.

Josef Kučera, 517 93 Dobré 114
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