DOBRUŠSKÝ
ZPRAVODAJ

str. 2, 7 a 8

str. 13 a 14

W W W.
W MESTODOBRUSKA
A. C Z

2|2019

str. 27 a 28

Osmnáctá
TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
na Dobrušsku, Opočensku a v Týništi nad
Orlicí. V celém našem obvodu koledovalo
celkem 129 skupinek malých králů, které
přinesly do domácností poselství radosti,
přání zdraví a požehnání. Opět se potvrdilo, že Tříkrálová sbírka spojuje lidi v šíření dobra.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
začátek nového
roku přinesl další
důležitý krok, týkající se budoucnosti a využití
budovy bývalého
Studijního střediska Univerzity Karlovy. Ve čtvrtek
3. ledna byl podepsán protokol o převzetí a již v pondělí 7. ledna byl opětovně
zahájen hotelový provoz. Prioritou je
zachovat a nadále rozvíjet hotelové služby, které jsou v našem městě prakticky
jediné. V současné době se intenzivně
pracuje na tom, aby co nejdříve mohlo
dojít ke stěhování úředníků většiny odborů městského úřadu do nových prostor.
Předcházet tomu budou drobné stavební úpravy, které navrátí místnosti k původním kancelářským účelům. Hlavním
cílem je co nejefektivněji využít objekt
ke zkvalitnění služeb jak občanům Dobrušky, tak návštěvníkům našeho města.
Městský úřad by měl být centralizován
„pod jednou střechou“. O průběhu úprav
a realizace budeme průběžně informovat
v Dobrušském zpravodaji.

První měsíc nového roku byl příležitostí k bilancování loňských úspěchů
a výkonů dobrušských sportovců. Ve velkém sále Společenského centra Kina 70
se uskutečnil tradiční slavnostní večer,
na kterém byli oceněni nejlepší sportovci, cvičitelé, trenéři a funkcionáři dobrušských oddílů a klubů. Opět se potvrdilo,
že město F. L. Věka se může pochlubit
celou plejádou výborných sportovců,
kteří se prosazují jak na domácích kolbištích, tak i v zahraničí. Tradiční chloubou
jsou skibobisté, kteří tvoří základ juniorské i seniorské reprezentace. Stanislava
Preclíková opět potvrdila pozici ženské
světové jedničky, když na mistrovství

Stanislava Preclíková

světa získala tři zlaté a jednu bronzovou
medaili. Medaile z domácích šampionátů
přivezli badmintonisté či atleti, kteří se
již nemohou dočkat chvíle, kdy vyběhnou
na nový tartanový povrch zrekonstruovaného Městského stadionu Václava Šperla.
Osobně chci poděkovat všem trenérům,
cvičitelům a funkcionářům za jejich obětavou dobrovolnou činnost. Jejich práce
je často nedoceněná a o to víc si zaslouží
naše velké uznání.
V letošním roce nás čekají oslavy řady
významných výročí. Na začátku března
– v úterý 5. 3. – se uskuteční slavnostní večer k padesátému výročí Kina 70.
Dobrušské panoramatické kino bylo, je
a věřím, že bude pojmem v blízkém i širokém okolí. Proto významnému „kulatému“ jubileu věnujeme pozornost. Vedle
vernisáže výstavy k padesátileté historii kina se příchozí mohou těšit rovněž
na ﬁlmové ukázky a doprovodný kulturní program, v němž například s ﬁlmovými melodiemi vystoupí ženský pěvecký
sbor Vlasta.
Stojíme na začátku nejkratšího měsíce
v roce. Přeji Vám, abyste následujících
osmadvacet dní prožili co nejlépe.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 692 844
Již po osmnácté uspořádala Farní charita Dobruška
Tříkrálovou sbírku. Během jediného dne – soboty 5. ledna – na Dobrušsku, Opočensku a v Týništi nad Orlicí vybralo 129 královských skupinek celkem 692 844 Kč, což je
o 28 tisíc korun více než loni. Peníze z Tříkrálové sbírky
budou tradičně použity na sociální službu osobní asistence,
na nákup pomůcek do charitní půjčovny či přímou ﬁnanční
pomoc lidem v nouzi. Více si přečtete o Tříkrálové sbírce
na stranách 7 a 8. Fotograﬁe najdete na straně 2.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 18.12.2018

Rada města
dne 27.12.2018

rozhoduje

schvaluje

– při zadávání části podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „I/14 a II/309 Dobruška – okružní křižovatka“ ﬁnancované
městem Dobruškou (dále také jen „zakázka“) dle § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele „Společnost Dobruška - SOVIS +
REKOM“, správce společnosti SOVIS CZ,
a. s., IČ 27532208, účastník společnosti
REKOM Nový Bydžov, a. s., IČ 25264737.
Nabídková cena tohoto dodavatele činí
7.897.377,83 Kč bez DPH, 9 555 827,17 Kč
vč. DPH 21 %

– provedení rozpočtového opatření č. 25/2018
dle předloženého návrhu
– rozpočty příspěvkových organizací v odvětví školství (MŠ J. A. Komenského, Dobruška; ZŠ Františka Kupky, Dobruška; ZŠ
Dobruška, Pulická; ZUŠ a DDM) na rok
2019 a střednědobé výhledy rozpočtů
na období let 2020 – 2022 uvedených příspěvkových organizací
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 12.09.2017 se společností Architektonické studio Hysek, spol. s r. o.,
IČ 25201255
– uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 31.12.2009 k bytu č. 2 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 2 do 31.12.2019
– uzavření Dodatku č. 14 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 3 ze dne 31.12.2009 uzavřené
s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje
doba nájmu bytu č. 3 do 31.12.2019
– uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 27.09.2012 k bytu č. 12
v domě čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce se XXXXX, zastoupenou městem
Dobruškou jako opatrovníkem stanoveným
Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou pod č.j. XXXXX ze dne 04.11.2011,
jednáním za město Dobrušku byl dne
30.11.2011 Radou města Dobrušky pověřen referent OSVZ Mgr. Bohuslav Matys,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 12
do 31.12.2019
– uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 18.10.2013 k bytu č. 25
v domě čp. 812 v ulici Mírová v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 25 do 31.12.2019
– uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.12.2015 k bytu č. 5 v domě
čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 5 do 31.03.2019
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 29.09.2017 k bytu č. 15 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 15 do 31.03.2019
– uzavření Dodatku č. 75 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 10.10.2011 k bytu č. 1 v domě
čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s XXXXX,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1
do 31.01.2019
– od 01.01.2019 redakční radu Dobrušského zpravodaje ve složení: Mgr. Leoš Dragúň, JUDr. Jan Šťastný, Bc. Dana Ehlová,
Mgr. Josef Frýda, Ing. Zdeňka Hanousková,
Mgr. Taťána Klapková a Mgr. Jiří Mach
– podání žádosti o poskytnutí ﬁnanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje: Podpora činnosti turistických

schvaluje
– uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem, jímž je „Společnost Dobruška - SOVIS + REKOM“, správce společnosti
SOVIS CZ, a. s., IČ 27532208, účastník
společnosti REKOM Nový Bydžov, a. s.,
IČ 25264737, ve znění v souladu s přiloženou nabídkou dodavatele, a to pouze
tehdy, nebudou-li naplněny podmínky pro
jeho vyloučení dle ust. § 122 odst. 7 či dle
ust. § 124 odst. 3 a nebudou-li v zákonné
lhůtě podány námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele k uzavření
smlouvy.

Rada města
dne 20.12.2018
rozhoduje
– při zadávání podlimitní veřejné zakázky
na služby „Stavební úpravy krytého bazénu a koupaliště v Dobrušce a přístavba
relaxační části - dokumentace pro územní
řízení a projektová dokumentace pro stavební řízení“ (dále také jen „zakázka“) dle
§ 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, o vyloučení účastníka
„Krytý bazén a koupaliště v Dobrušce“ zastoupeného vedoucím společníkem ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s. r. o.,
IČ 474 50 347, z další účasti v zadávacím řízení na zakázku pro nezpůsobilost
ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona a ukládá Mgr. Martinu Pošvářovi, referentu odboru rozvoje města pověřenému
jeho vedením, zajistit doručení oznámení
o rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a zajistit realizaci
všech dalších potřebných úkonů dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

schvaluje
– uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 332
s Lukášem Kočím, IČ 01296639.
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informačních center – 19CRG04 ve výši
21.700 Kč

projednala
– Příkaz vydaný Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, kterým tento ukládá městu Dobrušce uhradit pokutu
za přestupek za přenechání zbraně nebo
střeliva osobě, která není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a rozhodla,
že úhradu celkové částky 3.000 Kč bude vymáhat po strážníku XXXXX, který uvedený
přestupek způsobil.

Rada města
dne 07.01.2019
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 1/2019
dle předloženého návrhu
– osmé vydání organizační směrnice číslo
OS/17 Výše stravného při pracovní cestě
zaměstnanců města Dobrušky s účinností
od 01.01.2019
– uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
a o inženýrské činnosti ze dne 01.12.2016
s Ing. arch. Jurou Bečičkou, IČ 76357392
– realizaci projektu „Zajištění pojízdné prodejny pro místní části města Dobrušky“
včetně zajištění jeho ﬁnancování a podání žádosti o dotaci na tento projekt z dotačního programu Královéhradeckého
kraje „19RRD10 Podpora provozu prodejen
na venkově“. Předpokládané náklady na realizaci projektu činí 60.000 Kč
– uzavření Smlouvy o poskytování služeb
na dodávku elektřiny pro dvě odběrná místa
v budově čp. 777 v Solnické ulici v Dobrušce se společností CENTROPOL ENERGY,
a. s., IČ 25458302
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10.000 Kč na akci „Vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Rychnovska za rok
2018“ Okresnímu sdružení ČUS Rychnov
nad Kněžnou, z. s., IČ 00435783, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto
subjektem, a to dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 13.12.2016
– program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 21.01.2019
– podání žádosti o poskytnutí ﬁnanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje: Podpora kulturních aktivit
– 19KPG01 - ve výši 40.600 Kč

mění
– usnesení č. RM 03/02/2018 v bodech II)
a III). Nově zní usnesení:
Rada města Dobrušky
– I) byla seznámena s návrhy na pořízení změny Územního plánu Dobruška doručených na Město Dobruška v období
od 01.01.2018 do 12.11.2018;
– II) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit pořízení Změny č. 3 Územního plánu Dobruška podle § 6 odst. 5 písm.
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, na základě
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předložených návrhů na změnu územního
plánu č. 1 - 8 dle § 44 písm. d) stavebního
zákona;
– III) doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit dle § 44 odst. 4 úplnou
úhradu nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud bude zpracováno,
a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, v plné výši navrhovateli,
a to způsobem uvedeným v článku V. odst.
2 Zásad postupu při pořizování změn územního plánu;
– IV) doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit starostu města Ing. Petra Lžíčaře jako určeného zastupitele, který
bude s úřadem územního plánování spolupracovat v souladu s § 47 odst. 1 stavebního
zákona při pořizování Změny č. 3 Územního plánu Dobruška.

Zastupitelstvo města
dne 17.12.2018
bylo seznámeno
– s rozpočtovými opatřeními č. 23 - 24/2018
schválenými Radou města Dobrušky

schvaluje
– rozpočet města na rok 2019 včetně tvorby
a použití Sociálního fondu na rok 2019.
Rozpočet města se schvaluje jako schodkový. Celková výše příjmů je 168.122.243 Kč,
celková výše výdajů je 232.210.000 Kč.
Schodek ve výši 64.087.757 Kč je hrazen
ﬁnančními prostředky z minulých let. Text
„Přijaté dotace“ uvedený v návrhu rozpočtu na 1. a 3. straně bude nahrazen textem
„Přijaté transfery“ ve schváleném rozpočtu
přílohy změnu projektu „Pořízení techniky
pro JSDH města Dobrušky kategorie JPO
III“ spočívající ve změně rozsahu pořizované techniky, změně jeho celkových nákladů, které nově činí 366.376 Kč vč. DPH,
a ve změně jeho názvu, který nově zní
„Město Dobruška - pořízení techniky pro
JSDH kategorie JPO III“
– směnu pozemku parc. č. 662/1 o výměře
203 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1958-159/2018 vyhotoveným dne
11.09.2018 společností Geospol, s. r. o.,
Dobruška, z pozemku parc. č. 662 v obci
a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky, za pozemky parc. č. 658/2 o výměře
7 m2, parc. č. 2817/20 o výměře 40 m2, parc.
č. 2817/24 o výměře 17 m2 a za pozemek
parc. č. 629/10 o výměře 23 m2, oddělený

stejným
geometrickým
plánem
z pozemku parc. č.
629/1, vše v obci
a k. ú. Dobruška,
ve spoluvlastnictví
manželů XXXXX.
Směna bude realizována ve smluvních
cenách.
Dohodnutá
cena
směňovaných pozemků je stejná, tj.
4.060 Kč. Náklady
na vyhotovení geometrického plánu nutného k oddělení pozemků a správní poplatek
za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí město Dobruška
– přijetí daru pozemků parc. č. 2289/21 o výměře 8 m2 a parc. č. 1290/96 o výměře 564
m2, odděleného geometrickým plánem č.
1938-29/2018 ze dne 28.02.2018 z pozemku parc. č. 1290/71, vše v obci a k. ú. Dobruška a uzavření Smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků č. 1007991843 s Českou
republikou – Státním pozemkovým úřadem,
IČ 01312774
– místostarostu Miroslava Sixtu zástupcem
města a zastupitelku Blanku Čiháčkovou
jako náhradníka zástupce města v Místní
akční skupině POHODA venkova, z. s.

vyřazuje
– bod č. 3 Změna č. 3 Územního plánu Dobruška z programu jednání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 17.12.2018

ruší
– své usnesení č. ZM 10/23/2018 ze dne
25.06.2018 v tomto znění:

Zastupitelstvo města Dobrušky
schvaluje
– I) realizaci projektu „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ o celkových nákladech
na stavbu sportovní haly a vybavení jejího
interiéru ve výši 105.000.000 Kč vč. DPH
– II) podání žádosti o podporu na projekt
„Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ z dotačního podprogramu MŠMT 133D
531 Podpora materiálně technické základny
sportu - ÚSC, SK a TJ, bude-li tento či podobný dotační program vyhlášen
– III) zajištění ﬁnančního krytí nákladů projektu „Sportovní hala v Dobrušce, ulice
Pulická“ odpovídající výši spoluúčasti
příjemce dotace z dotačního podprogra-

mu MŠMT 133D 531 Podpora materiálně
technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ
a výši případných neuznatelných nákladů
výše uvedeného projektu
– IV) realizaci projektu „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ pouze pokud bude její
skutečná realizace podpořena dotacemi tak,
aby celková částka zatížila rozpočet města
maximálně 80.000.000 Kč vč. DPH

akceptuje
– zvýšení rozpočtových nákladů stavby sportovní haly včetně jejího vybavení nábytkem
dle přepracované projektové dokumentace pro provádění stavby na částku ve výši
max. 110 milionů Kč vč. DPH za podmínky, že dojde k uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo s projektantem této stavby ve znění,
které odsouhlasí Rada města Dobrušky

ukládá
– Radě města Dobrušky předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Dobrušky návrh na ﬁnancování stavby sportovní
haly a jejího vybavení a z tohoto návrhu
vycházející návrh změny rozpočtu na rok
2019 a změny střednědobého výhledu
rozpočtu

bere na vědomí
– odstoupení Ing. Petra Poláčka a Pavla
Hůlka ze správní rady Nadačního fondu
na podporu bezpečnosti a volnočasových
aktivit na území města Dobrušky a jmenuje Miroslava Sixtu a Blanku Čiháčkovou členy správní rady tohoto nadačního
fondu

neschvaluje
– přijetí nabídky koupě pozemku parc. č.
261/7 v obci Dobruška a k. ú. Běstviny
od Státního statku Jeneč, státního podniku
v likvidaci, IČ 00016918.

Z pracovního diáře starosty
■ Pondělí 17. 12.: zasedání zastupitelstva
města, jednání s ředitelem ﬁrmy Marius Pedersen
■ Úterý 18. 12.: schůze rady města, poděkování studentovi Gymnázia Dobruška Martinu Zuzkovi za záchranu
spolužačky
■ Středa 19. 12.: výběrové řízení – vedoucí oddělení správy budov
■ Čtvrtek 20. 12.: schůze rady města, výběrové řízení – vedoucí oddělení správy budov
■ Čtvrtek 27. 12.: schůze rady města

■ Sobota 29. 12.: výroční valná hromada SHD Dobruška
- Doly
■ Pondělí 31. 12.: silvestřík pro děti
■ Čtvrtek 3. 1.: převzetí budovy čp. 777
– Studijní středisko Univerzity Karlovy
■ Pátek 4. 1.: vernisáž výstavy fotograﬁí
Luboše Doležala
■ Neděle 6. 1.: zhasnutí vánočního stromu
a vyhlášení výsledků Tříkrálové sbírky,
výroční valná hromada SHD Chábory
■ Pondělí 7. 1.: schůze rady města, jednání s ředitelem VGHMÚř Dobruška

■
■
■
■

■

– plk. gšt. Ing. Janem Maršou, Ph.D.,
jednání Komise pro teplárnu
Pátek 11. 1.: jednání s KHK a Opočnem o spolupráci – nemocnice Opočno,
výroční valná hromada SHD Domašín
Sobota 12. 1.: výroční valná hromada
SHD Běstviny
Neděle 13. 1.: valná hromada Spolku
F. L. Věka – pořadatele hudebního festivalu F. L. Věka
Pondělí 14. 1.: Škoda auto Mladá Boleslav – jednání o automobilu pro pečovatelskou službu, beseda se seniory
v Rýdlově vile
Úterý 15. 1.: jednání Komise pro strategické plánování
5
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Mimořádný čin mladého hrdiny ocenil starosta města
Student dobrušského gymnázia Martin
Zuzek přispěl k záchraně spolužačky
Uplynulý rok starosta Petr Lžíčař
přivítal mnoho návštěv a delegací jak
z blízkého okolí, tak z domova či ze zahraničí. Jedno z posledních přijetí, které
se uskutečnilo již ve vánoční atmosféře,
bylo však svým způsobem výjimečné.
První muž Dobrušky se setkal s dvanáctiletým studentem dobrušského gymnázia
MARTINEM ZUZKEM z Jílovice, aby
věcným darem ocenil jeho příkladný čin.
Mladý hrdina totiž svou rozvahou a rychlou reakcí přispěl k záchraně života stejně
mladé spolužačky.
Co se stalo?
V dubnu loňského roku se na dobrušském gymnáziu odehrálo drama, ve kterém šlo o život. Studentka druhého ročníku
osmiletého studia ve škole zkolabovala.
Naštěstí její spolužák - dvanáctiletý Martin Zuzek z Jílovice - poznal, že jde o hypoglykemický šok. Vzhledem k tomu, že
sám je diabetik, dobře věděl, jak poskytnout první pomoc. Změřil jí glykémii.
Tu měla velmi nízkou. Tak jí do stehna
aplikoval glukagon, který našel v tašce
spolužačky. Dále instruoval, co dalšího je
potřeba udělat, aby se dívka dostala z kó-

Martin Zuzek měl z darovaného tabletu velkou radost

matu. To byl základ
vyřešení
krizové
situace.
Šťastnou
tečku za případem
udělala záchranka,
která přivedla dívku
k vědomí. Je nepochybné, že Martin
Zuzek svou rychlou
reakcí
pravděpodobně zachránil své
spolužačce život.
Dětský čin roku
2018
Není divu, že čin
duchapřítomného
zachránce neupadl
v zapomnění. Na- Dobrušský starosta Petr Lžíčař přijal malého zachránce
dační fond Dětský čin roku, který v rám- a půl roku. Na nemoc si musel zvykat on
ci stejnojmenného projektu každoročně i rodiče. Stala se součástí jejich běžného
oceňuje děti, které vykonaly nějaký dob- života. Pravidelně měřit hladinu cukru
rý skutek a pomohly ostatním, mu předal a dávkovat tělu inzulín se za ty roky stalo
speciální cenu. Martin ji převzal na slav- rutinou. Cukrovku nebere jako komplikanostním ceremoniálu, který se uskutečnil ci, ale jako prostý fakt, se kterým se musí
na začátku prosince na pražské Staroměst- vypořádat.
ské radnici.
„Znevýhodnění to určitě je,“ připoušOcenění jej těší, ale hrdinou se necítí. tí, ale jedním dechem dodává: „Při studiu
„Ve vzniklé krizové situaci jsem zasáhl nebo sportování mě to nijak neeliminuje.
automaticky. Díky znalostem z diabetic- Hraji ﬂorbal, jezdím na kole, lyžuji, plavu
kého tábora jsem věděl, co mám dělat. a lezu na horolezeckou stěnu.“
Jsem rád, že všechno dobře dopadlo,”
A co studijní výsledky? „V pohodě.
vzpomíná na dramatické chvíle Martin.
Do školy chodím rád, baví mě všechny
„Vážím si toho, jak se zachoval. Jako předměty. Na dobrušském gymnáziu se
matka jsem na něj samozřejmě velmi mně líbí, máme tu dobré zázemí a dobrý
hrdá. Myslím si, že na jeho rychlé reakci kolektiv kamarádů. Na dojíždění jsem
má vedle každodenních osobních zkuše- zvyklý, protože na základní školu jsem
ností s cukrovkou zásluhu hlavně účast jezdil do Librantic,“ sdělil student.
na táborech, kde získal cenné zkušenosti
Na otázku, zda má představu, kam
a naučil se vše potřebné. Po této událos- zamíří za šest let po absolvování gymti by si všichni měli uvědomit, jak dů- názia, odpověděl: „Uvidíme. To je ještě
ležitá je osvěta a schopnost poskytnout hodně daleko. Možností je ale celá řada.
první pomoc,“ poznamenala Martino- Možná medicína, třeba počítače. Nebo si
va maminka Ivana Zuzková, jež je také s bráchou a bratrancem založíme hudební
diabetička.
skupinu, to by taky nebylo špatné,“ směje
se při loučení mladý hrdina a v rukách raDoktor nebo muzikant?
Příznaky cukrovky se u Martina pro- dostně tiskne dárek. Tablet, který mu bude
jevily před deseti lety, když mu bylo dva připomínat záslužný čin.
(dr)

Okénko poslance Petra Sadovského:
Motivace k další práci
Už je to více
než rok, co jsem se
i díky vaší podpoře
dostal do Poslanecké sněmovny, za což
bych vám na tomto
místě ještě jednou
rád poděkoval. Snažím se, abych náš
region, resp. naše město, reprezentoval co
nejlépe. Upřímně, není to úplně tak jednoduché, jak by se to na první pohled zdálo.
6

Jsem mezi poslanci nový, spoustu věcí se
učím, ale nechci si to tam jen tak „odsedět“. A tak si dovolím trochu bilancovat.
Poslanecká sněmovna se řídí harmonogramem pravidelných akcí, který je vždy
sestaven na pololetí kalendářního roku.
Harmonogram tvoří šest týdenních cyklů,
které se opakují. Z toho jsou dva týdny
vyhrazeny jednání v Poslanecké sněmovně, dva týdny pro jednání výborů, jeden
je označen jako variabilní, to znamená,
že se může sejít Poslanecká sněmovna

a pokračovat v neprojednaných bodech
probíhající schůze, a pak týden, který je
označen jako poslanecký a který slouží
k tomu, abychom byli ve svých městech,
regionech a pracovali pro občany.
Důležitá část práce poslance se tak
odehrává ve výborech a komisích Poslanecké sněmovny, kam jsou přidělovány
jednotlivé body schůze k podrobnému
projednání, přičemž nejběžnějším kritériem rozdělení je gesce, oblast toho, čeho se
daný bod týká.
Já jsem členem Ústavně-právního výboru, jehož největším úkolem je posuzování právní, ústavní stránky návrhů
zákonů. Nejčastěji projednáváme legis-
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lativní návrhy z dílny Ministerstva spravedlnosti či Ministerstva vnitra. Druhý
výbor (každý poslanec by měl mít dva
výbory) je Výbor pro bezpečnost, který
se zaměřuje na vše ohledně bezpečnosti
a bezpečnosti státu obecně.
Součástí výborů jsou podvýbory, které se zřizují k tomu, aby konkrétní téma
mohlo být podrobněji diskutováno v užším kruhu. Jednání podvýboru jsou také,
na rozdíl od jednání výboru, neveřejná.
Jsem předsedou Podvýboru pro vězeňství, ve kterém se snažím především spolupracovat s věznicemi a pomáhat jim
řešit jejich problémy. A na závěr jsem
místopředsedou komise se složitějším
názvem „Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznam komunikačního
provozu, sledování osob a věcí a rušení
provozu elektronických komunikací“,
přičemž obrázek o její činnosti si uděláte
již při přečtení samotného názvu. Schůze
podvýborů a komisí se nekonají v takové
frekvenci jako jednání výborů. Zpravidla
se podvýbor schází jednou do měsíce, pří-

padně je schopný se sejít operativně při
řešení konkrétních problémů.
Samozřejmě, že netrávím celý šestitýdenní cyklus v Praze, protože jednání
výborů se často vejde do dvou až tří dnů,
zbytek týdne tak jsem v Dobrušce, stejně
jako ve výše uvedený tzv. poslanecký týden. Jak jistě víte, snažím se být osobně
přítomen každé pondělí ve své poslanecké
kanceláři na náměstí F. L. Věka, v čase
od 14 do 17 hodin, kde mě můžete navštívit. Rád vás zde přivítám a můžeme probrat problémy, které vás případně trápí.
V souvislosti s novým rokem, kdy se
všichni snažíme hodnotit, jaký byl ten rok
minulý, co se povedlo, co ne, bych se rád
vrátil k dobrušským seniorům, kteří mě
navštívili v Poslanecké sněmovně. Jejich
návštěva mně dala neskutečnou motivaci k další práci. Měl jsem pocit, že to, co
tam dělám, má smysl. V tomto roce pro
vás opět plánuji podobné akce a budu rád,
pokud mé nabídky využijete. Nebráním
se ani individuálním návštěvám přímo
v Praze, budete-li mít cestu kolem Posla-

necké sněmovny a já tam zrovna budu sedět, rád vás provedu prostory Poslanecké
sněmovny.
Za období působnosti ve sněmovně
jsem podal několik návrhů zákonů a několik pozměňovacích návrhů k projednávaným zákonům. I v letošním roce mám
připraveno několik změn v zákonech
např. k již zmíněnému vězeňství či k zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Mohu vám tudíž slíbit, že se i nadále
budu snažit pracovat tak, aby to bylo ku
prospěchu všech obyvatel. Nebráním se
ani diskuzi nad vašimi návrhy, o kterých
si myslíte, že by zlepšily současný legislativní systém a přispěly ke snazšímu životu
nás všech.
Přeji vám, abyste měli tento rok co
nejpříjemnější, a já se vás budu snažit
i nadále v „Okénku poslance“ pravidelně seznamovat s informacemi, které moji
činnost provázejí.
Petr Sadovský, místostarosta
a poslanec Parlamentu ČR

AKTUALITY Z MĚSTA
Osmnáctá Tříkrálová sbírka na Dobrušsku,
Opočensku a v Týništi
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019
Tříkrálová sbírka se letos konala v ČR podevatenácté, na Dobrušsku poosmnácté. Účastní se jí
každoročně přes 60 tisíc dobrovolníků, objem vykoledovaných peněz je v celé republice přes 100 milionů Kč.
Tato sbírka v sobě ale nese hlubší smysl než pouhé shromažďování peněz… Je vlastně velkým řetězcem dávání.
Na počátku při narození Ježíše to byli mudrci, kteří se přišli poklonit narozenému Králi a přinesli mu velké dary. V těchto
dnech jsou to tisíce dobrovolníků, kteří dávají svůj čas a síly, aby
roznesli po domovech radostnou zprávu o narození Ježíše Krista.
Dalším, kdo dává, jsou všichni lidé, kteří otevírají dveře i srdce
a dávají dar ve prospěch charity, aby mohla pomáhat. Nakonec
jsou to všichni zaměstnanci Charity ČR, kteří obdarovávají službou nemocné a seniory. A jsou největšími poskytovateli sociálních služeb v naší zemi.
Tříkrálová sbírka spojuje lidi v šíření dobra. Ani letos nezmizela štědrost a ochota dávat. Ochota dávat je totiž vyjádřením
toho nejušlechtilejšího, co v člověku je, a to je láska.
65 % z vykoledovaných peněz se vrací do Dobrušky.
Peníze z Tříkrálové sbírky používáme tradičně na sociální
službu osobní asistence, na nákup dalších pomůcek do charitní
půjčovny, přímou ﬁnanční pomoc lidem v nouzi a také posíláme
peníze na projekt Adopce na dálku do Indie, na školství. V loňském roce jsme z těchto peněz pořídili třetí charitní auto, které
je využíváno především osobními asistentkami při terénní službě
a také půjčovnou pomůcek.
Opět se ukázalo, že lidé „Tříkrálovce“ věří, a podle toho se
chovají. Nejčastější příspěvek je 200 nebo 100 Kč. O výtěžek
samozřejmě jde, ale není na prvním místě. Největším přínosem
je radost a poselství, které přinášejí malí králové lidem do jejich domácností. Přinášejí přání zdraví a požehnání pro celý rok.

DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína,
Mělčan, Chábor, Běstvin, Dolů
192 056 Kč
VAL, Provoz
8 746 Kč
Chlístov
2 748 Kč
OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce
81 030 Kč
POHOŘÍ
19 330 Kč
SEMECHNICE
11 634 Kč
MOKRÉ
7 918 Kč
TRNOV, Houdkovice, Záhornice
22 750 Kč
BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty
26 719 Kč
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky
26 595 Kč
PŘEPYCHY, Záhornice
30 445 Kč
OČELICE, Městec n. Dědinou
12 018 Kč
DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště
37 245 Kč
BYSTRÉ V O.H.
17 277 Kč
JANOV A TIS
9 077 Kč
OHNIŠOV, Zákraví
24 581 Kč
SNĚŽNÉ
7 407 Kč
SEDLOŇOV
11 465 Kč
DOBŘANY, Nedvězí
8 610 Kč
BOHDAŠÍN
7 111 Kč
KOUNOV, Šediviny
14 238 Kč
BAČETÍN, Sudín
16 349 Kč
DEŠTNÉ V O. H.
20 000 Kč
OLEŠNICE V O. H.
10 632 Kč
TÝNIŠTĚ N. O.
48 221 Kč
LÍPA N. O.
18 642 Kč
CELKEM
692 844 Kč
Všem dárcům děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2019!
Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz
7
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Přání K + M + B, což znamená Bůh hraň
tento dům, žehnej tomuto domu, také píší
nad dveře. Proto také nepraktikujeme
anonymní pouliční koledování, ale poctivě se snažíme obejít všechny domácnosti.
Při letošní TKS v celém našem obvodu
koledovalo celkem 129 skupinek. Koledovalo se v sobotu 5. ledna po celý den.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 je
692 844 Kč, což je o 28 tisíc korun více
než loni.

Ráda bych vám poděkovala za to,
jakým způsobem koledníky přijímáte
ve svých domovech. Děkuji všem dárcům, dětem a jejich rodičům, vedoucím
skupinek, pánům farářům za požehnání
v kostelích, všem dobrovolníkům, zajišťujícím zázemí pro koledníky a rozvozy dětí do potřebných míst. Děkuji
starostkám a starostům ve všech zúčastněných obcích za pečetění a rozpečeťování pokladniček a také městu

Svatý Vavřinec se vrátil na své místo

Dobruška za dvě bezplatná ﬁlmová představení pro
koledníky.
Jménem Farní charity
Dobruška i jménem svým
vám všem do nového roku
přeji hodně zdraví, optimismu a vzájemné lásky.
Ing. Jana Poláčková
Farní charita Dobruška
Holance z Dobrušky. V opočenské dílně
pana Holance došlo k restaurování jednotlivých dílů.
Ve druhé polovině 20. století byl
podstavec obehnán kovovým drátěným
plotem s nefunkční brankou. Drátěnou
konstrukci v průběhu let pokryla rez, dostala se za hranici své životnosti a navíc
v pohledové části působila vůči plastice
samé nevhodným dojmem. Uměleckým
kovářem Josefem Černým z Ohnišova
bylo staré oplocení demontováno, vyspraven byl podkladní beton a realizováno
nové kovové oplocení tvořené svislým
výpletem v kombinaci hladkých a tordovaných čtverhranných prutů s okovanými hlavicemi. Osazena byla nová stylová
branka a oplocení bylo ošetřeno žárovým
zinkováním s povrchovou úpravou v kovářské černi.
Opravená socha může opět zdobit tuto
část města. Zařadila se mezi soubor drobných plastik a uměleckých děl na území
města, který je v posledních letech z podnětu památkové péče městem Dobruška
systematicky opravován a který patří mezi
objekty místního významu.
Petr Slavík

V loňském roce se uskutečnila kompletní oprava pískovcového pomníku se
sochou sv. Vavřince v Pulické ulici.
Dílo, které je majetkem města, bylo
zhotoveno v roce 1733 a původně stálo na náměstí F. L. Věka, dříve Velkém.
O zajímavé historii vzniku této sochy
a o její spojitosti s mariánským sloupem
na náměstí si mohou zájemci přečíst v některé z publikací dobrušského spisovatele
a emeritního ředitele muzea pana Mgr. Jiřího Macha.
Socha sv. Vavřince patří, společně
se sochou sv. Jana Nepomuckého, která
se nachází před rodným domkem F. Vl.
Heka, mezi tzv. „putující sochy“, tedy ty,
které často v průběhu staletí měnily své
místo a neustále se stěhovaly.
Socha sv. Vavřince a její podstavec
byly opraveny v roce 1933 na náklady
dobrušských občanů, tehdy tzv. sousedů.
Podstavec se sochou byl v posledních
letech nakloněný a jeho technický stav
nevyhovující. V roce 1982 došlo k demontáži originální sochy a na její místo
byla osazena kopie z hořického pískov-

ce, kterou zhotovil pan Josef Holanec st.
Kompletní opravu díla, která zahrnovala
demontáž sochy a podstavce, provedení
nového základu, restaurování díla a zpětné osazení, provedla ﬁrma Ing. Josefa

Chcete bydlet
v Dobrušce?

Automatizovaný externí defibrilátor
u dobrušské městské policie

Město Dobruška připravuje výstavbu
domu s malometrážními byty vhodnými
jako bydlení startovací nebo pro seniory.
Bytový dům bude situován v místě křížení ulic Fr. Kupky a Na Příčnici naproti
základní škole. Půjde o třípodlažní objekt s vlastním výtahem, v němž se bude
nacházet 17 bytů 1+kk o výměře zhruba
41 m2. Každý byt bude mít vlastní sociální zařízení, komoru (sklad), kuchyňský
kout a lodžii. Byty i celý dům budou kompletně bezbariérové. Vytápění bytů zajistí
městská teplárna. Dům bude mít vlastní zahradu a parkoviště s devíti stáními,
z nichž dvě budou určena pro invalidy.
V domě bude vybíráno tržní nájemné.
Na webových stránkách města
www.mestodobruska.cz najdete stručný
dotazník, jehož vyplněním zvýšíte své
šance na získání nájemního bydlení v našem městě.
(six, dr)

Na konci roku
2018 se strážníci Městské policie
Dobruška
zapojili
do projektu KISS SHARP. Veškerá spolupráce probíhá v rámci součinnosti se
Zdravotní záchrannou službou Královéhradeckého kraje a všichni strážníci jsou
pro obsluhu automatizovaného externího
deﬁbrilátoru (AED) odborně proškoleni.
AED je přístroj, který, pokud je dostupný, tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace. V čase srdeční zástavy
je řada osob postižena život ohrožující
poruchou srdečního rytmu – komorovou
ﬁbrilací. Prostřednictvím AED je možné
dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný deﬁbrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus. Pokud je deﬁbrilace
provedena do tří až pěti minut od náhlého
kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost ob-

8

Svatý Vavřinec po kompletní opravě

Mezinárodní symbol umístění AED
novení srdečního oběhu. AED tak představuje šanci včasného provedení deﬁbrilace
před příjezdem záchranné služby.
Str. Adolf Soumar, MP Dobruška
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE DOBRUŠKY
Tři prioritní oblasti důležité pro rozvoj města jsou již stanoveny
Strategický plán města je základním
a klíčovým dokumentem a předpokladem
systematického, zdravého a vyváženého
rozvoje města založeného na podrobné
znalosti výchozích podmínek a kvalitní
analýze budoucích příležitostí a možných hrozeb. Strategický plán města čerpá
z minulosti, rozvíjí přítomnost a předurčuje budoucnost.
Nezbytné kroky
Prvním krokem zrodu Strategického
plánu rozvoje Dobrušky byl výběr ﬁrmy,
která bude pomáhat při vzniku plánu.
V září loňského roku starosta Ing. Petr
Lžíčař a zástupce zpracovatele RNDr. Jan
Vozáb, PhD., jednatel společnosti Berman
Group, s. r. o., podepsali smlouvu o dílo,
jejímž předmětem je zpracování strategického plánu města.
Dále radnice uskutečnila nezbytný průzkum spokojenosti občanů města Dobrušky a ve spolupráci s poradenskou ﬁrmou
průzkum prostředí pro podnikání, v jehož
rámci starosta spolu s konzultanty navštívil
vedoucí představitele téměř dvaceti ﬁrem
v Dobrušce. Názory a zkušenosti obyvatel
i podnikatelů patří mezi jedny z nejdůležitějších podkladů pro strategické plánování.
Účast značného počtu respondentů v průzkumu přispěla k přesnějšímu vymezení
témat, jimiž by se měl plán zabývat.
Klíčová role
Při tvorbě strategického plánu hraje klíčovou roli komise pro strategické
plánování. Jde o uskupení složené ze zástupců vedení města, podnikatelské sféry
i řadových občanů, jimž není lhostejná
budoucnost města. Členové komise věnují svůj čas práci na tvorbě strategického
plánu při pravidelných setkáních.

Komise se poprvé sešla již na sklonku
roku 2018. Na jejím druhém jednání, které se konalo 15. ledna a jehož se zúčastnili
téměř všichni její členové, byly stanoveny prioritní oblasti rozvoje města, které
budou v procesu strategického plánování
dále rozvíjeny. Jde o tyto oblasti:
1. Rozvoj ekonomiky s důrazem
na příležitosti pro mladé a přizpůsobení
města demograﬁckým změnám (stárnutí
populace). Pramení jak z celorepublikového, případně i celosvětového vývoje,
tak z připravované změny produktového portfolia průmyslové zóny Kvasiny.
V rámci této oblasti se budou řešit otázky
související s novými ekonomickými odvětvími, cestovním ruchem a vzdělanostní ekonomikou, avšak stranou nezůstane
ani problematika aktivního stáří.
2. Doprava ve městě v kontextu jeho
stávajících potřeb a dalších rozvojových
záměrů – se zaměřením na vnitřní dopra-

vu, vzájemné vztahy různých druhů dopravy, na dopravu v klidu a samostatným
tématem bude rozvoj železniční dopravy.
3. Vybrané služby města občanům
– otázky dodávek vody a dostatečné kapacity vodních zdrojů v budoucnosti
v souvislosti se změnami klimatu, dále
odvod a čištění odpadních vod a dostupnost infrastruktury v rozvojových plochách ve městě, nedílnou součástí bude
zlepšení nabídky infrastruktury pro volnočasové, rekreačně sportovní aktivity,
jak pro obyvatele Dobrušky, tak pro návštěvníky zdejšího regionu.
Co bude následovat?
Výše uvedený krok je významný pro
zaměření strategického plánu města.
V následujících měsících dojde k postupnému rozpracovávání jednotlivých prioritních oblastí až do podoby konkrétních
projektových záměrů a zároveň budou
stanoveny cíle, jichž chce město ve výše
uvedených oblastech za pomoci různých
projektů dosáhnout.
„Nejbližším úkolem komise pro strategické plánování je formulace silných
a slabých stránek města ve vztahu k výše
uvedeným prioritním oblastem, identiﬁkace příležitostí a hrozeb, jimž město
musí čelit, a navržení vize města, což není
nic jiného než představa o tom, jaké by
mělo po naplnění strategického plánu být.
S tímto vědomím pak začnou vznikat konkrétní záměry a opatření, harmonogram
jejich realizace a také řídící struktury, které budou naplňování strategického plánu
sledovat a usměrňovat. Komplexní návrh
strategického plánu by měl být zastupitelstvu města předložen k projednání v červnu letošního roku,“ upřesnil Mgr. Martin
Pošvář, pověřený vedením odboru rozvoje města Městského úřadu Dobruška.
(dr, mp)
9
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Zvyšování nájemného
Týden před začátkem května mě nemile překvapil můj pronajímatel, který
mi předložil nájemní smlouvu na byt,
v níž mi navyšuje nájem o 2000 Kč.
Smlouvu mu nechci podepsat. Má vůbec na takový postup právo?
Podobnou zkušenost zažívá v poslední
době stále více lidí. Růst nájmů souvisí
obecně se vzrůstající cenou nemovitostí,
ale třeba i s růstem příjmů, které umožňují
řadě lidí platit nájem vyšší. Samozřejmě
ale jen některým.
Předně je nutné si vyjasnit, jestli stávající nájemní smlouva na byt je uzavřena
na dobu určitou nebo neurčitou. Pokud
jde o smlouvu na dobu určitou, například
na rok, tak je situace jednoduchá. Nájem
končí uplynutím sjednané doby. Po jejím
uplynutí je na nájemci a pronajímateli, aby
se případně dohodli na jejím pokračování.
Její automatické prodlužování může být
zakotveno i přímo ve smlouvě. V každém
případě je ale na smluvních stranách, aby
si určili, kolik bude nájemné činit. Nejsou
v tom přitom nijak zákonem omezováni
a vše je na dohodě, k níž samozřejmě také
dojít nemusí, a nájemník bude muset v takovém případě po uplynutí doby nájmu
byt opustit a hledat si bydlení jinde.

Složitější a pro nájemníka zpravidla
výhodnější je situace, kdy má smlouvu
na dobu neurčitou, nebo v případě, kdy by
chtěl pronajímatel měnit výši nájmu před
ukončením nájemní smlouvy na dobu
určitou. Pak by se mělo postupovat dle
ustanovení občanského zákoníku. Obecně zde samozřejmě stejně jako u jiných
smluv platí, že se strany mohou dohodnout jakkoli na změně stávající smlouvy.
Občanský zákoník ale obsahuje i mechanismus, jak zvýšit (ale i snížit nájemné)
nájemné i bez souhlasu jedné strany, pokud tato možnost není ve smlouvě výslovně vyloučena.
Pokud si vezmeme tedy zmíněný případ zvyšování nájmu, pak by pronajímatel měl navrhnout nájemci zvýšení
nájemného až do výše obvyklého nájemného v daném místě a čase za obdobný
byt. Navržené zvýšení by v takovém případě nemělo být vyšší než 20% v součtu
všech zvýšení za poslední tři roky. Smyslem tohoto omezení je zabránit tomu, aby
pronajímatelé lákali nájemníky na nízký
nájem a následně jim ho skokově zvyšovali. Pokud nájemce souhlasí, tak zaplatí
počínaje třetím měsícem od dojití návrhu
zvýšené nájemné.

Tradiční téma: odpadky a uklízení sněhu
Pracovníci Technických služeb se museli o vánočních svátcích vypořádat se
zvýšeným odvozem odpadového materiálu. „V průběhu prvního a druhého svátku
vánočního jsme odvezli celkem dvanáct
kontejnerů odpadků, a to nad rámec odvozu společnosti Marius Pedersen,“ sdělil vedoucí TS Vlastislav Kunc a dodal:
„Bohužel, stále dochází k tomu, že vedle
papíru a směsného odpadu obyvatelé nechávají u kontejnerů televize, nábytek,

staré koberce, kočárky či matrace. Upozorňuji, že tyto věci patří do sběrného
dvoru u teplárny, kam je mohou obyvatelé
Dobrušky bezplatně uložit. Přispějí tak
k udržování pořádku u kontejnerových
stání a ušetří nadbytečnou práci zaměstnancům technických služeb při odstraňování černých skládek.“
Dalším aktuálním tématem je odklízení
sněhu z chodníků a komunikací. „Snažíme se o co nejrychlejší a efektivní úklid

spustil vyjadřovací portál
Novou službu využijí běžní žadatelé,
kteří potřebují vybudovat vodovodní či
kanalizační přípojku, případně jen potřebují vědět, jak daleko je vodovod či
kanalizace od jejich pozemku. Určitě ji přivítají projektanti, kteří u AQUA SERVISU
žádají vyjádření častěji.
Vyjadřovací portál, který je přístupný z webových stránek společnosti
www.aquark.cz, umožňuje pohodlné zadávání elektronických žádostí o vyjádření. Samotné zadání žádosti probíhá v pěti
krocích. Žadatel zde doplní svoje kontaktní údaje, důvod žádosti a zájmovou
lokalitu. Po úspěšném zadání žádosti do10

razí žadateli potvrzovací email, ve kterém
je shrnuta jeho žádost s uvedením čísla
jednacího. Registrovaní žadatelé potom
budou moci využívat určité výhody spočívající v předvyplnění údajů o žadateli či
zobrazení sítí v mapě u zájmové lokality.
To, co již žadatel nevidí, je specializovaný software, ve kterém referentka
vyjadřování k podané žádosti eviduje,
zpracovává a ze kterého hotové vyjádření odesílá na emailovou adresu žadatele.
Oproti předchozímu
způsobu, kdy každé vyjádření bylo
sestavováno za po-

Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z. s.
U Výstaviště 138/3, Praha 7,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
Aktivita byla realizována za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

sněhu podle daného harmonogramu. Prioritu mají
hlavní ulice, pak teprve přicházejí na řadu
vedlejší úseky. Při kalamitním sněžení jde jen
velmi těžko zajistit úklid všude a najednou. Naštěstí v řadě případů se
majitelé domů postarali o svoje chodníky
a rychle je vyčistili, i když to není jejich
povinnost. Velice oceňuji jejich přístup
a odvedenou práci. Všem patří velké poděkování,“ řekl Vlastislav Kunc.
(dr)
moci šablon v textovém editoru, to je velký krok kupředu. V dohledné době bude
možné některé typy žádostí zpracovat plně
automaticky, kdy hotové vyjádření odejde
žadateli na email v řádu desítek minut až
hodin.
„Vyjadřovací portál minimalizuje nedostatky při zadávání, snižuje pravděpodobnost chyby či omylu díky rozsáhlé
automatizaci, šetří náklady a zrychluje
přístup k potřebným informacím“, dodal
Bc. Jakub Dragoun, vedoucí zákaznického centra.

☛

PRÁVNÍK RADÍ

Pokud nájemce do dvou měsíců od dojití návrhu nesdělí, že souhlasí, tak má
pronajímatel právo se během dalších třech
měsíců obrátit na soud, který může o zvýšení nájmu rozhodnout. Pokud by pronajímatel lhůtu nedodržel a nájemce by na to
soud upozornil, žaloba by měla být zamítnuta a pronajímatel by musel celý postup
absolvovat znovu.
Vodítka, co vše by měl soud při svém
rozhodování zohlednit, jsou pak obsažena
v nařízení vlády č. 453/2013 Sb. Zohledňuje se jak kvalita bydlení, tak obsah sjednaných práv a povinností smluvních stran.
Důležitá je také informace, že soud rozhoduje s účinností ode dne podání návrhu.
V případě, že by tedy dal pronajímateli zapravdu, tak hrozí, že nájemce bude muset
zvýšený nájem uhradit i zpětně. Není bez
zajímavosti, že stejný mechanismus platí
i obráceně, kdy nájemce naopak žádá o snížení nájemného. Takový postup lze použít
třeba v případech, kdy naopak z nějakého
důvodu kvalita bydlení trvale poklesla.
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Silvestříkový ohňostroj rozzářil Dobrušku
Tradiční tečku za loňským rokem udělal Silvestřík, na němž jsme oslavili s dětmi konec roku a připili na zdraví a úspěch
v roce následujícím.
Oslava se konala na náměstí F. L. Věka
od 16.30 hodin za hojné účasti dětí, rodičů i prarodičů. V duchu doznívání oslav
100. výročí vzniku naší republiky si děti
přinesly světýlko nebo lampion, abychom
republice posvítili do dalších 100 let.
Pro všechny děti jsme připravili nějaké

mlsání a drobné dárečky. Silvestříkem
nás provázela kapela Maxíci a kromě
hudební zábavy soutěžily děti na jevišti
o CD, zatančily si a zazpívaly známé
hity.
V 18.00 odbil pomyslný příchod Nového roku, ze záznamu zazněla hymna v podání slavného dětského sboru Boni Pueri
a na závěr příjemného podvečera rozzářil Dobrušku téměř patnáctiminutový
ohňostroj.

Pečovatelská služba Dobruška
Domov důchodců či léčebna dlouhodobě nemocných není jedinou možností
Nedovolí vám již věk či zdravotní
stav se o sebe postarat tak, jak jste byli
zvyklí? Nezvládáte péči o sebe a svou domácnost? Žijete sami a potřebujete, aby
na vás někdo několikrát denně dohlédl,
zda jste v pořádku? Přitom byste rádi zů-

stali doma, ve svém prostředí, v blízkosti
svých sousedů a známých?
Pak je tu Pečovatelská služba, která
vám může pomoci.
Nabízíme pomoc s úklidem, zajištěním nákupů, pomoc s koupáním, zajištěním stravy a dalšími úkony, které vám
dělají potíže. Nablízku jsme vám každý

Město Dobruška děkuje za podporu tradiční
akce dobrušským ﬁrmám TO-PI-TO CZECH,
Autoškola Jarkovský, pekárna Marta,
Asinta, Kand, Koenig & Bauer a Nástroje CZ. Dále společnostem Matrix Třebešov a AG-TYP Kostelec nad Orlicí.
Mgr. Taťána Klapková,
vedoucí Kulturních zařízení
města Dobrušky

den od 7.00 do 19.00 hodin na sjednané
úkony. Pokud máte zájem o naši službu,
chcete se dozvědět víc, obraťte se na nás
na těchto kontaktech:

603 995 006
721 944 529

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
02. 02.

MUDr. Světlík Filip - FSmile s.r.o.
Tyršova 515, Opočno

777 667 353

03. 02.

MUDr. Štulík Richard

494 515 693

09. 02.

MUDr. Tancurinová Jana -Freemed s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 345, Vamberk

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

736 419 151

10. 02.

MUDr. Tomanová Libuše – Praktické zubní lékařství s.r.o.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 542 102

16. 02.

MDDr. Tomáš Jan - FSmile s.r.o. Tyršova 515, Opočno

777 667 353

17. 02.

MDDr. Učňová Petra - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

23. 02.

MUDr. Valešová Pavla

494 622 114

24. 02.

MUDr. Veselská Renata -Poliklinika Týniště nad Orlicí, s.r.o.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 781

02. 03.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

721 460 150

03. 03.

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

MUDr. Bahník František - Bahník Dent s.r.o.
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
494 323 152
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.
11
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Z HISTORIE
90 let | * 1929 – † 2011 Miroslav Drašner
* 5. února 1929 v Mastech u Dobrušky
† 26. dubna 2011 v opočenské nemocnici
Po ukončení školní docházky v Bílém
Újezdě a v Dobrém, během které navštěvoval i soukromou hudební školu pana
Šenkýře v Dobrušce, odešel dobře připraven studovat brněnskou konzervatoř.
V Brně v letech 1949 až 1955 úspěšně
dokončil obor zpěv a varhany u prof. Hradila. Hra na varhany byla jeho celoživotní
láskou, a v dobách studií často pomáhal
jako varhaník při mších. Základní vojenskou službu prodělal v Červené Vodě a pak
ho rozhodnutí úřadů nasměrovalo do Králík, kde vyučoval v lidové škole umění až
do roku 1968. V tomto mimořádném roce
mu bylo předsedou Městského národního
výboru v Dobrušce Skočdopolem nabídnuto místo v LŠU v našem městě, právě
uvolněné odchodem učitele Lubora Malíka. V době jeho nástupu zde 65 žáků
hudebního oboru vyučovaly jen dvě učitelky, Bohuslava Purmová (klavír) a Marie
Rathouská (housle), a externě Jan Sedlák
(dechové nástroje) a škola byla jen malou
pobočkou LŠU v Opočně. Již v roce 1969

Dobruška
před 650 lety
Z registrů papežských desátků dnes
víme, že Dobruška byla již před rokem
1369 velmi významným církevním centrem. Dobrušský děkanát té doby zahrnoval kromě Dobrušky dalších pětatřicet
farností. Dvě z nich, Levín a Německá
Čermná, se později staly administrativní
součástí kladského hrabství, a dnes proto
leží na území Polské republiky. Dalších
třicet tři farností si zde také vyjmenujeme, abychom si uvědomili, o jak rozsáhlém území tu vlastně mluvíme. Jednalo se
o farnost v Bílém Újezdě, Bohuslavicích
nad Metují, Boušíně, Černčicích, Černíkovicích, Červeném Kostelci, České Skalici,
Deštném v Orlických horách, Dobeníně,
Dobrém, Dobřanech, Hořičkách, Hronově, Chvalkovicích, Krčíně, Machově,
Náchodě, Novém Hrádku, Olešnici v Orlických horách, Opočně, Přepychách, Rtyni v Podkrkonoší, Slavoňově, Skuhrově
nad Bělou, Solnici, Stárkově, Třebešově,
Uhřínově, Úpici, Verneřovicích, Voděradech, Zákraví a Zálezlech. Toto nesporně
významné dobrušské děkanství bylo jedním z osmi v tehdejším hradeckém kraji.
(vs)
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se škola osamostatnila a on se
stal jejím prvním
ředitelem. Vedl
ji úspěšně dlouhých jednadvacet let až do roku
1990, kdy odešel
do zaslouženého důchodu a předal funkci
Drahomíře Dachsové. Na škole však zůstal jako učitel až do června 1998.
Jako ředitel intenzivně pracoval na neustálém zkvalitňování školy ve všech směrech a ohledech. Osvětový dům v Solnické
ulici čp. 57, jehož budova LŠU tehdy sloužila, se postupně proměňoval ve stále důstojnější prostor pro výuku umění. Rostly
i počty žáků jednotlivých oborů a rozšiřoval se i pedagogický sbor. Ve zmiňovaném roce 1990 tak měla škola 17 učitelů
a v hudebním oboru 174 žáků. Za Drašne-

rovy éry z ní také vyšla řada vynikajících
absolventů, z nichž mnohým se stala hudba, malířství či tanec velkým celoživotním
koníčkem, a těm nejtalentovanějším i povoláním. Vynikající umělci vzešlí z této
školy tak šíří dobré jméno města Dobrušky
v českých zemích, a někteří i v zahraničí.
Miroslav Drašner založil ve škole mimo
jiné i dětský sbor a komorní orchestr.
Nehynoucí zásluhou Miroslava Drašnera
je i obnova Vlasty, jednoho z nejstarších
ženských pěveckých sborů v republice, založeného v Dobrušce již v roce 1881, který
řídil a budoval od roku 1974 až do roku
2003, kdy jeho vedení předal Daně Friedové, která ho vede dodnes.
Po sametové revoluci se mohl opět
bez obav věnovat své niterné vášni, hře
na kostelní varhany. Hned po pádu všemocné strany začal působit jako varhaník
v kostele sv. Václava v Dobrušce, kde se
také ujal vedení chrámového sboru. Pro
něj i pro pěvecký sbor Vlasta také zkomponoval řadu skladeb. Zemřel uprostřed
plodné práce a láskyplné péče o nemoc(vs)
nou manželku.

100, 70 a 50 let | Únorové události
Dne 7. února 1919 došlo k založení
Jednoty československých malozemědělců v Československé republice pro Dobrušku a okolí.
Hlavním úkolem tohoto dnes již téměř zapomenutého sdružení byl společný
a koordinovaný postup zemědělců vlastnících jen velmi malé výměry pozemků při
tlaku na státní správu. Nejvýrazněji se ale
podobné organizace uplatnily při realizaci
pozemkové reformy ve dvacátých letech
minulého století. Důsledkem jejich činnosti bylo mimo jiné i významné oslabení pozemkového vlastnictví novodobého
děkanství v Dobrušce, ale i řady dalších
římskokatolických farností v okolí.
Dne 1. února 1949 vstoupily v platnost dva zákony, které zcela zásadním
způsobem změnily nejen administrativní, ale i soudní uspořádání celé tehdejší
Československé republiky. Došlo k založení krajů, krajských úřadů a k rozsáhlé
justiční reformě. Zákon č. 320/1948 Sb.
zrušil bývalé okresní soudy a nahradil je
soudy lidovými, což u nás vedlo ke zrušení okresního soudu v Opočně a ke zřízení
lidového soudu v Dobrušce. Na základě
zákona č. 3/1949 Sb. byl zrušen novoměstský okres a jeho území se připojilo
k tehdejšímu okresu Dobruška. Takto
zvětšený okres Dobruška však existoval
jen jedenáct let a v roce 1960 ho pohltily

na základě zákona č. 36/1960 Sb. okresy
Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Nepřehlédnutelným dědictvím zaniklého okresu
Dobruška je rozsáhlá budova v Solnické
ulici čp. 777 z konce padesátých let, která
až donedávna sloužila Univerzitě Karlově a brzy se stane novou radnicí města
Dobrušky. Radniční budovou, která bude
v dějinách našeho města nesporně největší a již čtvrtou v pořadí.
V únoru 1969 město Dobruška žilo
bohatým kulturním životem. Nová budova kina již byla téměř dokončena
a spolkový život vzešlý z politického
uvolnění šedesátých let stále přinášel
své plody. Dne 5. února 1969 tak například proběhla výroční členská schůze Klubu přátel Dobrušky a okolí. Tedy
organizace, která současné Dobrušce
chybí. Dne 17. února 1969 proběhla společná schůze místních tělovýchovných
organizací ke společné ustavující schůzi
tělocvičného svazu SOKOL. Kromě projevů hlásících se k sokolské tradici se zde
promítal ﬁlm z roku 1926/27 – „Otevření Sokolovny v Dobrušce.“ Zaujal natolik, že musel být promítán dvakrát. Dne
22. února 1969 dobrušské skautky oslavily MEZINÁRODNÍ DEN SKAUTEK. Je
smutné, že všeobecné nadšení bylo za několik měsíců poté postupně zardoušeno
(vs)
postupující normalizací.
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Poznáte někoho?
Fotograﬁe ze slavnostního otevření Kina 70 v Dobrušce je stará půl
století. Zaplněný sál tehdy přihlížel promítání českého povídkového ﬁlmu Pražské noci. Stejný snímek budou moci
diváci zhlédnout v rámci slavnostního
večera k padesátiletému výročí Kina 70,
který se uskuteční v úterý 5. března
od 19 hodin ve velkém sále Společenského centra Kino 70.
Pokud některý z čtenářů na fotograﬁi
poznal sebe nebo někoho známého, či má
nějakou vzpomínku na slavnostní otevření, nechť, prosím, napíše nebo zatelefonuje Pavlu Štěpánovi.
tel. 603 720 499,
e-mail: p.stepan@mestodobruska.cz.
(dr)

Fotografie ze slavnostního otevření Kina 70 v roce 1969

Z KULTURY
Hudba Augustina Šenkýře okouzlila po čtvrt tisíciletí jeho
benediktinů přijal řádové jméno
rodnou Dobrušku ských
Augustin, se stal významnou osobností
Holdem Augustinu Šenkýřovi, který
se narodil 23. prosince 1736 v Dobrušce,
se stala novodobá premiéra jeho skladby
Dies Numini et Principi, jež se uskutečnila 18. prosince.
Když v prosinci roku 1736 proběhl
v kostele sv. Václava v Dobrušce křest
novorozeného chlapce z rodiny místního
měšťana Václava Šenkýře a jeho ženy
Anny Šenkýřové, který dostal jméno Václav, nikdo nemohl tušit, s jakou slávou se
do tohoto chrámu - alespoň symbolicky po 282 letech vrátí.
Dobrušský rodák Václav Šenkýř, vysvěcený 1765 na kněze, jenž u emauz-

pražského hudebního života 18. století byl nejen ředitelem kůru v Emauzském
klášteře, ale také znamenitým varhaníkem, houslistou, hráčem na violu da gamba nebo pedagogem, proslul však i svými
kompozicemi.
Přestože jméno skladatele Augustina
Šenkýře upadlo neprávem v zapomnění,
dočkala se jeho gratulační kantáta Dies
Numini et Principi, věnovaná opatovi
břevnovského kláštera Friedrichu Grundmannovi, novodobé premiéry. Jedná se
o pozoruhodné, přesto pouze jedinkrát
(v roce 1770) uvedené, dílo. Jeho název
je možné do češtiny volně přeložit jako

Den věnovaný nejvyššímu a otci země.
Až po dlouhých 248 letech se díky
iniciativě Jakuba Hrubého skladby ujal
orchestr Národního divadla v Praze nejprve zazněla v sobotu 15. prosince
v kulturním centru Pražská křižovatka
v kostele sv. Anny a poté už hra oslavující
prostý, přirozený, s přírodou harmonicky
spjatý život pastýřů zamířila do rodiště
autora.
Zcela zaplněný kostel sv. Václava
dával v úterý 18. prosince krátce před
18. hodinou tušit, že se očekává výjimečná událost, a provedení Dies Numini et Principi z pera Augustina Šenkýře
orchestrem Národního divadla v Praze
a sólisty Markétou Böhmovou, Jarmilou
Balážovou, Jakubem Košem a Jakubem
Hrubým, k nimž se navíc připojil dětský
sbor Základní umělecké školy v Dobrušce
pod vedením Šárky Potůčkové, se jí bezpochyby stalo.
Většina přítomných netajila nadšení z krásné hudby, libozvučných partů,
dojmy posluchačů jistě umocňoval fakt,
13
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že autorem byl právě dobrušský rodák,
i to, že novodobá premiéra navždy ponese další dobrušskou stopu v podobě hlasů
dětských zpěváků.
Poděkování tak míří za všemi interprety stejně jako za Jakubem Hrubým
a spolkem Canticum, kteří ojedinělého
skladatele Augustina Šenkýře, zhruba
o generaci staršího od velkého vlastence
Františka Vladislava Heka (F. L. Věka),
pro Dobrušku 21. století znovu objevili.
Dobrušská stopa na novodobé premiéře
Devatenáctičlenný dětský sbor ZUŠ
Dobruška dovedla k vystoupení učitelka
Šárka Potůčková a právě ona se krátce
po doznění krásné hudby podělila o informace tzv. ze zákulisí a také o první dojmy.
Kdy jste dostala nabídku ke spolupráci
na obnovené premiéře?

Je to zhruba měsíc. Chodím totiž
zpívat do sboru
v Rychnově nad
Kněžnou, kde pan
Hrubý občas zpívá,
a tak na mě dostal
kontakt. Pro koncert
chtěl využít místní
sbor, protože Augustin Šenkýř byl rodák
z Dobrušky, padla
volba na nás.
Jak dlouho jste nacvičovali?
Moc času jsme neměli. Povolala jsem
zálohy z vysokých škol, takže jsme se
scházeli mimo vyučování. Teprve o víkendu před koncertem jsem dostala nahrávku z prvního uvedení v Praze, kde

sbor zpíval mnohem rychlejší tempo, než
jsme trénovali my. Včera jsme proto museli vše doladit.
Jak jste byla s vystoupením spokojena?
Spokojená jsem opravdu byla. Myslím,
že to zvládli dobře.
(eda)

Na Kupku se stála fronta

V neděli 20. ledna skončila ve Valdštejnské jízdárně v Praze rozsáhlá retrospektivní výstava děl "našeho" Františka
Kupky, průkopníka a hlavního představitele abstraktní malby a jedné z nejvýznamnějších osobností českého umění vůbec.

Za Karlem Štětinou
Keramické dílo Karla Štětiny je
svým výrazem
nezaměnitelné, nápadité
a
tématicky
soustředěno
na
ﬁgurální
tvorbu,
bez
nároků na monumentálnost,
či detailnost podání. Tím víc z něj sálá
hřejivý pocit jemné nadsázky a místy,
zejména u lidových témat, přívětivého
humoru. „Panďuláci“, jak svým ﬁgurálním plastikám říkal, jako by byli stvořeni
hlavně pro potěšení. Občas svým komickým podáním, jindy jakousi romantickou, či nostalgickou vizí. A tak vodníci,
čerti, čarodějnice, ﬁgury prezentující
14

Výstavu tvořily tematické celky, díky
nimž bylo možné
sledovat umělcovu
cestu od symbolismu k abstrakci, u jejíhož zrodu stál.
V Paříži ji předtím vidělo téměř
čtvrt miliónu návštěvníků a také
u nás se těšila velkému zájmu. Na Kupku se stála doslova
fronta.
Vidět nejzásadnější Kupkova díla,
stejně jako vnímat prostřednictvím tří
set obrazů a děl vývoj jeho tvorby od raných prací z devadesátých let 19. století

až po abstraktní obrazy z padesátých let
20. století se zejména starší generaci už
určitě nepoštěstí a byl to vskutku výjimečný zážitek.
(eda)

veselí a „sladký žiKarel Štětina se narodil 13. července 1933 ve Vlašimi.
vot“, spolu s lov- Po absolvování Střední průmyslové školy keramické v Bechyci, lesníky, indiány ni pracoval ve Výzkumném ústavu elektrokeramiky v Hradci
a kovboji a hlavně Králové, kde zároveň učil výtvarnou výchovu na lidové škole
koně, které dělal rád umění.
a dobře i ve spojení
V Dobrušce žil od roku 1984. Naše město i kraj Orlických
s historickými osob- hor byly také častým námětem jeho tvorby. Jako keramik
nostmi zejména čes- a malíř porcelánu se zabýval i kresbou. Vystavoval na řadě
kého národa a jeho společných i samostatných výstav ve východních Čechách
historii,
zasluhují i v zahraničí, například v Maďarsku.
obdiv. Mnozí mají
Karel Štětina zemřel 4. ledna 2019.
doma i jeho „drobotinu“ – zvonečky, svícínky, ﬁgurky, jako své domovy. Přispěly k tomu i výstavy,
by vycházející z jeho z jeho betlémových na kterých se prezentoval buď sám, nebo
často s kamarádem graﬁkem a malířem
souborů.
Ale Karel také kreslil a maloval. Jeho Josefem Benediktem – nejen v Dobrušce,
kolorované perokresby a pastely svědčí ale i mimo ni, např. několikrát i v maďaro malířském vzdělání při výzdobě por- ském partnerském městě Ábrahámhegy.
Vzpomínka na Karla Štětinu při pohlecelánu, součástí jeho keramických studií
du na jeho celoživotní dílo nutně vyvolá
v Bechyni a další praxe.
V posledních přibližně 30 letech se ve- uznání jeho talentu, pracovitosti, obdiv
psal do podvědomí dobrušských občanů, jeho invenci a poctu jeho výrazné, přátel(jb)
kteří si jeho práce oblíbili a obohatili jimi ské osobnosti.
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Novoměstská filharmonie chystá jarní turné...
Novoměstská ﬁlharmonie je nedílnou
součástí kulturního vyžití v našem regionu. V minulém roce ﬁlharmonie oslavila
dvacet let pod taktovkou dirigenta Jaroslava Rybáčka a do svých řad přijala několik talentovaných mladých hráčů.

Spolu s počtem muzikantů na pódiu
přibývá i počet fanoušků v hledišti a to
především srdcařů, kteří si nenechají ujít
ani jediný koncert. Patří mezi ně kupříkladu fotograf Rudolf Němeček: “Nejvíce
si cením toho, jak jejich činnost pomáhá
pozvednout kulturu ve městě a jaká
úžasná
atmosféra
vládne na koncertech. Nejsem zdaleka jediný, kdo je
nadšený ze skvělých
výkonů
mladých
muzikantů.”
V tom můžeme
dát panu Němečkovi
za pravdu. Jak si jinak vysvětlit, že desítky lidí stojí (často
v nízkých teplotách)
Sobota 6. dubna 2019 od 18 hodin
dvouhodinové fronJičín – Masarykovo divadlo
ty před zahájením
Koncert se koná v rámci Setkání symfonických orchestrů pořádaného Národním festivalem
předprodeje vstupeneprofesionálních komorních a symfonických těles ARTAMA
nek? Jedni z těch,
Neděle 28. dubna 2019 od 18 hodin
kteří se pravidelně
Dobruška – Společenské centrum Kino 70
ocitají mezi prvními
Sólista: Lukáš Vondráček - klavír, Dirigent - Jaroslav Rybáček
Generálním partnerem koncertu je C. Bechstein Europe.
v řadě, jsou manželé
Roštlapilovi.
Pondělí 29. dubna 2019 od 19 hodin
“I
když
máme kulNáchod – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
Koncert se koná v rámci 93. abonentního cyklu Komorní hudby Náchod 2018/2019
turní
kalendář
hodně
Sólista: Lukáš Vondráček - klavír, Dirigent - Jaroslav Rybáček
nabitý, Noﬁ si neSobota 25. května 2019 od 15 hodin
necháme ujít nikdy.
Heřmanův Městec – nádvoří zámku
Osobnost dirigenta
Koncert se koná v rámci festivalu Setkání pěveckých sborů v Heřmanově Městci
Rybáčka a zápal
Neděle 26. května 2019 od 18 hodin
mladých hráčů nám
Jarní koncert Smíšeného pěveckého sboru Kácov a Novoměstské ﬁlharmonie
opravdu sedí. Také
Nové Město nad Metují – Sál sokolovny
repertoár je pokažKoncert se koná v rámci 36. ročníku festivalu Smetanovské dny
Sbormistr - Jiří Skopal, Dirigent - Jaroslav Rybáček
dé skvěle zvolený
Host: Pěvecký sbor Vlastislav, Sbormistr - Markéta Výborná
a při vzpomínkách

JARNÍ TURNÉ

2019

na koncert nám běhá mráz po zádech ještě teď. Noﬁ hraje věci s citem, který nám
u profesionálů často chybí.”
Jen zřídka vídaným úkazem je také
vzácně vyrovnané generační složení v publiku. V hojném počtu navštěvují koncerty děti i mladí lidé. Šestnáctiletá Kája
Veselá na ně chodí už několik let a přivádí na koncerty i další lidi ze svého okolí: “Líbí se mi, že na malém městě máme
orchestr, který dosáhl takových úspěchů
a koncertuje po celé Evropě. Jsem ráda,
že přidávají i další koncerty v regionu a je
tak větší šance je vidět, když se některý
během hodiny vyprodá.”
Noﬁ dalece přesahuje to, k čemu bývají určeny orchestry ZUŠ, a i na jaře 2019
si jí budete moci dostatečně užít. Kromě
dubnového koncertu v Jičíně chystá dva
koncerty v Dobrušce a Náchodě s jedním z nejlepších klavírních virtuosů světa, vynikajícím Lukášem Vondráčkem.
V Dobrušce si sólista zahraje na výběrové
koncertní křídlo předního výrobce klavírních nástrojů ﬁrmy C. Bechstein Europe,
která je zároveň generálním partnerem
koncertu. V květnu mladí symfonici obohatí sborový festival v Heřmanově Městci,
kde kromě samostatných vystoupení jednotlivých těles bude program završen monumentálním společným koncertem 300
zpěváků s Noﬁ pod taktovkou Jaroslava
Rybáčka. Posléze se Noﬁ vrátí do Nového
Města nad Metují zakončit sezónu společným Jarním koncertem se sborem Kácov
v rámci festivalu Smetanovské dny.
Jste srdečně zváni! (Podrobnější informace naleznete na www.noﬁ.cz nebo facebooku: Novoměstská ﬁlharmonie)
Eliška Kratěnová, Jiří Švanda

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK – ÚNOR 2019
Beletrie pro dospělé
André Aciman
Markéta Šichtařová
Ivanka Devátá
B. A. Paris
Shari Lapena
Cynthia D'Aprix
Sweeneyová
Miloš Cajthaml
Zuzana Koubková
Grady Hendrix
Eva Tvrdá
Markéta Lukášková

Dej mi své jméno
Ukradený syn
Kde spí lufťáci
V pasti lží
Někdo cizí v domě
Polštář
Na odstřel
Zabitý před klášterem
Exorcismus mé nejlepší kamarádky
Pandořina skříňka
Losos v kaluži

Naučná literatura pro dospělé
Jitka Vodňanská
Voda, která hoří
Michaela Peterková
Kurz zdravého sebevědomí
Ondřej Šteﬄ
K čemu samé jedničky?
K. Cingrošová,
K. Dvořáková
Vlastivědná knížka pro vzpomínání
a procvičování paměti
Tilly Walnes
Láska na první streč!

Marta Knauerová,
Jana Drnková
Jan Sokol
Will Bowen
N. D. Walsch, B. Cooper
Literatura pro děti
Hana Lehečková
Shania Petroﬀová
Dana Simpsonová
Goscinny
Disney
Ladislav Csurma
Barbora Hu
Pablo Hidalgo
Joshua Williamson
Brittany Rubiano
Brian Michael Bendis

Atlas bylin
Naděje na neděli
Svět bez stížností
Kde se potkává Bůh s medicínou
Co se děje v Podpostelí
Romeo & jak se ta holka jmenuje?
Terka a její jednorožec
Malý Mikuláš: původní komiks
Vampirina
Tajemství starého domu
Jógátky: pohádky a cvičení
pro malé jogínky
Solo: Star Wars story,
oﬁciální průvodce
Flash. Kniha první,
Když blesk udeří dvakrát
Kryštůfek Robin:
Kryštůfek, Pú a balonek
Ultimate Spider-Man: Venom
15
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Poznámky pod čarou aneb Náš tip pro měsíc leden:
Literatura pro dospělé:
Mary Ann Shaﬀerová,
Annie Barrowsová:
SPOLEK PŘÁTEL
KRÁSNÉ LITERATURY
A BRAMBOROVÝCH KOLÁČŮ
2. vydání, Ikar,
Praha, 2018, 263
s., 299Kč
Příběh
Juliet
Ashtonové, která
je krátce po druhé světové válce
úspěšnou autorkou
humoristických
esejů. Juliet se
začíná
rozhlížet
okolo sebe a hledá

námět pro další knihu. Shodou různých
náhod k ní dorazí dopis jednoho z obyvatel ostrova Guernsey, kde se válečné řádění projevilo trochu jinak než například
v Londýně. Juliet si začne s tímto mužem psát a i díky němu poznává nejprve
prostřednictvím dopisů život na ostrově.
Posléze se na ostrov sama vypraví, aby
poznala místní obyvatele, kteří jí i díky
zaslaným dopisům postupně přirostou
k srdci.
Literatura pro mládež:
Alena Mornštajnová:
STRAŠIDÝLKO STRÁŠA
1. vydání, Albatros, Praha, 2018, 59 s., 229 Kč
Představte si malé strašidlo. A teď
si představte, že tohle malé strašidlo se

všeho
bojí.
Tmy, zvuků,
zkrátka všeho. A tak mu
nikdo neřekne jinak než
Stráša. O tom,
jak se malý
Stráša skamarádí s klukem
Matějem,
a o tom, co
všechno spolu
zažijí, vypráví nová kniha
oblíbené spisovatelky Aleny Mornštajnové
s báječnými ilustracemi Galiny Miklínové.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci únoru oslaví významná životní jubilea:
Zdenka Garbová
96 let Dobruška, Za Universitou
Ing. Miroslav Večeřa
91 let Dobruška, Mírová
Josef Bouček
85 let Dobruška, Opočenská
Jaroslav Janeček
80 let Dobruška, V Zahradách
Jaroslav Bílek
75 let Dobruška, Za Universitou
Jan Čančara
75 let Dobruška, Křovice
Marie Malá
75 let Dobruška, Křovice
Jaroslav Hrudík
70 let Dobruška, Tyršova
Josef Kvasnička
70 let Dobruška, Spáleniště
Josef Poláček
70 let Dobruška, Čsl. armády
Karel Smrček
70 let Dobruška, Mírová
Jiřina Bílá
65 let Dobruška, Družstevní
Blanka Chlumecká
65 let Dobruška, Za Universitou

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V prosinci z našich řad odešli
Libuše Hemerová
Josef Kovář
Jarmila Učíková
Vladimír Roško
Hana Pumrová

1933
1936
1947
1963
1930

Pulice
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Pulice

Čest jejich světlé památce!

Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.

FOTOZPRÁVA Z DOBRUŠKY
Na Mírovce
se usídlili dravci
Pokud jste je ještě
nezaznamenali, zaostřete pohled těsně
pod okapy střech
nedávno
zateplených bytovek čp. 735
a 738 v Mírové ulici.

☺
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ZE ŠKOL
Návštěva s překvapením
V rámci dlouhodobé prevence rizikového chování se v závěru loňského roku
na naší škole uskutečnila beseda se zástupci Policie ČR.
Všichni žáci se shromáždili v tělocvičně školy, kde proběhlo přivítání a představení naší vzácné návštěvy. Od naší paní
ředitelky jsme se dozvěděli, že návštěva
ve složení nprap. Bc. Simona Dvořáková,
mluvčí policie por. Mgr. Alena Chvojková Kacálková, prap. Vratislav Balcar
a pprap. Vojtěch Vyskočil mají pro nás
milé překvapení.
Žáci naší školy se zúčastnili celostátní
výtvarné soutěže „Cestujeme s prarodiči“, pořádané Týmem silniční bezpečnosti
a Policií ČR, a ve velké konkurenci vý-

tvarných prací z celé České republiky obsadili přední místa. V kategorii mladších
žáků se skvěle umístili Simona Danišová
a Karel Szénegetö a v kategorii starších
žáků získali ocenění Sandra Murgošová
a Alan Pokuta.
Po předání dárků proběhla beseda
s prap. Simonou Dvořákovou, při níž žákům upřesnila některé pojmy týkající se
právního vědomí dětí. Informovala žáky
o významu a pravomocích Policie ČR
a upozornila je na nebezpečné situace,
do kterých by se mohli snadno dostat. Během této preventivní akce byly uvedeny
i možnosti, jak se v takových situacích
nejlépe zachovat. V průběhu celé besedy
probíhala vzájemná interakce mezi zástup-

kyní Policie ČR a žáky. Veškeré dotazy
žáků byly zodpovězeny. Tímto děkujeme
za čas, který nám Policie ČR věnovala.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Kulturním domem se proháněla autíčka
Sál Kulturního domu patřil autíčkům
a jejich konstruktérům. To zde Střední
škola – Podorlické vzdělávací centrum
pod záštitou města Dobrušky pořádala
již 2. ročník celokrajské roboticko kon-

strukční soutěže „Auto jede“, která je určena žákům základních a středních škol.
V této soutěži musí každý z účastníků, kterými jsou tříčlenná družstva,
v 3D CAD softwaru navrhnout, vyrobit,
odprezentovat a ještě na závodní dráze
předvést svoje originální autíčko. To pak
musí projet určenou
dráhu za pomoci
snímačů čáry, která
je plynulá od začátku do konce nebo je
s křižovatkami.
Odborná komise pak u každého
autíčka
posuzuje
kvalitu konstrukčního a designového řešení, rozměry a čas

při projetí dráhy.
Základní školy zde poprvé zastupovala čtyři družstva z technologického klubu Tékáčko z Albrechtic, střední školy
pak osm družstev z celých východních
Čech.
Plusem této, v celé České republice
ojedinělé, soutěže je spojení studijních
oborů, a to oboru Mechanik seřizovač
s oborem Informační technologie se zaměřením na robotiku. Soutěžící totiž musí
společně autíčko navrhnout a vyrobit,
což dělají hlavně mechanici, a pak i na17
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programovat, což je zase úkol robotiků.
Společně pak svoje autíčko před porotou
odprezentují.
A protože se v dnešní době žádná soutěž neobejde bez patronů a sponzorů, tak
patronem té dobrušské se již podruhé
stalo město Dobruška. Starosta Ing. Petr
Lžíčař, který přišel soutěžící také pozdravit, vyjádřil uspokojení nad tím, že i ti
nejmladší a i mladí mají zájem o obory,
které jsou v dnešní době na trhu práce tak
potřebné a kde šikovní absolventi chybí.
Poděkování určitě také patřilo dobrušské ﬁrmě König & Bauer Graﬁtec, která
pro vítěze společně se samotnou školou
a městem Dobruškou připravila hodnotné
ceny.
A kdo vyhrál? To už nebylo tak důležité, neboť vyhrálo nadšení, um, fair play
a hlavně šikovné mládí.
(jme)

Výtvarníci ze zušky bodují doma i ve světě
Jednu z hlavních cen výtvarné soutěže Kočka leze dírou, pes oknem, nebude-li pršet, nezmoknem, kterou pro děti
z Královéhradeckého a Pardubického
kraje vyhlásilo Středisko volného času
Bájo Česká Skalice, získala Anna Macková ze ZUŠ v Dobrušce.
V soutěži se sešlo 506 výtvarných prací z 53 škol a školských zařízení. Vítězné práce byly vystaveny v Regionálním
informačním centru Česká Skalice, kde
11. ledna proběhlo i slavnostní předání
cen vítězům.
Hlavní cenu spolu s dobrušskou Annou
Mackovou získali také Kateřina Micherová (MŠ Kamarád Hradec Králové), Eliška
Jarkovská (MŠ Elišky Krásnohorské Dvůr
Králové nad Labem), Dan Čudejko (DDM
Jednička Dvůr Králové nad Labem),
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Simona Dohnalová
(ZŠ a MŠ Jasenná)
a Emma Wertzová
(ZUŠ Habrmanova
Hradec Králové).
Další
úspěch
zaznamenali
naši
výtvarníci v zemi
vycházejícícho slunce – v Japonsku, kde
se konal devatenáctý
ročník mezinárodní výtvarné soutěže
pro děti.
Soutěž se věnuje životnímu prostředí a podporuje
ji organizace UNICEF. Tématem bylo
My všichni žijeme
na planetě Zemi.
Zúčastnilo se celkem 98 zemí a sešlo se 14 209 prací.
Českou
republiku
v Japonsku reprezentovalo 145 obrázků.
ZUŠ Dobruška zaslala 18 graﬁckých
listů - kolorované
suché jehly.
Naše škola obdržela děkovný dopis
s oceněním za účast. Z úspěchu se radovali Alice Mašlaňová, Kateřina Nováková, Sára Matoušková, Julie Schillová,
Filip Práza, Dominika Rašková, Barbora
Dvořáková, Alžběta Nejmanová, Nella
Kubínová, Kateřina Volfová, Kateřina Hudková, Milena Kábrtová, Anežka
Špůrová, Denisa Černá, Natálie Marková,
Martin Rašek, Natálie Matajová a Šimon
Šinkora.
Pro další, již 20. ročník, bylo vyhlá-

šeno téma Our Future and the Earth, The
Earth I Love.
Gratulujeme
všem úspěšným
výtvarníkům,
kteří skvěle reprezentují svoji
školu i město,
a děkujeme paní
učitelce Mgr. Petře Žďánské, která děti vede.
(eda)
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLADÉ
Devět let s vámi
Leden ve Vješáku již tradičně patří
oslavě dalšího roku fungování klubu. Tentokrát se narozeninová párty uskutečnila

v úterý 8. ledna a účast na ní byla opravdu
hojná. Sešlo se nás celkem 31 mladých
lidí, různě starých, z různých částí Dobrušky a okolí, s různými zájmy. Nejkrásnější na oslavě byl fakt, že již devátým
rokem Vješák spojuje takto rozdílné lidi,
poskytuje prostor pro setkávání a budování přátelství. A za to jsme našemu klubu
opravdu vděční.

Na oslavě jsme si společně zahráli několik vtipných týmových her, díky
fotograﬁím se ohlédli do minulých let,
ochutnali narozeninové cupcaky a popřáli Vješáku další dobrý rok. Na závěr dostal Vješák milý narozeninový dárek, a to
sedm zarámovaných fotograﬁí o rozměru A3, které zachycují krásné okamžiky
z posledního roku života klubu.
(vm)

RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
www.jbdobruska.cz sedmikraska@jbdobruska.cz

Děkujeme za krásné Vánoce

V předvánočním čase se rodiče
a děti v Sedmikrásce mohli potěšit pestrým programem, jehož součástí bylo
vánoční tvoření (zdobení perníčků, výroba přáníček ze scrapbooku a voňavých
adventních věnečků). Děti si odnesly
dárečky a všichni se vánočně naladili
během písniček, básniček i cvičení spojených s danou tematikou. Toto období
je překrásné obzvláště s našimi nejmenšími, kteří tyto chvíle prožívají ještě více
intenzivněji a na radost v jejich očích
je úžasný pohled. Jsme rádi, že si rodiny z Dobrušky mohly užívat chvíle
také v Rodinném centru Sedmikráska.
Moc děkujeme za ﬁnanční dar městu
Dobruška. Velmi si také vážíme
další podpory od Deva Nutrition z Nového Města nad Metují a Pekárny Marta
z Dobrušky.
Těšíme se na viděnou i na další společné nevšední zážitky během roku 2019.
Tým Sedmikrásky
19
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Senioři ČR – pobočka Dobruška
Zpívání pro potěšení a sousedské posezení
Senioři ČR - Městská organizace Dobruška připravili
na únor zajímavá pozvání pro vás všechny a těšíme se na setkání s vámi.
Ve středu 6. února od 9.30 hodin se sejdeme v Rýdlově
vile Na slovíčko a budeme ochutnávat slané koláče. Pokud neradi popíjíte kávu sami, jste srdečně zváni mezi nás.
V neděli 17. února ve 14.00 hodin začne druhé Zpívání
pro potěšení. Hudba začne hrát v jídelně bývalého studijního
střediska a bude připraveno i občerstvení, které si budete moci
koupit. Pro všechny, kteří si chtějí v těchto zimních měsících
užít příjemné posezení, zazpívat a zatančit si, je vstup volný.
Ve čtvrtek 21. února v 16.00 hodin začne opět v Rýdlově
vile již tradiční Sousedské posezení. Přijedou mezi nás vzácní
hosté z Českého rozhlasu Hradec Králové - Lada Klokočníková a Jiří Kánský, ředitel rozhlasu Hradec Králové a Pardubice.
Jejich hlasy určitě dobře znáte a teď si je budete moci užít
pěkně naživo a zeptat se na vše, co vás zajímá ohledně jejich
zajímavé práce. Bude se zde i nahrávat a potom svůj hlas uslyšíte i z rozhlasu.

Ve středu 27. února zahájíme letošní Putování za sluníčkem. Naším prvním cílem
bude muzeum krajkářství ve Vamberku.
Budete si moci prohlédnout výrobky
z krajky a poslechnout si zajímavý výklad.
Zastavíme se na oběd, uděláme si krátkou
procházku po městě a odpoledne se vydáme
zpět.
Na tento výlet jedeme linkovým autobusem a sraz je v 8.15
hodin na autobusové zastávce Laichterova.
Prosím, pokud se vám náš připravený výlet líbí a pojedete
s námi, nahlaste se nejpozději do 20. února na níže uvedené
kontakty z důvodu zajištění míst a obědů v restauraci.
Naši nabídku již znáte a my doufáme, že si každý něco vybere a společně si užijeme pohodové chvíle.
Kontakty pro přihlášení i pro zodpovězení všech vašich dotazů jsou: tel: 494 622 953; mobil: 732 262 600;
E-mail: renata.dobruska@seznam.cz.
Renata, Xanto a Petr Tojnar

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
únor 2019
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí malíře Františka Kupky a jeho
raná tvorba, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz věže) je
mimo sezonu přístupná na předchozí objednání v muzeu nebo
v informačním centru.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 46, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
Pondělí 25. února v 17.00
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA
Účinkují žáci Základní umělecké školy Dobruška.

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, ☎ 777 418 746
Sobota 2. února od 20.00
MALÝ VELKÝ PLES – Džungle
K tanci a poslechu hraje skupina MEDIUM.
Rezervace vstupenek u Katky Potočkové tel. 731 004 767.
Pořádá Junák – český skaut, středisko Dobruška, z.s.
Středy 6., 20. a 27. února od 19.00
KURZ TANCE PRO PARTNERSKÉ DVOJICE
Lektoři: Jan Souček a Jana Krtičková z Hradce Králové.
20

přehled akcí
Pátek 8. února od 20.00
22. HÁZENKÁŘSKÝ PLES
Hraje skupina Memory. Bohatá tombola.
Vstupné 120 Kč.
Předprodej vstupenek v CK AVANTI-TOUR,
Pulická 21 (stará poliklinika), Dobruška
tel. 494 622 328, 603 194 291.
Pořádá Oddíl národní házené T. J. Sokol Dobruška.
Čtvrtek 14. února od 19.30 hodin
RADŮZA S KAPELOU
Koncert české zpěvačky, šansoniérky, písničkářky, harmonikářky a hudební skladatelky. Kromě skládání vlastních písní se věnuje také komponování vážné a scénické hudby jakož i studiu
lidové hudby různých evropských národů.
Neděle 17. února od 14.00 hodin
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Hudba: V. Flígr. Soutěže masek o pěkné ceny.
Občerstvení pro děti a dospěláky zajištěno.
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 30 Kč.
Pořádají přátelé Pulické základní školy
ve spolupráci s městem Dobruška.
Pátek 22. února od 20.00 hodin
11. ROCKOVÝ BÁL
K tanci a poslechu hraje originál kostelecká,
třikrát pálená, kytarová Old Horse.
Vstupenky v ceně 120 Kč zakoupíte na místě,
ve ﬁrmě ACT Plus s.r.o., Opočenská 531, telefon 494622142
nebo v kanceláři ZUŠ Dobruška, tel. 606786118.
Pořádají SDH Dobruška – Doly a SKIBOB klub.
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RÝDLOVA VILA
SPOLKOVÝ DŮM
Novoměstská 187, ☎ 494 629 667 a 777 418 748
KLUB SENIORŮ
Pondělí 4. února
Pondělí 11. února
Pondělí 18. února
Pondělí 25. února

vždy v 15.00
Tasmánie (Milič Světlík)
Kolik je Dobrušce let? (Jiří Mach)
Mayské památky (Vladimír Svatoň)
Narozeniny, které se již neoslavují
(Jiří Mach)
Program připravuje vlastivědné muzeum v Dobrušce a sbor
Církve bratrské v Bystrém. Na všechna setkání Klubu seniorů je
srdečně zván každý, kdo má chuť přijít. Vstup na všechny programy je bezplatný.

SOKOLOVNA

HASIČSKÁ ZBROJNICE KŘOVICE
Pátek 8. února v 19.00
KOLEM SVĚTA ŽIGULEM
Cestopisná přednáška a promítání fotograﬁí Filipa Fogela.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní čp. 428, ☎ 494 623 794
Pondělí 11. února v 17.00 v sále Základní umělecké školy
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA
Pondělí 25. února v 17.00 v synagoze
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA
Účinkují žáci Základní umělecké školy Dobruška.

KNIHOVNA

Opočenská 585, ☎ 725 106 308
Neděle 10. února v 10.00
BEZHLAVÝ RYTÍŘ
Loutková pohádka Františka Čecha pro
nejmenší v podání herců loutkové scény
Svět loutek.

Na Budíně 850, ☎ 494 629 585 a 607 834 738

Otevírací doba
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

Sobota 16. února ve 14.00
DĚTSKÝ SPORTOVNÍ KARNEVAL
Pořádá oddíl fotbalu SK Dobruška. Hudba: Dj LUKINO.
Vstupné děti: zdarma. Vstupné dospělí: 40 Kč.

pondělí, středa, čtvrtek
pátek

Sobota 16. února ve 20.00
SPORTOVNÍ KARNEVAL
Pořádá oddíl fotbalu SK Dobruška.
Hudba: Rocksorry.
Vstupné masky: 90 Kč.
Vstupné bez masek: 120 Kč

pondělí
středa
pátek

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
„SETKÁNÍ“
společná výstava autorů
Petr Stančík senior – dřevořezby a autorský šperk
Petr Stančík junior – prezentace literární tvorby
Petra Stančíková (Kvasničková) – malba a autorská bižuterie
Výstava přístupná od 8. února v otevíracích hodinách městského
úřadu: pondělí a středa 7.30 – 17.00, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.00,
pátek 7.30 – 13.30

CENTRUM ELADA BYSTRÉ
Pátek 8. února v 19.00
BENEFIČNÍ KONCERT
Během koncertního večera vystoupí zpěvačka, autorka písní a textů Iva Marešová,
Aliaksandr Yasinski (akordeon) a Michael
Vašíček (kytara), dále kytarista a skladatel
Alexandre Glize (Fr) a duo JARSEN Dita
Holá a Jan Resl.
Vstupné 280 Kč, rezervace tel. 730 181 011,
předprodej: Dobruška JINÝ KAFE, Nové
Město n/M Café CHEErS…, OÚ Dobřany,
OÚ Bystré.

8.30 - 11.30
8.30 - 11.30

12.30 - 17.30
12.30 - 14.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
8.30 - 11.30
8.30 - 11.30

12.30 - 17.00
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00

Výstava ve foyer knihovny
ve výpůjčních hodinách knihovny
PŘÍBĚHY Z MAYUKWAYUKWA
Zajímavá,
poutavá
i mrazivá - taková jsou
vyprávění
Espoira,
Jimmyho,
Mwisy,
Francise a Rajaba,
obyvatel uprchlické
osady Mayukwayukwa v západní Zambii. Jejich osudy nám
umožňují nahlédnout
do nedávné historie
několika zemí subsaharské Afriky, ale
ukazují také každodennost zambijského
života, včetně výzev,
kterým v současnosti
čelí jak nově příchozí
v osadě Mayukwayukwa, tak místní Zambijci. Příběhy jsou
také doplněny základními reáliemi a historickými souvislostmi
a svými kresbami je
doprovodil ilustrátor Bohdan Dušek.
Příběhy sesbírala autorka výstavy Pavlína Trojanová, která v osadě Mayukwayukwa strávila 3,5 měsíce na stáži s Charitou ČR.
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Čtvrtek 7. února v 15.00
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Tradiční akce se zábavným programem pro předškolní děti
ve věku od 4 do 6 let v dětském oddělení. Maminky mají možnost využít přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku aj.
Úterý 5. února v 18.00 ve foyer knihovny
NOVÉ VÝŠKOPISNÉ MAPOVÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
METODOU LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ přednáška Karla Brázdila
Zeměměřický úřad v Praze ve spolupráci s Vojenským geograﬁckým a hydrometeorologickým úřadem v Dobrušce zorganizoval
zcela nové mapování výškopisu celého území České republiky. Vznikly generačně nové výškopisné modely, které jsou již
v současné době užívány v praxi, zejména orgány a organizacemi
veřejné správy České republiky. Cílem přednášky je informovat
o organizaci nového mapování výškopisu metodou leteckého laserového skenování, o postupech zpracování dat, o formě a kvalitě výsledných výškopisných modelů a o možnostech jejich
využívání. Součástí přednášky budou i zajímavé ukázky aplikací
nových výškopisných dat v praxi.
Přednáší: Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu
v Praze.
Vstup volný.
Úterý 12. února v 18.00 ve foyer knihovny
Setkání se spisovatelem PETREM STANČÍKEM ml.
Petr Stančík (*1968 v Rychnově n. Kn.)
je básník, prozaik, esejista, dramatik
a textař.
Oba rodiče jsou učitelé. Základní školu
absolvoval v Českém Meziříčí. Maturoval v roce 1985 na gymnáziu v Hradci
Králové. Do roku 1989 vystřídal řadu
manuálních zaměstnání. V letech 1989–
1991 studoval režii na DAMU v Praze,
ze školy však odešel. V letech 1992–
1995 působil jako televizní režisér, od roku 1995 se živil jako
tvůrce a poradce v oboru komerční i nekomerční komunikace.
Od roku 2016 je spisovatelem na volné noze.
Do konce roku 2006 většinou publikoval pod pseudonymem
Odillo Stradický ze Strdic, od roku 2007 pod svým občanským
jménem.
Autor 9 prozaických titulů, 4 sbírek poezie, 11 titulů pro děti a 2
sborníků.
Nejznámější jsou oceněné: „Mlýn na mumie. Převratné odhalení
komisaře Durmana.“ Magnesia Litera 2015 za prózu. „Andělí
vejce“ Kniha roku 2016 v anketě Lidových novin, 4.–6. místo.
Z knih pro děti: „Mrkev ho vcucla pod zem“ a více titulů povídání o jezevci Chrujdovi. Dále tvoří audioknihy, z nichž „Mlýn
na mumie“ získal ocenění absolutní vítěz v soutěži Audiokniha
roku 2015 a zároveň 1. cena za nejlepší četbu. Kromě literatury se věnuje také historii pozdního středověku.
Od 8. února vystavuje své knihy na společné výstavě s otcem Petrem (dřevořezby a šperky) a sestrou Petrou (malby a bižuterie)
v lapidáriu MÚ v Dobrušce.
Vstup volný.
Čtvrtek 21. února v 18.00 ve foyer knihovny
ČAKRY A MY - přednáška Boženy Patrikové
Povídání o základních čakrách – kořenová, sakrální, solární, srdeční, krční, čelní a korunní.
Sedm tělesných čaker vypovídá o nejdůležitějších energetických
centrech těla, která mají význam pro tok životní energie. Čakry
souvisí s prožitky a emocemi. Když jsou zablokovány, nemůže
organismus naplno fungovat. Tyto blokace mohou být nejčastěji způsobeny strachem, zklamáním, napětím, šokem,…Je třeba
čakry uvolnit.
Vstup volný.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
Pátek 1. února
POLOLETKY ŽÁDNÉ PĚTKY – pololetní prázdniny v DDM
8.00 – 12.00 výtvarná dílna pro školní děti, účastnický poplatek
50 Kč.
13.00 – 15.00 turnaj ve stolní hře Superfarmář – hra je vhodná
pro děti všech věkových kategorií, které chtějí obchodovat s domácími zvířátky. Nejlepší hráči získají drobnou odměnu, startovné 10 Kč. Přihlášky v DDM nebo ☎ 494 621 505.
Sobota 9. února od 13.30
DRÁTOVANÉ SRDCE
kurz drátování s Martinou Horákovou. Na kurzu lze zakoupit materiál k dalšímu vyrábění. Cena
kurzu včetně materiálu 270 Kč.
Přihlášky předem v DDM nebo ☎ 494621505.
Sobota 23. února od 13.30
DRHANÝ ZÁVĚS
macramé - pomocí ozdobných uzlů zhotovíte dekorativní závěs
na stěnu. Cena kurzu 150 Kč, materiál vlastní.
Přihlášky předem v DDM nebo ☎ 494621505.
ČTVEREC PRO AFRIKU
opět se zapojujeme do charitativního projektu na pomoc opuštěným a nemocným dětem v Jižní Africe. Cílem je vytvořit čtverce,
které jsou v Jižní Africe sešity do dek pro děti, o které se nemá
kdo starat. Chcete pomoci? Pak uháčkujte nebo upleťte čtverec
o rozměrech 20×20 cm. Po dohotovení každého čtverce je potřeba nechat ocásek dlouhý cca 50 cm, aby bylo možné k sobě
čtverce sešít. Ocásek je potřeba pak ke čtverci „přimotýlkovat“,
aby se nezašmodrchal s jinými. Libovolný počet čtverců přineste
do 30. května do DDM. Čtverce společně zabalíme a odešleme!
V případě, že vám bude chybět potřebný materiál na zhotovení,
v DDM vám po dohodě přízi připravíme.

Neděle 3. března 9 - 16 hodin
DRY BRUSH
suchý štětec, efektní metoda malby olejovou barvou v jednom
tónu je vhodná především ke ztvárnění portrétů osob a zvířat.
Přihlášky a více informací na www.konecnekreslim.cz.

IXKO
Církev bratrská v Dobrušce
Zd. Nejedlého 574, ☎ 736 788 254, www.ixko.eu
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA
každou neděli od 9.30 hod. v Kině 70.
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
V pastoračním centru (za farou):
AWANA (klub pro děti od pěti let do 7. třídy ZŠ) - každé pondělí
v 16.30 hod.
V ul. Zd. Nejedlého 574:
BIBLICKÉ STUDIUM - středa 6. a 20. února v 19.00 hod.
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) - každou sobotu
v 18.00 hod.
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SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Mimořádná prázdninová představení
Pátek 1. února v 15.00 a v 17.30
BOHEMIAN RHAPSODY
Repríza veleúspěšného hudebního ﬁlmu USA/VB, který je oslavou rockové skupiny Queen a jejího výjimečného zpěváka Freddieho Mercuryho, jenž svou tvorbou i životem vzdoroval všem
myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 134 min.
Pátek 1. února ve 20.00
Sobota 2. února v 17.30
Neděle 3. února ve 20.00
ŽENY V BĚHU
Premiéra velice očekávané české komedie pro všechny od režiséra a scénáristy Martina Horského. Komedie o ženách, které se
nebojí vyběhnout štěstí naproti. S běháním je to úplně stejné jako
v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je na dosah… Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Khek
Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka,
Martin Hofmann a další. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 93 min.

Stanislav Zindulka nebo Veronika Arichteva. „Je to ﬁlm o útěku
za svobodou, o kontrastu mezi službou v armádě a láskou k létání. Chceme nejen vzpomenout na zločiny StB, ale taky ukázat
na piloty, kteří to neměli v této komplikované době socialismu
jednoduché,“ přibližuje režisér David Balda. Ml. přístupný.
Vstupné 60 Kč. 90 min.
Čtvrtek 7. února ve 20.00
METALLICA: FRANCIE NA JEDNU NOC
V rámci projektu JEDEN VEČER STO KIN V ČR uvádíme
premiéru záznamu hudebního ﬁlmu Francie/USA. V mystickém
prostředí starořímské arény duní prověřené metalové skladby.
Koncertní kulisa, kterou Metallica zvolila jednoho červencového večera roku 2009, dodala vystoupení magickou atmosféru.
Ml. přístupný. Vstupné 180 Kč. 132 min.
Pátek 8. února ve 20.00
Sobota 9. února ve 20.00
NA STŘEŠE
Premiéra nové české dramatické komedie od režiséra Jiřího Mádla. Profesor Rypar
(Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy
Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého
na střeše svého domu. Mohou
však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho
nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán? Ml. přístupný. 130 Kč. 97 min.
Sobota 9. února v 17.30
Neděle 10. února v 17.30
LEGO® PŘÍBĚH 2 ﬁlm ve 3D
Premiéra animované rodinné akční dobrodružné komedie USA /
Austrálie / Dánsko / Kanada. V pokračování úspěšného animovaného ﬁlmu „LEGO® příběh“, se opět setkáme s hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí
do boje za záchranu svého milovaného města. Ml. přístupný.
Vstupné 140 Kč. 90 min. České znění.

Sobota 2. února ve 20.00
KURSK
Premiéra akčního dramatického ﬁlmu - Belgie/Lucembursko
o skutečné katastroﬁcké události, ke které došlo v roce 2000
na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk. 155 metrů dlouhá jaderná ponorka K-141 Kursk je „nepotopitelnou“ pýchou Severního loďstva ruského válečného námořnictva. Během cvičení
na moři v srpnu 2000 se na palubě nachází 118 členů posádky.
Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč. 117 min.
Neděle 3. února v 15.00
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Repríza animované dobrodružné komedie USA/Indie. Lední
medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotářským životem...
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min. České znění.
Neděle 3. února v 17.30
PSÍ DOMOV
Repríza amerického dobrodružného rodinného ﬁlmu. Když si
Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně... Ml. přístupný.
Vstupné 120 Kč. 92 min. České znění.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 7. února v 10.00
NARUŠITEL
Repríza českého dramatického ﬁlmu. Na křídlech za svobodou.
Film vznikl na motivy skutečného příběhu armádního pilota Vladislava Baldy, který natočil jeho vnuk David Balda. V hlavních
rolích se představí Jiří Dvořák, Petr Kostka, Pavel Neškudla,

Neděle 10. února v 15.00
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Repríza animované dobrodružné komedie USA/Indie. Lední
medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotářským životem...
Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 90 min. České znění.
Neděle 10. února 20.00
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
Premiéra historického dramatického ﬁlmu VB/USA. Dvě výjimečné ženy ve sporu o jeden trůn. Taková kombinace nikdy
nemůže dopadnout dobře. Na tři Oscary nominovaná Saoirse Ronan v titulní roli ukazuje, kudy vede cesta na popraviště. Bylo
jí pouhých šest dní, když se po smrti otce stala Marie (Saoirse
Ronan) skotskou královnou. Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč.
124 min.
Čtvrtek 14. února ve 20.00
AQUAMAN ﬁlm ve 3D
Repríza úspěšného amerického akčního dobrodružného fantastického ﬁlmu. Režisér James Wan přináší akcí nabitý, dobrodružný a vizuálně úchvatný velkorozpočtový snímek ze světa sedmi
moří, Aquaman. Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze
stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason Momoa – Hra o trůny), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 143 min. České znění.
Pátek 15. února ve 20.00
Sobota 16. února ve 20.00
LÉTO S GENTLEMANEM
Premiéra českého ﬁlmu. Letní romantická komedie o touze
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po svobodě, pozdní lásce a naději… Scénář úsměvné romance
Léto s gentlemanem napsal Jaromír Hanzlík, který si tímto splnil
svůj sen a postavu Artura vytvořil pro sebe. Režie se ujal zkušený Jiří Adamec, který má na svém kontě desítky úspěšných
televizních pořadů, inscenací, ﬁlmů i televizních seriálů. Dále
hrají: Alena Antalová, Igor Bareš, Lucie Vondráčková, Miroslav
Šimůnek, Tereza Kostková, Ivana Chýlková, Miroslav Etzler,
Dana Batulková, Yvetta Blanarovičová, Petra Jungmannová, Jan
Čenský, Uršula Kuklová, Jan Vlasák, Pavel Soukup, Jaromír Dulava, Zdeněk Žák a další. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 98 min.

Sobota 16. února v 17.30
Neděle 17. února v 17.30
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického akčního sci-ﬁ ﬁlmu. Alita je normální holka
s robotickým tělem, předurčená k velkým věcem. Jen o tom zatím
neví. James Cameron a Robert Rodriguez, dvě výjimečná jména
světové kinematograﬁe, vás zvou na neobyčejný příběh o pádu
anděla a zrození bojovnice. Svět vzdálené budoucnosti není ideálním místem k životu, přesto v něm žijí lidé, kteří nezištně pomáhají jiným. Ml. přístupný. Vstupné 150 Kč. České znění.

Pátek 22. února ve 20.00
TICHO PŘED BOUŘÍ
Premiéra amerického ﬁlmu. Na tomhle ostrově nikdo neumírá,
dokud neporušíte pravidla. Thriller plný zvratů a vášní s oscarovými herci Matthew McConaugheym a Anne Hathaway má
všechny předpoklady stát se jedním z diváckých zážitků roku.
Vedle napínavého příběhu, dusné atmosféry a hereckého obsazení je jedním z lákadel ﬁlmu i jeho tvůrce režisér Mark Knight.
Vstupné 120 Kč. Ml. nepřístupný. 91 min.
Sobota 23. února v 17.30
Neděle 24. února v 15.00
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického dobrodružného ﬁlmu pro všechny. Mladý
Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné
dobrodružné animované série Jak vycvičit draka. Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidsko-dračího společenství. Ml. přístupný. Vstupné 140 Kč. 104 min. České
znění.
Sobota 23. února ve 20.00
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Premiéra českého ﬁlmu od režiséra Vladimíra Michálka. Tohle
není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde
přestat. Úhoři mají nabito je černá komedie o partě chlapů, pro
které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem
z jejich nudných životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. V hl. rolích: Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jiří Vyorálek
a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.

Neděle 17. února ve 20.00
BOHEMIAN RHAPSODY
Repríza veleúspěšného hudebního ﬁlmu USA/VB, který je oslavou rockové skupiny Queen a jejího výjimečného zpěváka Freddieho Mercuryho. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 134 min.
Divadelní představení
Úterý 19. února v 19.30
Činoherní studio Bouře Praha:
SMÍM PROSIT?
Svižná komedie, která nabízí vtipné dialogy a krásné herecké příležitosti. Hrají: Jan Revai, Igor Bareš, Robert Jaškow, Kateřina
Janečková, Karel Zima. Vstupné: 390 Kč. Předprodej od neděle
3. února 15.30 hodin on - line na www.kino.mestodobruska.cz
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 21. února v 10.00
CESTA VEDE DO TIBETU
Unikátní, mezinárodními cenami ověnčený dokument od režiséra
Vladimíra Síse a kameramana Josefa Vaniše z roku 1954 zachycuje architektonické památky, život Tibeťanů i setkání s devatenáctiletým dalajlámou Tändzinem Gjamcchem i pančhenlámou Čhökji
Gjalcchänem. Vypráví o nelidských podmínkách při stavbě gigantického díla, silniční magistrály, z Tibetu přes nejvyšší hory světa.
V roce 1955 snímek získal ocenění na festivalech v Benátkách
a v Karlových Varech. Na konci 50. let byl cenzurou zakázán.
Letos uplyne neuvěřitelných 66 let od jedné významné, neprávem
zapomenuté expedice. Ml. přístupný. Vstupné 60 Kč. 60 min.
Čtvrtek 21. února ve 20.00
ŽENY V BĚHU
Repríza úspěšné české komedie pro všechny od režiséra a scénáristy Martina Horského. Komedie o ženách, které se nebojí
vyběhnout štěstí naproti. Ml. přístupný. Vstupné 130 Kč. 93 min.
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Neděle 24. února v 17.30
LEGO® PŘÍBĚH 2
Repríza (2D) animované rodinné akční dobrodružné komedie
USA / Austrálie / Dánsko / Kanada. Ml. přístupný. Vstupné
120 Kč. 90 min. České znění.
Neděle 24. února ve 20.00
BOHEMIAN RHAPSODY
Repríza veleúspěšného hudebního ﬁlmu USA/VB, který je oslavou rockové skupiny Queen a jejího výjimečného zpěváka Freddieho Mercuryho. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 134 min.
Čtvrtek 28. února ve 20.00
POTOMEK
Premiéra amerického hororu. Ve stejnou dobu jako přišel na svět
malý Miles, se na jiném místě odehrála tragédie. Dvě zdánlivě
nesouvisející události se za několik let propojí děsivým způsobem. Milesova máma Sarah se znepokojením sleduje synovo
nevyzpytatelné a agresivní chování. Postupně se smiřuje s myšlenkou, že malého chlapce ovládá nějaká špatná, nadpřirozená
síla... Ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč. 92 min.
Pátek 1. března ve 20.00
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Repríza českého ﬁlmu od režiséra Vladimíra Michálka. V hl. rolích: Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jiří Vyorálek
a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.
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Sobota 2. března v 17.30
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 ﬁlm ve 3D
Repríza amerického dobrodružného ﬁlmu pro všechny. Mladý
Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné
dobrodružné animované série Jak vycvičit draka. Ml. přístupný.
Vstupné 140 Kč. 104 min. České znění.
Sobota 2. března ve 20.00
VŠECHNO NEJHORŠÍ
Premiéra americké hororové komedie. Může být něco horšího
než opakovaně prožívaný narozeninový den, na jehož konci vás
někdo zabije? Může! Třeba to, že tuhle noční můru porazíte, pak
nějaký čas spokojeně žijete a najednou bum, ona se vrátí. Ml.
přístupný. Vstupné 120 Kč. 100 min.
Neděle 3. března v 15.00
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Repríza (2D) amerického dobrodružného ﬁlmu pro všechny.
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné animované série Jak vycvičit draka. Ml.
přístupný. Vstupné 120 Kč. 104 min. České znění.
Neděle 3. března v 17.30
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Premiéra komedie Francie/Belgie. Claude a Marie Verneuilovi
čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé, David, Rachid, Chao a Charles, se rozhodli opustit Francii. Každý z nich
k tomu má dobrý důvod. Ale co rodiče? Ti udělají všechno pro to,
aby jim mladí neodjeli někam na druhý konec světa. Pokračování
úspěšné francouzské komedie vás opět zaručeně rozesměje. Ml.
přístupný. Vstupné 120 Kč. 98 min. České znění.
Neděle 3. března ve 20.00
BOHEMIAN RHAPSODY
Repríza veleúspěšného hudebního ﬁlmu USA/VB, který je oslavou rockové skupiny Queen a jejího výjimečného zpěváka Freddieho Mercuryho. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč. 134 min.

MALÝ SÁL
Cestopisná přednáška
Úterý 26. února v 18.00
Jiří Jůzl: ALJAŠKA A ZÁPADNÍ KANADA
Podmanivě krásná a zároveň mimořádně drsná. Taková je Aljaška, velká země
nádherné dosud člověkem
nenarušené přírody, kde můžete potkávat divoká zvířata
v jejich původním prostředí.
Obrovské prostory tam jsou
stále domovem medvědů,
vlků, losů, sobů, orlů a dalších živočichů. Řeky jsou
tam plné ryb a v lesích najdete tolik hub, že si budete připadat jako v pohádce.
Do této nefalšované divočiny vám umožní vstoupit
přednáška trampa, cestovatele a dobrodruha Jiřího
Jůzla. Pořádá vlastivědné muzeum ve spolupráci s městskou
knihovnou. Vstupné dobrovolné.
Výstava fotograﬁí
od 1. února do 3. března v provozních hodinách kina
Pavel Štěpán: ROZMANITÉ CHORVATSKO
ve spolupráci s městem Dobruška
a Cestovní kanceláří AVANTI-TOUR DOBRUŠKA

SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA
FLORBAL
Domácí mistrovské zápasy a turnaje týmů FBC Dobruška
Sobota 23. února – hala TJ Náchod
FBC Dobruška – Špindl Ubals TJ Spartak Vrchlabí
Regionální liga – muži
FBC Dobruška – FBC Sion DDM Hradec Králové
Regionální liga – muži
FBC Dobruška – Sklo Bohemia Světlá n. S.
1. liga – ženy

9.00
13.30
17.00

Neděle 24. února – hala v Rokytnici v Orlických horách
FBC Dobruška – FbC Sokol Předměřice n. L.
9.00
2. liga – junioři
FBC Dobruška – FBC Peaksport Litomyšl
14.00
2. liga – junioři

MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA
Mělčanská 118, ☎ 725 106 308
Přípravné zápasy na fotbalovém hřišti s UMT
Sobota 2. února
FK Černilov – FK Vysoká n. L. (muži)
SK Třebechovice p. O. – soupeř v jednání (muži)

12.00
14.00

Neděle 3. února
Dobruška/Opočno – soupeř v jednání (starší dorost)
SK Týniště n. O. – SK Solnice (muži)
SK Dobruška "A" – RMSK Cidlina (muži)

10.00
12.00
14.00

Sobota 9. února
FK Černilov – TJ Sokol Javornice (muži)
SK Třebechovice p. O. – soupeř v jednání (muži)

12.00
14.00

Neděle 10. února
Dobruška/Opočno – soupeř v jednání (starší dorost)
SK Dobruška "A" – FK Jaroměř (muži)

10.00
14.00

Sobota 16. února
SK Třebechovice p. O. – TJ Slavoj Předměřice (muži)
Dobruška/Opočno – soupeř v jednání (starší dorost)
FC České Meziříčí – soupeř v jednání (muži)

12.00
14.00
16.00

Neděle 17. února
SK Týniště n. O. – TJ Sokol Moravany (muži)
SK Dobruška "A" – SK Solnice (muži)

12.00
14.00

Sobota 23. února
SK Přepychy – FC České Meziříčí (muži)
FK Černilov – TJ Spartak Opočno (muži)

10.00
12.00

Neděle 24. února
Dobruška/Opočno – FK Náchod (starší dorost)
SK Týniště n. O. – AFK Horní Jelení (muži)
SK Dobruška "A" – TJ Velké Poříčí (muži)

10.00
12.00
14.00

Pozn.: Rozpis zápasů může být upraven. Aktuální informace
naleznete na facebookových stránkách Sport v Dobrušce nebo
☎ 725 106 308.
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SPORTOVNÍ HALA ZŠ
FRANTIŠKA KUPKY
Fr. Kupky 433
KRUHOVÝ TRÉNINK
Kdy? Středa v 19.30 a neděle v 19 hodin
Kdo? Všechny věkové kategorie od 15 let
S kým? Adam Černý – trenér ﬁtness
Kolik? Vstupné 100 Kč

Ranní plavání:
(ve dnech školní výuky) středa – pátek 6.00 – 7.30
Libor

SPINNING
Čtvrtek od 17.30 hodin
Pátek od 16.30 a 17.45 hodin

Alena

Úterý od 16.30 a 17.45 hodin

Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz

Přátelé Pulické školy

ve spolupráci s Městem DOBRUŠKA

pořádají

Hudba: V.Flígr

Soutěže masek o pěkné ceny
Občerstvení pro děti a dospěláky zajištěno
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 30 Kč

KRYTÝ BAZÉN

Místo i pro Vaši reklamu!

Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

KRYTÝ BAZÉN
13 – 16
a
19 – 21
13 – 18
a
19 – 21
pro veřejnost zavřeno
13 – 18
a
19 – 21
13 – 21
12 – 21
12 – 20

Omezení pro veřejnost (ve dnech školní výuky)
Úterý
14.45 – 16.45 (rezervace 2 drah)
Čtvrtek
15.15 – 16.45 (rezervace 2 drah)
Pátek
14.30 – 16.00 (rezervace 1 dráhy)
Dne 2. února (sobota) od 12 do 13 hodin rezervace 2 drah.
Dne 28. února (čtvrtek) od 17 do 18 hodin KB pro veřejnost
uzavřen.
AQUAEROBIC
úterý a čtvrtek 18-19 hod.
Alternativní provoz (veřejnost nebo organizace):
pondělí
16 – 19
úterý
17 – 18
čtvrtek
13 – 14
a
17 – 18
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
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13 – 21
13 – 21
13 – 21
13 – 17
17 – 21
13 – 21
12 – 21
12 – 20

SAUNA
muži
ženy
muži
ženy
společná
muži
společná
společná

PALEC D OLŮ
Problém odpadu „řešil“ už zhruba v polovině 19. století spisovatel Jan Neruda, když vznesl
ve svém vtipném fejetonu otázku Kam s ní? Tehdy
měl na mysli slámu ze starého slamníku.
Historie se opakuje. Stejná otázka (pouze se zájmenem rodu mužského), tedy Kam s ním?, doslova
„vyskočila“ na začátku 19. roku 21. století z modrého kontejneru
na PAPÍR v Solnické ulici.
Odpověď je jasná a měli bychom ji znát úplně všichni!
Obalové misky na jídlo z polystyrenu do modrého kontejneru
rozhodně nepatří, protože hned vedle na ně čeká žlutý kontejner
na PLASTY.
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ZE SPORTU
FC Santus obhájil loňské prvenství

Nejlepší střelec Martin Mach (Kočičí packy) a cenu pro nejlepší brankářku převzala Klára Dudášková (Ohájo)

Vítězný tým FC Santus Dobruška

Putovní pohár převzal kapitán Santusu Martin Eimann z rukou místostarosty Dobrušky
Miroslava Sixty

Tělocvična ZŠ Fr. Kupky hostila třetí
ročník Vánočního turnaje mužů v halové kopané
Vítězi třetího ročníku fotbalového Vánočního halového turnaje, nad kterým
převzalo záštitu město Dobruška, se stali
hráči týmu FC Santus Dobruška, kteří tak
obhájili loňské prvenství.
Pořadatelé – Jiří Lacina, Jan Drcmánek
a Lukáš Frýželka - přivítali v tělocvičně ZŠ Františka Kupky osm fotbalových
týmů. Nejlépe si vedl FCS Dobruška, který na cestě za prvenstvím šestkrát vyhrál
a pouze jednou odešel poražen, když nestačil na druhý tým celkového pořadí Kočicí packy. Třetí místo vybojovali hráči
týmu Anděl.
Cenu pro nejlepšího střelce obdržel
hráč juniorky pražské Slavie Martin Mach
(Kočičí packy), ocenění pro nejlepšího brankáře převzala Klára Dudášková
(Ohájo) a Cenu fair play pořadatelé udělili Janu Švecovi (Fans).
Konečné pořadí: 1. FC Santus Dobruška
18 bodů (skóre 19:7), 2. Kočičí packy 17
(24:9), 3. Anděl 15 (22:8), 4. Křovice 7
(11:15), 5. Play 4 fan 6 (12:13), 6. Dobruška/Opočno 6 (11:15), 7. Fans 5 (4:21),
8. Ohájo 2 (6:21).
(dr)

Rozhodl až poslední hod
Vítězem vánočního kuželkářského turnaje se stal Real Dobruška
Až poslední hod v závěrečném ﬁnálovém duelu rozhodl o vítězi tradičního
vánočního klání na 60 hodů sdružených
čtyřčlenných družstev v kuželkách neregistrovaných.
Z triumfu se radovali hráči týmu Real
Dobruška, kteří v rozhodujícím utkání
zdolali Martu Dobruška A 8:4. Vyrovnané utkání mělo dramatickou tečku se
šťastným koncem pro Real, který srazil
o pouhé dvě kuželky více a mohl se těšit

na vítěznou trofej. Hráči Marty se museli
spokojit s druhým místem, bronzovou pozici vybojovala Devítka.
Ozdobou turnaje byl výkon Marcela Hájka (Průměrňákovi), který výkonem 329 shozených kuželek vytvořil
nový rekord kuželny. Stejný hráč byl nejlepším jednotlivcem, když v pěti zápasech dosáhl průměru 287,6. Hranici bájné
„třístovky“ dosáhl rovněž Vít Svoboda
(Marta A).

Pořadatelé z Kuželkářského klubu
Dobruška v tomto ročníku přivítali celkem
osm týmů, které byly rozděleny do dvou
základních skupin. Po jejich odehráních
se bojovalo o konečné pořadí ve ﬁnálové
skupině a skupině o 5. – 8. místo, když se
vzájemné zápasy ze skupiny započítávaly.
První dvě družstva získala právo zúčastnit se kvaliﬁkačních bojů o postup
na mistrovství České republiky neregistrovaných 2019.
27
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Turnaj ve výsledcích
Skupina A
Marta Dobruška A – Devítka 9:3, - Šedivky 10:2, - Zacházející hvězdy 12:0; Devítka - Šedivky 12:0, - Zacházející hvězdy
10:2; Šedivky - Zacházející hvězdy 10:2.
Pořadí: 1. Marta Dobruška A 6 bodů (skóre 31:5), 1. Devítka 4 (25:11), 3. Šedivky
2 (12:24), 4. Zacházející hvězdy 0 (4:32).

Skupina B
Real Dobruška – Autoškola Jarkovský
12:0, - Průměrňákovi 10:2, - Marta Dobruška B 10:2; Autoškola Jarkovský - Průměrňákovi 8:4, - Marta Dobruška B 8:4;
Průměrňákovi - Marta Dobruška B 10:2.
Pořadí: Real Dobruška 6 bodů (skóre
32:4), 2. Autoškola Jarkovský 4 (16:20),
3. Průměrňákovi 2 (16:20), 4. Marta Dobruška B 0 (8:28).
Skupina o 5. – 8. místo
Průměrňákovi – Marta Dobruška B 10:2,
- Šedivky 8:4, - Zacházející hvězdy 10:2;
Marta B - Šedivky 10:2, - Zacházejí-

cí hvězdy 10:2; Šedivky - Zacházející
hvězdy 10:2. Pořadí: 1. Průměrňákovi 6
bodů (skóre 28:8), 2. Marta Dobruška B 4
(22:14), 3. Šedivky 2 (16:20), 4. Zacházející hvězdy 0 (6:30).
Finálová skupina
Real Dobruška – Marta Dobruška A 8:4, Devítka 8:4, - Autoškola Jarkovský 12:0;
Marta Dobruška A - Devítka 9:3, - Autoškola Jarkovský 12:0; Devítka - Autoškola
Jarkovský 8:4. Pořadí: 1. Real Dobruška
6 bodů (skóre 28:8), 2. Marta Dobruška
A 4 (25:11), 3. Devítka 2 (15:21), 4. Autoškola Jarkovský 0 (4:32).
(dr)

Druhé místo obsadil tým Marta Dobruška
„A“ (zleva) Jan Sedláček, Vít Svoboda,
Petr Svoboda a Pavel Míšek

Na bronzovém stupni skončila Devítka

Vítězný tým Real Dobruška hrál ve složení (zleva) David Dragúň, Leoš Dragúň, Zdeněk
Dragúň, Aleš Hrudík, Miroslav Sixta a Aleš Frinta

Florbalisté reprezentovali ve Skandinávii
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Již potřetí se FBC Dobruška zúčastnil největšího mládežnického turnaje
GOTHIA INNEBANDY CUP, který první lednový týden hostil švédský Göteborg.
Tradičního mezinárodního klání se letos zúčastnilo 469 týmů ze sedmi zemí.
Dobrušská výprava čítala celkem 33
hráček a hráčů včetně realizačního týmu.
Chlapci startovali v kategorii B13 a dívky
se představily v kategorii G15.
„V kategorii B13 se nám povedlo překvapivě ovládnout skupinu 3 a postoupili
jsme do osmiﬁnále play-oﬀ A z prvního
místa. V osmiﬁnále jsme narazili celek
FC Helsingborg, kterému jsme podlehli
v poměru 8:1. I tak to bereme jako velký úspěch, jelikož jsme skončili celkově na 10. místě z 61 zúčastněných týmů
v této věkové kategorii,“ sdělil Jan Jirák,
trenér chlapeckého týmu.
„Pro většinu hráček to byla první zkušenost se zahraničním ﬂorbalem. I přes to,
že byl tým složený převážně z mladších
hráček, si vedl výborně. Svým odhodláním a bojovností se nám povedlo odehrát
vyrovnaná utkání. V osmiﬁnále play-oﬀ B
nás vyřadil celek Växsjö IBK v poměru
8:3. Každopádně nové zkušenosti jsou pro
všechny k nezaplacení,“ uvedl Jan Černý,
trenér dívčího družstva.
(dr, jj)
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Po bronzu je cílem zisk mistrovského titulu
I. liga národní házené žen T. J. Sokol Dobruška v roce 2018
z týmu Plzeň – Újezd. Zimní příprava se
bohužel neobešla beze ztrát, kdy v zimních přípravných turnajích utrpěla zranění
kolene klíčová hráčka týmu Petra Vošlajerová a do ﬁnálového pohárového turnaje
a jarních bojů o medaile v ligové soutěži
již nemohla nastoupit.

Prvoligový tým národních házenkářek T. J. Sokol Dobruška
zleva vpředu: Lucie Doležalová, Helena Kočová
zleva uprostřed: Alexandra Svobodová, Denisa Rydlová, Kateřina Němcová, Petra Vošlajerová, Markéta Štěpánová, Nela Henclová
zleva vzadu: trenér Jiří Sychrovský, Barbora Jelenová, Lenka Králíčková, Dagmar
Drašnarová, Veronika Červinská, Andrea Henclová, trenérka Božena Laštovičková
Rok 2018, který byl pro národní há- ní halové soutěže s názvem Český pohár
zenou velmi úspěšný, zahájily dobrušské dospělých. Ten se hraje systémem turnaházenkářky v následující sestavě. Bran- jů, kdy se v rámci celé republiky nejprve
kářky: Helena Kočová a Lucie Doleža- konají čtyři čtvrtﬁnálové turnaje o pěti
lová, obránkyně: Kateřina Němcová, až šesti účastnících, kdy vždy první dva
Denisa Rýdlová, Dagmar Drašnarová (Pe- celky postupují do dvou semiﬁnálových
řinová), Alexandra Svobodová, Markéta turnajů, ze kterých opět první dva celky
Štěpánová, útočnice: Veronika Červinská, postupují do ﬁnálového celorepublikovéAndrea Henclová, Nela Henclová, Bar- ho turnaje. Finálového turnaje se účastní
bora Jelenová, Lenka Králíčková, Petra čtyři družstva a hraje se systémem každý
Vošlajerová a trenérská dvojice: Bože- s každým. V roce 2018 se dobrušským
na Laštovičková, Jiří Sychrovský. Tým hráčkám podařilo probojovat až do ceposílily hostující hráčky, a to na obraně lorepublikového ﬁnále, které se konalo
Žaneta Krejčí Václavková z Náchoda, Ka- v hale v plzeňské městské části Bolevec.
rolína Hanovcová z Opatovic nad Labem Dobrušská děvčata se zde se dvěma výhraa v útoku Barbora Bittnerová z Opatovic mi a jednou prohrou umístila na druhém
nad Labem. V zimních měsících roku se místě za prvním Tymákovem. Třetí míshráčky pravidelně účastní nejvyšší zim- to obsadil Krčín a čtvrté skončily hráčky
Konečná tabulka po základní části I.liga žen ročník 2017/2018
Poř.

Družstvo

C

V –R –P

Skóre

Body

1.

Sokol Tymákov A

16

15 – 0 – 1

322 : 190

30

2.

TJ Přeštice

16

12 – 0 – 4

303 : 239

24

3.

Sokol Dobruška

16

12 – 0 – 4

331 : 238

24

4.

TJ Příchovice

16

11 – 1 – 4

274 : 241

21

5.

Sokol Krčín

16

7 –0 –9

298 : 300

14

ROZDĚLENÍ TABULKY NA DVĚ ČÁSTI
6.

TJ Plzeň-Újezd

16

5 – 1 – 10

231 : 266

11

7.

TJ S. Podlázky – Dalovice

16

4 – 1 – 11

245 : 314

7

8.

TJ Stará Ves n/O.

16

2 – 1 – 13

218 : 294

5

9.

TJ Žatec

16

2 – 0 – 14

221 : 361

4

Bronz byl spíše zklamáním
Po podzimní části ligové soutěže
v soutěžním ročníku 2017/2018 měla
Dobruška nakročeno k bojům o medaile,
kdy přezimovala na třetím místě se stejným počtem bodů jako druhé Přeštice,
oproti prvnímu Tymákovu ztrácela pouhé
čtyři body a vůči oběma týmům měla ještě
jeden zápas k dobru. Hned v úvodu jarní
části se však dobrušským děvčatům nevydařilo první jarní dvoukolo, které odehrála na půdě soupeřů z Přeštic a Příchovic,
a obě utkání prohrála. V následujících zápasech základní části však bez problémů
porazila Plzeň – Újezd, Podlázky, Starou
Ves a po velmi dobrém výkonu i vedoucí
Tymákov a do nadstavbové části ligové
soutěže tak vstupovala ze třetího místa
tabulky. Ligová soutěž je nyní rozdělena
na základní a nadstavbovou část, kdy základní část se hraje systémem každý s každým. Po základní části se tabulka rozdělí
na dvě části a v každé ze dvou částí spolu
týmy opět hrají systémem každý s každým, doma a venku.
V nadstavbové části byly dobrušské
házenkářky odhodlány zabojovat i o post
nejvyšší. Hráčky z města F. L. Věka sice
porazily dvakrát tým Krčína, s týmy
z Příchovic a Tymákova vždy jeden zápas
prohrály a jeden vyhrály, ale na hráčky
Přeštic nevyzrály ani jednou. Nakonec
tak hráčky Dobrušky skončily na třetím
místě za druhými Přešticemi a prvním Tymákovem a vzhledem k dobře rozehrané
základní části to pro ně bylo spíše zklamáním.
Individuální úspěchy
I přesto je třetí místo zcela bezpochyby dalším velkým úspěchem dobrušské
ženské házené. Dále je nutné vyzdvihnout
úspěchy jednotlivých hráček dobrušského družstva za sezónu 2017/2018. Tak,
jak bývá v posledních letech pravidlem,
i v roce 2018 jsme měly své zástupkyně na výběrovém reprezentačním utkání
Čechy – Morava, které se konalo v západočeských Přešticích. V prestižním mezizemském utkání proti sobě každoročně
nastoupí nejlepší vybraní hráči a hráčky
z celé České republiky. Byly jimi útočnice Andrea Henclová, obránkyně Dagmar
Peřinová a trenérka Božena Laštovičková.
Andrea Henclová byla v soutěžním ročníku 2017/2018 se 141 góly čtvrtou nejlepší
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střelkyní I. ligy žen a dále byla vyhodnocena jako 7. nejlepší házenkářka pro rok
2017. V této anketě o nejlepší házenkářku
roku 2017 se také v první desítce umístila
Dagmar Peřinová, a to na 8. místě.
Výborná podzimní část
Nový soutěžní ročník 2018/2019, který začínal na podzim, je už v pořadí 48.
ročníkem nepřetržité účasti Dobrušky
v nejvyšší republikové soutěži žen, tímto
úctyhodným číslem se nemůže pochlubit
žádný jiný oddíl. Do soutěžního ročníku
vstoupily dobrušské házenkářky téměř
v nezměněné sestavě jako v uplynulém
ročníku. Po uzdravení se vrátila Petra
Vošlajerová a tým dále doplnila útočnice
z Hlinska v Čechách Nikola Kvapilová.
Kvůli zdravotním problémům s ramenem

Konečná tabulka po podzimní části I. Liga žen soutěžní ročník 2018/2019
Poř.

Družstvo

C

V –R –P

Skóre

Body

1.

Sokol Dobruška

11

10 – 0 – 1

266 : 151

20

2.

Sokol Tymákov A

9

9 –0 –0

187 : 92

18

3.

TJ Přeštice A

10

5 –0 –5

153 : 163

10

4.

TJ Plzeň-Újezd

10

4 –2 –4

140 : 155

10

5.

Sokol Krčín

10

3 –3 –4

165 : 201

9

6.

Sokol Blovice

11

3 –1 –7

150 : 206

7

7.

TJ S. Podlázky – Dalovice

10

2 –2 –6

157 : 201

6

8.

TJ Stará Ves n/O.

9

0 –0 –9

114 : 163

0

na podzim do zápasů nenastupovala útočnice Veronika Červinská.
Protože se do I. ligy žen přihlásilo méně
družstev, je tabulka aktuálního soutěžního ročníku složena
pouze z osmi týmů.
Během podzimních
utkání se potvrdila
postupně vzrůstající
herní rozdílnost jednotlivých družstev.
Dobruška si hravě
poradila s většinou
týmů tabulky, kdy
vyhrála rozdílem třídy. I přes velmi dobrou celkovou herní
pohodu se ale dobrušským
hráčkám
nepodařilo na podzim 2018 zvítězit
na půdě loňských
mistryň z Tymákova. Dobrušské há-

zenkářky tak mají na jaře 2019 Tymákovu
co vracet a opět se budou snažit po několika letech vrátit titul mistryň České republiky zpět do Dobrušky.
Dobrušské družstvo se může po podzimní části soutěže pyšnit nejvyšším počtem
vstřelených gólů, kdy je Petra Vošlajerová
se 123 góly nejlepší střelkyní ligy a Andrea Henclová s 59 góly pátou nejlepší
střelkyní ligy. Také dobrušská obrana si
vede velmi dobře a v uplynulé části soutěže obdržela druhý nejnižší počet branek
ze všech týmů.
Na závěr bychom vás všechny rádi
pozvali na házenkářské hřiště za sokolovnou, abyste podpořili naše házenkářky
v bojích o medaile. Úplný rozpis zápasů
najdete na našich webových stránkách
http://www.hazena-dobruska.cz a na facebooku na stránce Národní házená
Dobruška.
Jiří Bednář,
předseda oddílu národní házené
T. J. Sokol Dobruška

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ D OBRUŠKY
ZA ROK 2018
Ve velkém sále Společenského centra Kino 70
se ve čtvrtek 24. ledna
uskutečnilo slavnostní vyhlášení
nejlepších sportovců Dobrušky za rok 2018.
Na galavečeru, který uváděl Honza Dušek,
moderátor Rádia Černá hora,
byli rovněž oceněni zasloužilí funkcionáři
z dobrušských sportovních oddílů a klubů.
V doprovodném programu vystoupili zpěváci
Karolína Andršová a Tomáš Bartoš.
Kompletní seznam oceněných
sportovců, trenérů, cvičitelů a funkcionářů,
včetně fotograﬁí, zveřejníme v březnovém vydání
Dobrušského zpravodaje.
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Křížovka o ceny
Tajenka prvního čísla Dobrušského
zpravodaje roku 2019 souvisela s připravovaným důležitým dokumentem
pro řízení města - Strategickým plánem
rozvoje Dobrušky, který bude obsahovat zásadní záměry a rozvojové priority
pro příštích patnáct let. Tajenka 1/2019
zněla následovně: STRATEGIE DOBRUŠKY.

NÁPOVĚDA: YSAYE, AKAN, NOSS, ASE, UMIDY.

Z takřka osmdesáti úspěšných luštitelů
jsme vylosovali následující trio šťastných
výherců: Ilonu Mencelovou z Dobrušky,
Miladu Smrčkovou z Dobrého a Tomáše
Netíka ze Spáleniště. Získávají obvyklou
cenu - poukázku na dvě vstupenky na únorové ﬁlmové představení ve velkém sále
Společenského centra-Kina 70 dle vlastního výběru. Všichni si ji mohou vyzvednout v Informačním centru na náměstí
F. L. Věka. Gratulujeme.

Vyhrát vstupenky do dobrušského kina
na ﬁlm promítaný během druhého měsíce
roku 2019 může každý, kdo úspěšně vyplněnou tajenku zašle se jménem, adresou
a telefonním číslem na redakční e-mail
zpravodaj@mestodobruska.cz nebo osobně odevzdá do boxu v Informačním centru
na náměstí F. L. Věka nejpozději do pátku
15. února. Stačí jen mít trochu více štěstí
při slosování správných řešení…
Tradičně vám přejeme příjemnou zábavu.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.

R

ZnaĀková prodejna Āeských výrobcĪ náĢadí a nástrojĪ Dobruška

VÝROBA A PRODEJ VRTÁKĩ

otevírací doba: Po-Pá - 7:00-12:00 / 13:00-17:00 hod. So: 8:00-11:00 hod.
Odpovďdný vedoucí: Marek Frelich
Fr. Kupky 324, 518 01 Dobruška
Najdete nás i na Facebooku:
Nástroje CZ Prodejna Dobruška
Mobil: 606 086 884, www.nastrojecz.cz, dobruska@nastrojecz.cz

Novď otevĢeno i v sobotu!
Po-Pá otevĢeno od 7:00

Prodejna je v Dobrušce za kostelem v zatáce...

Skladem spojovací materiál vĀetnď NEREZového programu.
Nabízíme Vám Coffee to GO

Stroje, náĢadí, nástroje
a brusivo které bude fungovat.
HraĀky neprodáváme!

Za nákup nad 100 KĀ káva na cestu.
90,08 KĀ bez DPH
109,00 KĀ s DPH

247,11 KĀ bez DPH

577,69 KĀ bez DPH

299,00 KĀ s DPH

699,00 KĀ s DPH

KlíĀ M
Maxpower

Kabel prodlužovací

Dog-Bone, 12-19 mm,
magnet 33983

3-zásuvky 5m

495,04 KĀ bez DPH
599,00 KĀ s DPH

Dláto multifunkĀní
231/100/25/4mm, 200g
6610,74 KĀ bez DPH
7999,00 KĀ s DPH

990,91 KĀ bez DPH
1199,00 KĀ s DPH

ModeláĢský svďrák

1652,07 KĀ bez DPH

polohovací, MaxSteel

1999,00 KĀ s DPH

329,75 KĀ bez DPH
399,00 KĀ s DPH

Midi - svítilna
Laserový dálkomďr

MaxLife2™ trojnožková

TLM65, do 20m

InfraĀervený
e
ervený
teplomďr
m
mďr

412,40 KĀ bez DPH
499,00 KĀ s DPH

458,68 KĀ bez DPH
555,00 KĀ s DPH

Hliníková svítilna

Pomocný zdroj

FatMax, 3AAA

12V/800 CA

Použití:
- Startování automobilĪ 800CA na svorkovnicích
- Všechny výhody lithiového akumulátoru
- Nízká hmotnost (4,9kg)
- Kompaktnďjší tvar: 360 x 275 x 180 mm
Lampa Āelovka
- 3x delší životnost akumulátoru ve srovnání s olovďnými
- Malé samovolné vybíjení
81,82 KĀ bez DPH
- BezpeĀný a šetrný k životnímu prostĢedí
99,00 KĀ s DPH
- Všechny dostupné druhy zajištďní
- Dvojité upozornďní pĢi pĢehĢátí baterie
- Dvojité jištďní proti pĢepólování
- Dvojité upozornďní pĢi vadném pĢipojení na baterii s napďtím 24V
- Varování pĢi nízkém napďtí akumulátoru pomocného zdroje
- Pevná a odolná konstrukce obalu s 2-složkovou rukojetí
- Mďdďné startovací kabely s dvojitou izolací,
LED mini svítilna
a malým vnitĢním odporem (délka vĀ. svorek - 1,15 m)
s trojnožkou
- Odolné izolované svorky s mosaznou kleštinou a vnitĢním
mĪstkem pro lepší vodivost (délka 165 mm, rozevĢení 30 mm)
- Osvďtlený voltmetr
- BezpeĀný vypínaĀ napďtí (poka-yoke)
- ZdíĢka na 12V
164,46 KĀ bez DPH
- VnitĢní pojistka na 500A
199,00 KĀ s DPH
- Jednoduchá dostupnost kontroly pojistky
- Integrovaný automatický nabíjeĀ
Univerzální nĪž
- Kontrolní LED stavu nabíjení
2-složková rukojeĨ, 220 mm

825,62 KĀ bez DPH
999,00 KĀ s DPH

Pracovní svítilna
21+5LED

990,91 KĀ bez DPH
1199,00 KĀ s DPH

Automatická nabíjeĀka

pro 6/12V akumulátory,
2A, Ģízená mikroprocesorem,
6V(6-12Ah) a 12V(12-46Ah), 830g

Akce platí od 01.02.2019 do 28.02.2019. Fotogra¿e jsou ilustraþní. PĜípadné technické zmČny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornČní. Akce platí do vyprodání zásob.
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INZERCE

AUTOLAKOVNA
Vlastimil Kohout

Autolakovna Doly þp.366, 518 01 Dobruška 518 01

tel.: 494 622 241, 739 289 017, 736 481 772
www. kohout-autolaky.cz

Město Opočno vyhlašuje výběrová řízení
na vedoucího odboru výstavby
a pracovníka informačního centra.
Město Opočno vyhlašuje výběrová řízení na pozice vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Opočno s termínem nástupu 1. 6. 2019 (nebo dle dohody) a pracovníka
Informačního centra Opočno jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou s nástupem od 1. 5. 2019. Podmínky
pro uchazeče jsou vyvěšeny na webových stránkách města
Opočna www.opocno.cz.
V případě dotazů se můžete obracet na tajemnici MěÚ
Opočno Mgr. Renátu Černou – tel.: 494 669 629, 725 761 524,
e-mail: tajemnice@mu.opocno.cz. Termín odevzdání přihlášek je v prvním případě 15. 3. 2019 do 9:00, v druhém pak
20. 2. 2019 do 15:00 – v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Opočno.
(red)

Dobrušský zpravodaj
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ROCKOVÝ BÁL
KULTURNÍ DĩM DOBRUŠKA
22.2.2019 OD 20.00 hodin

Milovníci dechové hudby si nenechali ujít tradiční VÁNOČNÍ KONCERT OPOČENKY.

Členové a příznivci dobrušského Tri clubu
zakončili loňský rok SILVESTROVSKÝM
BĚHEM a rok 2019 přivítali NOVOROČNÍ CYKLISTICKOU VYJÍŽĎKOU.

Lednový program akcí v městském lapidáriu zahájila výstava fotografií Luboše Doležala s názvem MYSTERIUM PŘÍRODY.

Tečku za loňským rokem udělal SILVESTŘÍK na náměstí F. L. Věka. Pro děti byl připraven zábavný program, kterým provázela kapela Maxíci. Tradiční akce vyvrcholila
velkolepým ohňostrojem.

