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Tři miliony korun. To-
lik chybí Dobřanům v
Orlických horách na
přístavbu základní ško-
ly. Rychle rostoucí deví-
tiletce chybí prostory a
na její rozšíření se poda-
řilo získat dotaci 25mi-
lionů korun. Jenže na-
bídky stavebních firem
provozovatele školy ne-
příjemně zaskočily.

Jiří Fremuth
redaktor MF DNES

ORLICKÉ HORY Zatímco školy v
celých Orlických horách spíš jen
stagnují, v Dobřanech nové žáky
musí odmítat. Obec přesto nyní
řeší vážný problém. Venkovská a
přitom tolik úspěšná škola nutně
potřebuje získat tři miliony korun,
aby mohla rozjet budování přístav-
by. Pro vesničku to přitom jsou ob-
rovské výdaje.
„Žádost o dotaci jsme podávali

před dvěma lety. Než se vše vyřídi-
lo, zásadně stouply ceny staveb-
ních prací. Tendr jsme vypsali opa-
kovaně, ale cena je stále vysoká. Do-
tace už nejde navýšit, takže teď řeší-
me, jestli dokážeme ty peníze na-
jít,“ vysvětluje ředitel školy Jan Gru-
lich.
Zatímco v roce 2005 ve vsi studo-

valo 72 dětí, dnes je jich o sto víc.
„Máme třídy, kam se vejde jen 15
dětí. Chceme přistavět celé patro
školy s výtahem, upravit také stáva-
jící prostory. Projekt počítal s roz-
počtem 28 milionů korun, z toho
měla být dotace 25 milionů korun.
Stavební práce měly podle projek-

tu stát 20 milionů bez daně a teď
máme nabídku na 23 milionů ko-
run bez daně. Původně jsme počíta-
li, že ze svého doplatíme tři milio-
ny, nyní je to dvakrát tolik,“ počítá
Grulich.
Dobřany jsou malebná vesnička v

Orlických horách. To, co ji dělá výji-
mečnou, je místní základní škola.
Domístní devítiletky chodí 172 dětí,
drtivá většina z nich přitom dojíždí
ze širokého okolí. Dobřany přitom
mají 133 obyvatel. Budova školy pat-
ří obci, školu samotnou pak zřizuje
obecně prospěšná společnost Trivi-
um Plus. Dobřany ale školu podpo-
rují, jak jen je tomožné. „Máme roč-
ní rozpočet dva miliony, jsme malá
obec, a pokud bychomdali tři milio-
ny ze svého rozpočtu, na léta zasta-
víme další investice. Teď se musí-
me rozhodnout, jestli půjdeme do
rizika, nebo jestli to odpískáme.
Uděláme však všechno pro to, aby
se ta akce uskutečnila,“ doplňuje
postoje obce dobřanský starostaMi-
chal Moravec.
Vedení školy a obec se musí roz-

hodnout, jak situaci vyřešit. Na pro-
jektu přístavby školy se pracovalo

dlouhá léta a příprava už spolkla
milion korun. Jestli se má škola dál
rozvíjet, investici potřebuje. „Dnes
jsou úplně jiné nároky na výuku,
než v době, kdy se škola stavěla. Po-
třebujeme odborné učebny, počíta-

čovou učebnu, učebnu na dělenou
výuku jazyků. Ta výuka se mění.
Když potřebujete nové technolo-
gie, musíte vše zasíťovat. Je potře-
ba změnit zázemí. Prvotní impulz
je nárůst žáků. Děti musíme odmí-
tat. Od roku 2005 nám každým
rokem přibývají,“ říká ředitel ško-
ly.
Pokud by nyní celý projekt padl,

peníze se znovu budou shánět jen
těžko. Projekt počítá s tím, že se ka-
pacita devítiletky zvýší o 60 dětí -
na celkových 240. „Fakticky máme
jen dvě varianty. Buď půjdeme do
rizika a budeme shánět peníze z ve-
řejných zdrojů a sbírek, nebo
prostě do toho nepůjdeme,“ zamýš-
lí se Grulich. Rozhodnutí podle něj
musí padnout již na začátku tohoto
týdne. Stavět by se mělo začít letos
o prázdninách a do roka mělo být
vše hotovo.
Ze 172 žáků jich do Dobřan dojíždí

zhruba 150. „Pro blízké obce, jako
jsou Deštné nebo Olešnice, které
školumají, jsme konkurence. Ostat-
ní, které školu nemají, nás naopak
podporují. Jsou rády, že děti od
nich k námmohou chodit,“ popisu-

je vztahy s okolními obcemi staros-
taMoravec. Do dobřanské školy jez-
dí i devět dětí ze Sedloňova. Další
čtyři pak chodí do školky v nedale-
kémBystrém, která je součástí dob-
řanské školy.
Sedloňovská starostka Hana Jež-

ková říká, že obce přispívá na dítě
čtyři tisíce korun, ročně tedy 52 ti-
síc. „My jsme rádi, že škola v Dobřa-
nech funguje dobře. Sice tady moc
dětí nemáme, ale všechny tam cho-
dí a rodiče imy jsme spokojeni. Spá-
dově jsme do Dobřan historicky
vždycky patřili.“
Naopak třaskavé téma je Dobřan-

ská škola pro obce, které mají vlast-
ní školu. Řada mnohem větších
obcí, než jsou Dobřany, má vlastní
školy poloprázdné.
„Máme svoji školu, ta si vede

dobře, ale děti nám to ubírá. Je to
volba rodičů, kam děti pošlou,“
říká opatrně starosta Olešnice v Or-
lických horách Jiří Cejnar. Také sta-
rostka Deštného v Orlických ho-
rách Alena Křížová je stručná: „My
se snažíme tady tu školu držet.
Máme stabilizovaný počet žáků a
snažíme se, aby fungovala.“

Prvními představeními v Hradci
Králové začal 24. ročník meziná-
rodního festivalu Divadlo evrop-
ských regionů. Akce až do 29.
června nabídne na různých scé-
nách ve městě přes 300 produkcí
včetně Open Air Programu. „Chce-
me, aby byl festival co nejrozma-
nitější a pro co nejširší spektrum
diváků,“ řekl mluvčí Klicperova
divadla Martin Sedláček. Právě v
Klicperově divadle se mohou divá-
ci těšit na více než 40 představení
na pěti scénách: na hlavní scéně,
ve Studiu Beseda, v komorní scé-
ně V Podkroví, na Letní scéně a v
šapitó. Program se uskuteční také
v Divadle Drak, kde je připraveno
asi 50 představení. Takzvaný
Open Air Program nabídne až
200 produkcí na různýchmístech
v historickém centru Hradce. Bě-
hem osmi dnů ožijí improvizace-
mi, tanečními performancemi či
žonglérskými výkony třeba Gočá-
rovo schodiště, Malé náměstí i Žiž-
kovy sady. (ČTK)
Foto: Lukáš Urban
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HRADEC KRÁLOVÉ Kriminalisté v
Hradci Králové podali návrh na ob-
žalobu tří mužů, které viní z drogo-
vých zločinů. Z podrobných pozná-
mek, které si obvinění vedli, vyply-
nulo, že prodejem konopných pro-
duktů chtěli vydělat přes 12 milio-
nů korun.
Obviněnímuži se podle policie po-

kusili na Jičínsku z více než stovky
pěstovaných rostlin konopí vyrobit
několik litrů konopné masti, výluh
ze sušené části konopí a další pro-
dukty s vysokým obsahem omam-
né látky. Součástí poznámek, které
se kriminalistům dostaly do rukou,
byly i termíny dodávek odběrate-
lům, odebíraná množství s předpo-
kládanými zisky. „Předpokládaný
čistý zisk z této činnosti, která měla
trvat do září letošního roku, měl
podle těchto poznámek obvině-
nýchmužů překročit částku 12 mili-
onů korun,“ řekla Magdaléna Vlč-
ková z krajského policejního ředi-
telství.
Policii upozornil na pěstování ko-

nopí na poli i ve skleníku anonym.
Kriminalisté dva z pachatelů obvini-
li loni v září, později k nim přibyl
třetí. V těchto dnech policie ukonči-
la vyšetřování. Obvinění se přiznali
a kriminalistům řekli, že motivem
byly jejich finanční problémy. Dvě-
ma z mužů hrozí až deset let, třetí-
mu až 12 let vězení. Jeden z nich je
ve vazbě. (ČTK)

V Hradci začal
týden plný
divadla
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Fakta
Dobřanská škola

Do ZŠ Trivium Plus chodí 172
dětí, přitom obec má pouhých 133
obyvatel. Nestátní škola, kde se ne-
platí školné, si vybudovala v regionu
silné renomé a 150 dětí dojíždí ze ši-
rokého okolí. Budova patří obci, ale
školu provozuje obecně prospěš-
ná společnost Trivium Plus. Ta
školu, které ještě v roce 1996 hrozilo
zavření, fakticky zachránila. V roce
2013 založila v sousedním Bystrém
školku. V posledním prestižním mě-
ření výsledku vzdělávání PISA skon-
čili dobřanští patnáctiletí žáci vůbec
nejlépe ze všech testovaných zá-
kladních škol v zemi. První byli v
přírodovědné, matematické a čtenář-
ské gramotnosti. V týmovém řešení
úkolů skončili druzí.

Minulost a budoucnost Ve staré dobřanské škole (na snímku vlevo) se údajně scházeli obrozenci František Hek i Josef Dobrovský. Nyní sem chodí přes 170 žáků a
škola chce co nejdříve rozjet přístavbu celého patra (na vizualizaci vpravo). Chybí „maličkost“: sehnat asi tři miliony korun. Foto: archiv a vizualizace ZŠ Trivium

Tři muži chtěli
prodejem
marihuany
vydělat miliony

Kde vzít tři miliony?
Těžké horské dilema HradecKrálové

Lídrem STAN
a Svobodných
bude Lenka Jaklová
Jedničkou kandidátky koalice
STAN a Svobodní s podporou Vý-
chodočechů v podzimních komu-
nálních volbách v Hradci Králové
bude publicistka a projektová ma-
nažerka Lenka Jaklová (STAN). Z
druhého místa bude kandidovat lé-
kař Miroslav Havrda (Svobodní) a
ze třetího ředitel projektu Kö-
niggrätz 1866 Radek Balcárek (Vý-
chodočeši). „Cíl pro komunální vol-
by 2018 je získat v zastupitelstvu
města Hradec Králové tři mandá-
ty,“ řekl Havrda. (ČTK)

Náchod

Nemocnice zavádí
15 minut zdarma
Prvních 15 minut parkování bude v
náchodské nemocnici zdarma. Roz-
hodlo o tom vedení krajského zdra-
votnictví po vlně kritiky. Parkoviš-
tě vedení nemocnice zpoplatnilo
kvůli přestavbě, kdy v areálu citel-
ně ubyla místa pro auta. Opatření
má zabránit zneužívání parkoviště.
Po patnáci minutách se tak bude
platit za první hodinu 30 korun a
za každou další započatou hodinu
zaplatí řidiči 10 korun. (fre)

Trutnov

MHD pojede i na
plyn a elektřinu
Trutnovská městská doprava bude
méně znečišťovat ovzduší. Od pod-
zimu budou v ulicích města jezdit
čtyři elektrobusy a tři vozy na stla-
čený zemní plyn. Město chystá
také aplikaci, která využívání MHD
zjednoduší. (fre)


