DOBRUŠSKÝ
ZPRAVODAJ

str. 11 a 32

str. 6 a 7

WWW
W. M E S T O D O B R U S K A
A. C Z

1|2017

str. 2, 10 a 13

KUPKŮV OBRAZ V AUKČNÍM REKORDU

Protihodnoty se vydražily za 62 milionů korun
Obraz opočenského rodáka Františka Kupky Série C I. (Protihodnoty) z roku 1935 se poslední listopadovou sobotu prodal v pražském Mánesu v novém domácím aukčním rekordu
za 62 milionů korun. Po čtyřech letech tak z prvního místa žebříčku českých aukcí odsunul jiné Kupkovo dílo, Tvar modré.
V roce 2012 ho za 55,75 milionu korun bez aukční přirážky prodala v dražbě společnost Adolf Loos Apartment & Gallery, která
pořádala i listopadovou aukci. Mezinárodní rekord za Kupkovo
dílo je ještě vyšší, činí téměř 70 milionů korun.
V listopadu dražený Kupkův obraz je prvním ze Série C z poloviny 30. let, kterou dohromady tvoří 12 obrazů. Před devíti lety
se obraz Výšky IV. (Série C II.) prodal za 22,1 milionu korun bez
aukční přirážky. Šlo tehdy o první prodej nad 20 milionů na českém trhu. Další jsou umístěné například v Národní galerii (Série
C VI.), v muzeu Thyssen-Bornemisza v Madridu (Série C VIII.)
nebo v Centru Georgese Pompidoua v Paříži (Série C XI. a C XII.).

Dobruška, v níž Kupka prožil mládí, vlastní malířova raná
díla. Obraz, za který kupující v Mánesu zaplatil 62 milionů, patří k vrcholům světové abstraktní malby. Takzvaná geometrická
abstrakce v oleji na dřevěném panelu obsahuje obrazec složený
z barevných čar v převládající modré barvě. Dílo o rozměrech
55 x 60 centimetrů je v původním Kupkou navrhovaném a malovaném rámu.
Kupka se z českých autorů prodává nejlépe nejen doma, ale
i v zahraničí. O týden dříve švédská síň Stockholms Auktionsverk vydražila Kupkův obraz L’Envolée (Vzlet/Únik) z let 1914
až 1919 za 21 milionů švédských korun (bezmála 58 milionů Kč).
S provizí a autorským poplatkem jde o nový mezinárodní
aukční rekord autora a také nejvyšší sumu za práci malíře českého původu. Činí přibližně 68,7 milionu korun. Další informace
na straně 10.
(ČTK, tru, six)
Foto: Adolf Loos Apartment & Gallery

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 01 / 2017

SLOVO STAROSTY
Milí Dobrušťáci,
stojíme na prahu nového roku. Roku se šťastnou sedmičkou
na konci. Jaký bude? Přeji Vám, aby byl ještě lepší než předchozí.
Věřím, že se nám podaří dokončit rozpracované projekty. Především cyklostezku na Opočno, smuteční síň u městského hřbitova
a opravu poslední části ulice Poddomí. Dále bude pokračovat příprava stavby sportovní haly u ZŠ v Pulické ulici. Připraven je projekt přístavby DDM a chystá se i přístavba ZUŠ a mnohé další akce.
O některých plánovaných investičních akcích si můžete přečíst uvnitř nového Dobrušského zpravodaje. Mimochodem, jak se
Vám líbí? Budeme rádi za každou odezvu. Ať už pozitivní nebo
negativní, kterou od Vás obdržíme. Nový redaktor městského měsíčníku společně se členy čerstvě vytvořené redakční rady chce
nový Dobrušský zpravodaj tvořit společně s Vámi – občany města.
Pište, mailujte, volejte. Budeme rádi za každý podnět. Potěší
nás pochvala, přijmeme konstruktivní kritiku a budeme se z ní
snažit poučit. Nový Dobrušský zpravodaj je tady pro Vás. Stává
se dalším z dlouhé řady prostředků vzájemně komunikace mezi
pracovníky města a Vámi - Dobrušťáky.
Těším se, že se v rodícím roce 2017 budeme společně potkávat na tradičních společenských, kulturních a sportovních akcích, ale i při zcela nových příležitostech.
Hned v polovině ledna nás čeká premiéra nově pojatého slavnostního vyhlášení nejúspěšnějších dobrušských sportovců.
Z malého sálu společenského centra se přesouvá do velkého. Oceňování bude uvádět zkušený moderátor a protká jej pestrý program, v němž se můžete těšit na vystoupení popové zpěvačky Elly,
taneční vystoupení žáků zdejší základní umělecké školy. Svoje
dovednosti nám předvedou dobrušští sportovci – badmintonisté,
fotbalisté, moderní gymnastky a ﬂorbalisté. Máme se na co těšit.

Do nového roku 2017
Vám všem přeji pevné zdraví
a rodinnou pohodu
Petr Lžíčař, starosta

S koncem roku 2016 odešla do důchodu tajemnice městské úřadu
Lenka Matušková. S úřadem se rozloučila po dlouhých patnácti letech. Během posledního zasedání městského zastupitelstva
v malém sále společenského centra se s ní společně s kolegy
zastupiteli rozloučil starosta Petr Lžíčař. Funkce tajemníka
se od 1. ledna 2017 ujímá JUDr. Jan Šťastný.

Dobruška v mobilu. S novou aplikací budete „V obraze“

Dobruška rozšířila informovanost
svých občanů o aplikaci v chytrých mobilních telefonech. Informace z webu
města www.mestodobruska.cz se majitelům smartphonů zobrazují na jednom

místě. Aplikace „V OBRAZE“ je šikovným pomocníkem pro ty, kteří sledují
dění ve svém městě a vyhledávají aktuální
informace. Zkrátka chtějí být v obraze.
Prostřednictvím nové aplikace se včas
dozvíte o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotograﬁe nebo dokumenty
vyvěšené na dobrušské úřední desce.
Nespornými výhodami aplikace „V obraze“, kterou připravily společnosti Galileo
corporation a Online-Team, je automatické načítání informací z webu Dobrušky přímo do mobilu. Majitel chytrého
telefonu získává upozornění do mobilu
ihned po vložení nové informace na web

App Store

Google play

www.mestodobruska.cz. Novinka funguje
ve všech mobilech s operačními systémy
Android a iOS, kterých je více než 98% ze
všech majitelů chytrých telefonů. K instalaci potřebuje místo v úložišti telefonu asi
13 MB. Pak už stačí si pomocí pár dotyků na displeji telefonu „zajít“ do obchodu
a nesporně praktickou aplikaci si zdarma
(six)
stáhnout. A budete „V obraze“ ☺
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání zastupitelstva a rady města
Zastupitelstvo města
24.10.2016:
schvaluje:
• poskytnutí dotace na obnovu fasády,
včetně nátěru lodi kostela sv. Václava
v Dobrušce a další související práce
– vše dle schváleného návrhu ve výši
299.000 Kč pro vlastníka nemovitosti,
Římskokatolickou farnost – děkanství
Dobruška, Kostelní 259, 518 01 Dobruška a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace v Programu regenerace městské památkové zóny Dobruška na rok 2016 s tímto subjektem
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 30.06.2016 se společností COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9,
190 00 Praha 9, IČ 26177005
• záměr bezúplatně převzít od Královéhradeckého kraje silnici III/29849
Dobruška – Mělčany a podání žádosti
o bezúplatný převod silnice III/29849
Dobruška – Mělčany z majetku Královéhradeckého kraje do majetku města
Dobrušky
• uzavření Smlouvy o bezúplatném
převodu majetku Č. j.: UZSVM/
HRK/3645/2016–HRKM/Př.105/08Kr
s Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
IČ 69797111, a to pozemku parc. č.
3002/4 v obci a k. ú. Dobruška
bere na vědomí:
• rozpočtová opatření č. 15–18/2016
schválená Radou města Dobrušky
pověřuje:
• Radu města Dobrušky rozhodováním
o všech dalších změnách smlouvy
o dílo uzavřené dne 30.06.2016 mezi
městem Dobruškou a společností COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9, IČ 26177005, a o případných
dodatcích této smlouvy o dílo do výše
110 % původní ceny

Zastupitelstvo města
07.12.2016:
schvaluje:
• rozpočtové provizorium na rok 2017.
Běžné výdaje rozpočtu budou čerpány
do výše jedné dvanáctiny upraveného
rozpočtu celkových běžných výdajů
na rok 2016 v každém měsíci po dobu
trvání rozpočtového provizoria s výjimkou výdajů:
– na které budou přijaty účelové do4

tace z rozpočtů krajů a státu a jiné
transfery a
– výdajů sociálního fondu, které budou čerpány v plné výši podle stanovených pravidel,
– na podporu subjektů provádějících
veřejně prospěšné činnosti (oblast kultury, tělovýchovy, zájmové činnosti a sociálních služeb),
které budou čerpány max. do výše
800.000 Kč v době trvání rozpočtového provizoria.
Po dobu trvání rozpočtového provizoria
se stanovuje limit na nové kapitálové
výdaje v celkové výši 15.000.000 Kč
a výdaje na nedokončené investiční
akce z roku 2016 lze čerpat do výše
upraveného rozpočtu roku 2016 na tyto
akce.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria
se stávají příjmy a výdaji rozpočtu
na rok 2017 po jeho schválení. Platnost
rozpočtového provizoria končí dnem
schválení rozpočtu města Dobrušky
na rok 2017
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016
o nočním klidu
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
města Dobrušky
• zařazení předložených návrhů na změ-

nu územního plánu č. 1–2 z vlastního
podnětu dle § 44 písm. a) stavebního
zákona do Změny č. 2 Územního plánu
Dobruška
• zařazení předložených návrhů na změnu územního plánu č. 4–9 a č. 13 dle
§ 44 písm. d) stavebního zákona do Změny č. 2 Územního plánu Dobruška
• uzavření dodatku č. 002 ke smlouvě
č. 4120971857 o uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro objekt budoucí sportovní haly
v Pulické ulici v Dobrušce se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Dečín IV–Podmokly,
IČ 24729035
• uzavření dohody o prominutí části
dluhu se společností VODNÍ ZDROJE, a.s., IČ 45274428, se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha
5 – Smíchov, kterou město Dobruška
této společnosti promine část smluvní pokuty za její prodlení s předáním
díla "Průzkumný vrt Dobruška" dle
smlouvy o dílo ze dne 14.07.2015, a to
část ve výši 1.830.000 Kč připadající
na dobu řešení následků havárie vrtu,
z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Prominutí této části smluvní pokuty
bude v dohodě podmíněno zaplacením
zbývající části smluvní pokuty za prodlení s předáním díla ve výši 560.000 Kč
nejpozději do 31.12.2016. Tato podmínka bude sjednána jako odkládací
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• zvolit do funkce přísedících u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou
4 občany města Dobrušky
• navržení starosty Ing. Petra Lžíčaře jako
zástupce města Dobrušky v dozorčí
radě společnosti AQUA SERVIS, a. s.,
Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, IČ 60914076
neschvaluje:
• zařazení předloženého návrhu na změnu územního plánu č. 3 Změny č. 2
Územního plánu Dobruška.
• zařazení předložených návrhů na změnu územního plánu č. 10 – 12 do Změny č. 2 Územního plánu Dobruška
bere na vědomí:
• rozpočtová opatření č. 19–23/2016
schválená Radou města Dobrušky

Rada města
26.10.2016
schvaluje:
• provedení
rozpočtového
opatření
č. 19/2016
• dodavatele zakázky Úprava prostoru WC v domku F. L. Věka a uzavření Smlouvy o dílo s ﬁrmou ASINTA,
s.r.o. stavební společnost, se sídlem
Na Poříčí 106, 518 01 Dobruška,
IČ 48169501
• výběr nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky "Zpracování
studie proveditelnosti, zajištění stanoviska hlavního architekta eGovernmentu", a to nabídky společnosti
DABONA, s. r. o., IČ: 64826996, Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou. Nabídková cena této společnosti činí 72.000 Kč bez DPH, 87.120 Kč
vč. DPH podle platné sazby a uzavření
smlouvy o dílo s touto společností
• uzavření smlouvy o dílo s Petrem Kadlecem, IČ 76187560, Javorová 846,
518 01 Dobruška, v přiloženém znění.
Cena opravy činí 102.272 Kč bez DPH,
123.749 Kč vč. DPH
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo, v přiloženém znění, na „Stavební úpravy stavby občanského vybavení
čp. 70 v Dobrušce“ s ﬁrmou ASINTA,
s. r. o. stavební společnost, Na Poříčí
106, 518 01 Dobruška, IČ 48169501,
DIČ CZ48169501. Termín dokončení díla je z důvodu klimatických
podmínek stanoven do 31.03.2017.
K navýšení celkové ceny, která činí
1.045.863 Kč bez DPH, došlo z důvodu nového technického řešení provětrávané fasády, montáže elektrické
markýzy a nových prací, které vznikly
v důsledku rozporu projektové dokumentace s položkovým rozpočtem
• uzavření smlouvy o dílo s ﬁrmou ASINTA, spol. s r.o., IČ 48169501, Na Poříčí 106, 518 01 Dobruška, na opravu
konstrukce střechy zahradního skladu
u budovy školy v Pulicích. Předpoklá-

daná cena opravy činí 172.653 Kč bez
DPH, 208.910,13 Kč vč. DPH
• uzavření smlouvy o dílo s ﬁrmou
ASINTA, spol. s r.o., IČ 48169501,
Na Poříčí 106, 518 01 Dobruška, dle
cenové nabídky ze dne 09.08.2016.
Předpokládaná cena opravy po slevě
činí 500.000 Kč bez DPH, 605.000 Kč
vč. DPH
• zveřejnění záměru zřídit právo stavby
k pozemkům města Dobrušky parc. č.
2170/13 a parc. č. 2170/20 v katastrálním území Dobruška, obci Dobruška
pro stavbu silniční mostové váhy

•

•

Rada města
01.11.2016
schvaluje:
• uzavření smlouvy o dílo na stavbu
chodníku k objektu družiny u ZŠ Fr.
Kupky v Dobrušce se společností
ASINTA, s.r.o., stavební společnost,
Na Poříčí 106, 518 01 Dobruška. Cena
za provedení díla činí 194.215 Kč bez
DPH, 235.000 Kč včetně 21% DPH
pověřuje:
• zastupováním vedoucího organizační
složky města Dobrušky – Technické
služby pana Josefa Málka, zaměstnance technických služeb, trvale bytem
Mírová 808, 518 01 Dobruška, a to
po dobu nepřítomnosti vedoucího technických služeb

•

•

Rada města
09.11.2016
schvaluje:
• provedení rozpočtového opatření číslo
20/2016
• výpověď pojistných smluv uvedených
v příloze k 31.12.2016
• udělení plné moci společnosti DABONA, s. r. o., Sokolovská 682, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996,
k zastupování města Dobrušky při jednání s odborem Hlavního architekta
eGovernmentu MV ČR, jehož předmětem je vydání souhlasného stanoviska

•

•

hlavního architekta eGovernmentu pro
projekt "Rozvoj a modernizace technologického centra města Dobrušky"
dodavatele zakázky Rekonstrukce části
ulice Poddomí v Dobrušce a uzavření
Smlouvy o dílo s ﬁrmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., 566 01 Vysoké Mýto
– Litomyšlské Předměstí, Husova 437,
IČ 25953818, s nabídkovou cenou
2.847.990 Kč bez DPH, 3.446.068 Kč
vč. DPH
výběr nejvhodnější nabídky pro plnění
veřejné zakázky "Dodávka komunálního vozidla – nosiče kontejnerů a kontejnerových nástaveb", a to nabídky
společnosti Fa RENE, a. s., Bratří
Štefanů 886, 500 03 Hradec Králové,
IČ 15061931. Nabídková cena činí
1.265.000 Kč bez DPH, 1.530.650 Kč
vč. DPH podle platné sazby. Dále
schvaluje uzavření kupní smlouvy
s tímto účastníkem
uzavření smlouvy o dílo na opravu
havarijního stavu 15 ks kanalizačních
poklopů v ulici Zd. Nejedlého v Dobrušce se společností AQUA SERVIS,
a. s., Rychnov n. Kněž., Štemberkova
1094, IČ 60914076, v ceně 195.900 Kč
bez DPH, 237.039 Kč vč. DPH
uzavření smlouvy o dílo na opravu
havárie hlavní kanalizační stoky v ulici Na Poříčí u čp. 859 v Dobrušce se
společností AQUA SERVIS, a. s.,
Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, IČ 60914076, v ceně
179.746,16 Kč bez DPH, 217.492,85 Kč
vč. DPH
uzavření smlouvy o dílo na opravu
havarijního stavu 7 ks kanalizačních
poklopů v ulici Radima Drejsla v Dobrušce se společností AQUA SERVIS, a. s.,
Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, v ceně 112.976 Kč bez
DPH, 136.701 Kč vč. DPH
uzavření smlouvy o poskytování služeb
na zpracování projektové dokumentace
ve všech stupních vč. inženýrské činnosti na stavbu chodníků na budoucí okružní křižovatce na silnici I/14
5
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v Dobrušce se společností FORVIA
CZ, s.r.o., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady, IČ 02992485, v ceně 133.500 Kč
bez DPH, 161.535 Kč vč. DPH
• Plán odpadového hospodářství města
Dobruška pro období 2017 – 2021
• uzavření městské knihovny v době
od 23.12. do 31.12.2016
odvolává:
• vedoucího organizační složky města
Dobrušky – Technické služby pana Michala Novotného

Rada města
23.11.2016
schvaluje:
• provedení
rozpočtového
opatření
č. 21/2016
• uzavření kupních smluv na nákup 2 ks
strojů na údržbu trávníků na Městském stadionu Václava Šperla v Dobrušce s
ﬁrmou Proﬁgrass, s.r.o.,
Holzova 1527/9, 628 00 Brno–Líšeň,
IČ 25319876, v celkové ceně 344.200 Kč
bez DPH, 416.482 Kč vč. DPH
• objednání dodávky bateriového úklidového stroje u dodavatele Josef Barták,
Dykova 851/45, 500 02 Hradec Králové–Pražské Předměstí, IČ 68737629,
v ceně 51.100 Kč vč. DPH
• Plán zimní údržby komunikací v majetku města Dobrušky na rok 2016 – 2017
• dodatky k "Dohodám o vytvoření pracovní příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku"
uzavřených s Úřadem práce ČR
rozhoduje:
• o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky „Komunitní dům

seniorů v Dobrušce – kompletní projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti", a to nabídky uchazeče Ing. arch.
Jury Bečičky, Kamenická 812/33,
170 00 Praha, IČ 76357392. Kvaliﬁkovaný odhad investičních nákladů stavby tohoto uchazeče činí 24.994.100 Kč
včetně DPH a nabídková cena výše
uvedené zakázky činí 2.407.900 Kč
včetně DPH. Rada schvaluje uzavření
smlouvy o dílo a o výkonu inženýrské
činnosti s tímto uchazečem

Rada města
28.11.2016
schvaluje:
• provedení
rozpočtového
opatření
č. 22/2016
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 02.11.2016, na stavbu „Objekt rychlého občerstvení s přístavbou
a nové zpevněné plochy na městském
stadionu v Dobrušce“ se společností ASINTA, s. r. o. stavební společnost, Na Poříčí 106, 518 01 Dobruška,
IČ 48169501. Cena díla zůstává beze
změn
• od 01.12.2016 redakční radu Dobrušského zpravodaje ve složení: Bc. Lenka
Matušková (do 31.12.2016), JUDr. Jan
Šťastný (od 01.01.2017), Miroslav Sixta, Bc. Dana Ehlová, Mgr. Josef Frýda,
Ing. Zdeňka Hanousková, Bc. Jana Lukešová a Mgr. Jiří Mach

Rada města
30.11.2016
schvaluje:
• objednání 2 ks tepelných výměníků
vč. izolátorů pro odstranění havá-

rie v objektu krytého bazénu v Dobrušce u společnosti EVČ, s. r. o.,
Arnošta z Pardubic 676, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 13582275,
v celkové ceně 37.882 Kč bez DPH,
tj. 45.837,22 Kč vč. 21% DPH

Rada města
07.12.2016
schvaluje:
• provedení
rozpočtového
opatření
č. 23/2016
• zveřejnění výběrového řízení na prodej
osobního automobilu Lada Niva 1.7,
RZ 3H1 0044, inv. č. MAJ000000106,
na Úřední desce Městského úřadu Dobruška
• uzavření Městského úřadu Dobruška
pro veřejnost v pátek 23.12.2016
• ceník inzerce v Dobrušském zpravodaji platný od 07.12.2016
• zasílání
Dobrušského
zpravodaje
dobrušským občanům zdarma, výše
ročního předplatného Dobrušského
zpravodaje pro objednatele mimo území Dobrušky činí 200 Kč vč. DPH
• uzavření smlouvy o dílo s Janem Martincem, Rudé armády 1468, 517 41
Kostelec nad Orlicí, IČ 11076241.
Předmětem je zpracování a tisk Dobrušského zpravodaje, za nabídkovou cenu 345.756 Kč bez DPH, tj.
397.619,40 Kč vč. 15 % DPH
• cenu vodného a stočného předloženou společnosti AQUA SERVIS, a. s.,
Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 60914076 platnou od 01.01.2017. Cena vodného je
40,60 Kč vč. DPH, cena stočného je
40,40 Kč vč. DPH

AKTUALITY Z MĚSTA
Naděje na výstavbu velkoprodejny ožila. LIDL na obzoru
V poslední době se množí dotazy a spekulace ohledně výstavby marketu LIDL
v Dobrušce, proto bych vše rád uvedl
na pravou míru. V krátkosti vás seznámím
s průběhem a výsledkem jednání s obchodní společností.
Po změnách ve vedení města usilujeme o to, aby vše, co děláme, směřovalo
ku prospěchu občanů Dobrušky. Snažíme
se řešit problémy, které několik volebních
období nikdo neřešil, nebo je dokonce ani
řešit nechtěl. Jedním z řady otazníků je
původně plánovaná a později téměř zavrhnutá výstavba marketu LIDL.
Rozhodl jsem se, že se stojaté vody
okolo očekávaného obchodního domu
pokusím rozčeřit. Zahájil jsem jednání
6

s jednateli společnosti LIDL a pokusil se
o znovuotevření plánu výstavby marketu,
což se nepodařilo žádnému představiteli
města od roku 2009. Po půlročním jednání v podobě několika osobních návštěv,
při nichž si obě strany upřesňovaly konkrétní podmínky spolupráce, jsme dospěli
do bodu, kdy LIDL o výstavbě marketu
začal opět vážně uvažovat.
Dovolím si směle uvést, že vedení
města dosáhlo maxima, kterého v dané
věci momentálně dosáhnout šlo. Proto
bych s čistým svědomím přijal i případné zamítavé stanovisko vedení obchodní
společnosti.
Logickou podmínkou LIDLu pro výstavbu v Dobrušce je ekonomicky úspěšný

market, který jí přinese zisk. Jako představitelé města jsme
zase usilovali o splnění přání většiny
občanů, které jednoznačně prezentovala
petice s více než 3500 podpisy.
Po provedení několikatýdenní ﬁnanční analýzy, která byla stěžejní podmínkou LIDLu, jsme se dostali do stavu, kdy
nám zástupci obchodního řetězce přijeli
7. prosince osobně sdělit do Dobrušky,
že s městem zahajují jednání o výstavbě
marketu LIDL.
Upozorňuji: nejásejme předčasně. Současný stav ještě neznamená, že zde LIDL
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bude stát na 100%. Ovšem to, že společnost začala oﬁciálně vyjednávat, je velkým příslibem do budoucna.
Pokud vše půjde podle plánu, budou
v průběhu roku 2017 vyřízena všechna
potřebná povolení a v roce 2018 by LIDL
mohl ve svém novém obchodě přivítat
první zákazníky. Jsme stále ještě na začátku, takže nechci předjímat… Každopádně
současný velmi nadějný posun v jednání
o případné výstavbě marketu považuji
za velký úspěch. Rozšíření obchodní sítě
by se stalo vítaným přínosem pro rozvoj
našeho krásného města.
Petr Sadovský, místostarosta

Komunitní dům pro seniory
se po soutěži začíná projektovat

Okresnímu soudu
hrozí kolaps?

Vedení města vyhlásilo soutěž na projekt a zajištění inženýrské činnosti pro
stavbu komunitního domu pro seniory. Přihlásily se čtyři projekčně-architektonické kanceláře. Komise složená

Předseda okresního soudu požádal
starosty z Rychnovska o pomoc při doplnění počtu tzv. přísedících z řad občanů.
V současnosti se potýká s velkým nedostatkem. Dle vyjádření pana předsedy
hrozí, že soud nebude moci plně vykonávat svou funkci a mohlo by tak dojít
k průtahům při řešení soudních případů.
Pokud byste měli o důležitou a záslužnou činnost zájem, přihlaste se, prosím,
na sekretariátu starosty nebo u místostarosty Petra Poláčka. Podáme vám bližší
instrukce. Funkce přísedícího u soudu je
např. vhodná pro seniory, kteří po skončení pracovní kariéry hledají nové aktivní uplatnění.

z nezávislých architektů, vedení města
a pracovníků rozvoje města určila nejlepším projekt Ing. arch. Bečičky. Kvaliﬁkovaný odhad investičních nákladů stavby
činí 24.994.100 korun.

Přinese vyhláška o nočním klidu více klidu?
Český parlament připravil všem občanům republiky „dáreček“ a od 1. 10. 2016
uzákonil celostátní noční klid trvající
od 22 do 6 hodin. Městům a obcím zachoval možnost klid upravit pouze ve výjimečných případech obecně závaznou
vyhláškou. Při přípravě vyhlášky byli
osloveni všichni potenciální pořadatelé
venkovních akcí k podání individuálních
žádostí na změnu doby nočního klidu.
Zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání vyhlásilo změny nočního klidu.
Vyhlášku najdete na webových stránkách

města v rubrice Právní předpisy města
Dobrušky. Každý pořadatel má povinnost informovat vedení města minimálně
15 dní před zahájením akce o době a místě jejího konání, město musí minimálně
10 dní před akcí uvést místo a dobu konání na úřední desce. V souvislosti s tím
bych osobně našim poslancům v Praze
doporučil, aby se příště zabývali důležitějšími body než dalším omezování práv
měst a občanů na rozhodování o tom, co
a kdy je, nebo není v místě jejich bydliště
vhodné konat.

Petr Poláček, místostarosta

Dobrušským atletům svitla naděje
na novou dráhu s umělým povrchem
Zastupitelé města podpořili další rozvoj areálu na Městského stadionu Václava
Šperla. Odsouhlasili poskytnutí finanční spoluúčasti města ve výši minimálně
20% na zrekonstruování škvárové lehkoatletické dráhy a sektorů technických
disciplín. Po odkoupení části pozemků,
které se podařilo v letošním roce vedení města realizovat, již majetková zátěž
nebrání možnosti rozvoje plochy hlavního stadionu. Sportovní klub SK Dobruška, který je dlouhodobým nájemcem
stadionu, podal žádost o dotaci na rekonstrukci lehkoatletického oválu. Škváru
by měl nahradit moderní umělý povrch.
Celková hodnota díla je 15 milionů
korun.

Další novinkou na stadionu je, že
v prostoru vedle stávajících kabin započala stavba objektu pro občerstvení.
Doufejme, že sportovci a návštěvníci stadionu budou moci využívat jeho služeb již
v nadcházejícím roce.
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Příběh o vrtu, který se zvrtl, ale naštěstí zdárně dovrtal
Je tomu přibližně rok, kdy se měl v Semechnicích ﬁnalizovat poloprovozními
zkouškami průzkumný vrt, který měl
pro město zajistit nový zdroj pitné vody.
Celková hodnota díla měla podle dodatku k původní smlouvě být 2.444.010 Kč
bez DPH. Vrtařská společnost byla již v té
době v časovém skluzu částečně i vinou
toho, že geologická struktura v místě vrtání se výrazně odlišovala od předpokladu
deﬁnovaného v Projektu jednak v tvrdosti
hornin a jednak v jejich skladbě (střídání
měkkých a tvrdých hornin vyžadující výměnu vrtných nástrojů).
K těmto komplikacím se navíc přidal
vznik kaveren pod vrtnou soupravou.
Přesto se vrtařům povedlo uskutečnit
tři ověřovací zkoušky a měli přistoupit
k ﬁnalizaci, tedy k tzv. vystrojení vrtu

a poloprovozním zkouškám. Po vytažení
výstroje však došlo na začátku roku 2016
k neočekávanému závalu v hloubce 76
metrů. Vedení města se s vrtaři dohodlo
na odstranění závalu. Práce se podařilo
dokončit koncem dubna 2016. V období od 21. března do 15. července však
podle platných předpisů nelze provádět
poloprovozní zkoušky, takže byl uzavřen
další dodatek k původní smlouvě. Dílo se
nakonec v srpnu 2016 podařilo. Městu byl
předán vrt, který svou vydatností 45 litrů
za sekundu umožní Dobrušťákům po napojení na vodovodní síť bezproblémový
odběr pitné vody.
A teď trocha matematiky. Za každý
započatý den skluzu smlouva stanovila
pokutu 10 tisíc korun. Vzhledem k uvedeným skutečnostem tak výsledná pokuta

Pomůže úprava v čistírně
zdravějšímu životu v potoce?
V posledním čísle Dobrušského listu
jsem psal o zahájení prací na čistírně odpadních vod (ČOV ) v Dobrušce. V této
souvislosti konstatuji, že v prosinci
byla předána do provozu technologie
na zmírnění následků prvního splachu
při větších deštích. Společnost Aquaservis vybudovala dílo v hodnotě přes
3 miliony korun. Přejme si, aby se všem
živočichům ve „Zlaťáku“ pod čističkou
dýchalo lépe.

měla dosáhnout částky 2 390 000 Kč. Tedy
téměř částky, za kterou bylo dílo vyvrtáno.
Vedení města se na základě posudku nezávislého odborníka z oblasti vodního hospodářství dohodlo s vrtaři na odpuštění
placení pokuty za 183 dnů. Zastupitelstvo
dohodu stvrdilo jednohlasným hlasováním na prosincovém zasedání. Hlavním
důvodem k uzavření dohody byl pozitivní
přístup vrtařů k odstranění závalu – to, že
chtěli vrt za každou cenu zachránit. Před
rokem po závalu mohli práci ukončit,
pobrat odměnu za dílo, „sbalit ﬁdlátka“
a odjet. Město by se s nimi dlouhodobě
dohadovalo o zmařené investici. K tomu
naštěstí nedošlo. Ať nám nový zdroj vody
v budoucnu dobře slouží. Na zdraví!

Cena za svoz
komunálního
odpadu
se nezvýšila
Zastupitelé města tradičně schválili
novou vyhlášku o sběru odpadů. Důležitou informací je skutečnost, že roční cena
za svoz komunálního odpadu zůstává stejná jako v roce 2016 – 430 Kč.
Petr Poláček, místostarosta

Stoprocentní hodnocení pro informační centrum
Po informacích o některých aktivitách dobrušského turistického informačního centra (TIC) v minulém čísle Dobrušského
zpravodaje přinášíme přehled jeho dalších činností.
Informační centrum v Dobrušce je dlouholetým členem Asociace turistických informačních center České republiky a zároveň certiﬁkovaným turistickým informačním centrem v kategorii
B, v rámci které musí splňovat vysoké požadavky na provoz,
znalosti, vzdělávání a komunikaci pracovníků.
Pracovnice TIC se pravidelně účastní různých seminářů, školení a vzdělávacích akcí. Každoročně se TIC zapojovalo do projektu Mystery shopping, v němž vyškolený mystery shopper
anonymně navštívil informační centrum jako běžný zákazník.
Hodnotil první dojem zákazníka, interiér a jeho vybavení, otevírací dobu, značení TIC, chování pracovníka a další kritéria.
Naše TIC získalo 100% hodnocení v měření kvality poskytovaných služeb.
Z důvodu potřeb stálého zlepšování služeb vstoupilo TIC
do projektu Českého systému kvality služeb (ČSKS). Získáním
certiﬁkátu, který je prestižní značkou kvality služeb, se pracovnice zavázaly plnit standardy ČSKS, které vedou ke zvyšování
kvality nabízených služeb.
Záběr aktivit informačního centra je široký, přičemž jeho prioritou zůstává vysoká úroveň kvality služeb a spokojený zákazník.
(tic)
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Koledníci se vydají na pouť po šestnácté
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v České republice. Tentokrát se koledníci vydají
na pouť za „světlem dobrých skutků“ už
po šestnácté a věříme, že jich bude zase
mnoho...
Na Dobrušsku budou koledovat v sobotu 7. ledna. Skupiny tří králů doprovázené vedoucím budou sbírat ﬁnanční
příspěvky do úředně zapečetěné kasičky
opatřené charitním logem a obdarovávat
dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky bude vybaven průkazem koledníka.
Motto Tříkrálové sbírky 2017
již tradičně zní:
POMOC RODINÁM A LIDEM
V NOUZI U NÁS I V ZAHRANIČÍ
A PODPORA CHARITNÍHO DÍLA
Konkrétním záměrem Farní charity
Dobruška je doplnění nabídky zdravotních pomůcek do charitní půjčovny, podpora sociální služby osobní asistence,

přímá pomoc rodinám v sociální tísni,
rodinám s postiženým dítětem a podpora
aktivit souvisejících s projektem Adopce
na dálku v Indii.
Po skončení sbírky přijdou koledníci v neděli 8. ledna v 17 hodin zazpívat
na náměstí v Dobrušce, kde se oznámí
předběžný výsledek sbírky.
Koledníci přinášejí lidem radostnou
zprávu o narození Božího syna v betlémských jeslích. A prosí o dar na pomoc
lidem v nouzi. Každá koruna v kasičce
koledníků má svoji váhu.
Přijměte, prosím, tyto vyslance potřebných, kteří zazvoní u Vašich dveří v sobotu 7. ledna: Otevřete jim nejen dveře, ale
i svá srdce a věřte, že přicházejí s upřímným poselstvím a pomáhají tak dobré
věci. Za vaše ﬁnanční příspěvky charitě
i sladké maličkosti koledujícím dětem
předem upřímně děkujeme a přejeme vám
v novém roce hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky!

Prosíme každého, kdo by se chtěl jakkoli zapojit do organizování a realizace
sbírky, nechť nás kontaktuje. S vaší pomocí a dobrými nápady přinese Tříkrálová sbírka ještě více užitku.
Ing. Jana Poláčková, koordinátorka sbírky,
tel. 723 539 100
Farní charita Dobruška
www.dobruska.charita.cz
E-mail: charita.dobruska@seznam.cz

Z HISTORIE
510 let | 1507 – křtitelnice v kostele sv. Václava
Dnešní kostel sv. Václava v Dobrušce
není první stavbou, která byla na tomto místě vybudována. Pravděpodobně
již ve 14. století zde stával předchůdce
dnešního barokního chrámu, kostel sv.
Václava a Panny Marie. Část základů tohoto gotického kostelíka odkryl nedávný
výzkum s pomocí georadaru. S největší
pravděpodobností sahá do doby gotiky
i krypta před hlavním oltářem, v níž našli
místo svého posledního odpočinku páni
z Dobrušky.
V nejstarším kostele stávala zřejmě i masivní kamenná křtitelnice. Když
na počátku 18. století došlo k přestavbě
zřejmě již nevyhovující a poškozené gotické budovy, bylo rozhodnuto o stavbě
nového kostela v tehdy moderním barokním stylu. Autorem stavby byl stavitel
Mikuláš Rossi a dílo vyrostlo v letech
1709 – 1724. Kostel byl také vybavován novým mobiliářem, k němuž patřila
i křtitelnice. Nebyla již kamenná, ale ze
zvonoviny ji zhotovil královéhradecký
mistr zvonař Ondřej. Opatřil ji krásnými
ozdobami a nápisy. Víko křtitelnice je ozdobeno řezbářským výjevem obřadu křtu
Janem Křtitelem v Jordánu.

Kamenná křtitelnice byla z kostela odstraněna a znovu nalezena při opravách
břehů potoka Brtvy ke konci 19. století.
Na kovových ozdobných nosnících k ní
byla připevněna ještě další menší kamenná mísa a celý výtvor umístěn do nově
vznikajícího městského parku. V devadesátých letech minulého století byla křtitelnice zrestaurována a své nové místo našla
v reprezentačním přízemí historické dobrušské radnice.
V letošním roce si tedy připomínáme
již 510. výročí zhotovení nové křtitelni-

ce a zároveň i půl tisíciletí, které uběhlo
od přestavby kostela do barokní podoby.

Kamenná křtitelnice v radnici

Renesanční křtitelnice z roku 1507
9
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105 let | * 1912 Anna Dubánková
* 14. ledna 1912 v Dobrušce
† 30. prosince 1999 v Albrechticích
Rázovitá osobnost Dobrušky. Pracovala jako pumpařka u benzinové čerpací
stanice, která tehdy stávala na dobrušském náměstí. Po zpřístupnění domku
F. L. Věka veřejnosti v něm začala pracovat nejprve jako uklízečka, potom navíc jako průvodkyně. Její velmi lidský,
přirozený a mile lidový projev ji proslavil u všech návštěvníků domku, kteří si
ji k prohlídkám vyžadovali. V domku pak
pracovala téměř do konce svého života.
Podle známé postavy z Jiráskova románu měla přezdívku Žalmanka a byla na ni
patřičně hrdá. Byla natolik populární, že
když jí děvčata, která v domku příležitostně prováděla, poslala z výletu pohled

s touto přezdívkou a adresou „domek
F. L. Věka, Dobruška“, tak naprosto neomylně došel. Letos si připomínáme již
105. výročí jejího narození.

Rodný dům F. Vl. Heka – F. L. Věka

Anna Dubánková v domku F. L. Věka

Z KULTURY
Dobruška zakoupila výjimečnou publikaci
s přehledem olejomaleb malíře Františka Kupky
Ve velké výstavní síni Mánesa v Praze se v sobotu 26. listopadu uskutečnila
aukce umění, které sluší přívlastek "aukce století". Dražební katalog společnosti
Adolf Loos Apartment and Gallery totiž zahrnoval 151 mimořádně kvalitních
obrazů a dalších uměleckých předmětů
s celkovou vyvolávací cenou 147 miliónů
korun.
Rekordní cena Kupkova obrazu
Všem uměleckým dílům naprosto
jednoznačně vévodil slavný olej malíře
Františka Kupky nazvaný Série C I. (Protihodnoty), jehož vyvolávací cena byla

stanovena na 60 miliónů korun. Obraz pocházející z období tzv. čisté abstrakce byl
prodán za 62 miliónů korun a stal se tak
nejdražším dílem českého umění vydraženým na aukci v ČR.
Střípky z historie
Kupkův obraz byl až do jeho smrti
ve sbírce prvního malířova zástupce - známého pařížského galeristy Louise Carré,
který vedle Kupky zastupoval také Picassa, Legera nebo Villona. Dílo patří mezi
vrcholy světového abstraktního umění
a na našem území bylo k vidění naposled
v listopadu 1946 během Kupkovy retrospektivní výstavy. Do Mánesa se tedy obraz vrátil přesně po sedmdesáti letech.
Soupis olejomaleb
Vladimír Lekeš, majitel aukční společnosti, která uspořádala aukci století, je
spoluautorem významné publikace nazvané František Kupka: Soupis olejomaleb,
vydané v roce 2016. Knihu mimořádnou
svým obsahem i významem zakoupilo
město Dobruška a je uložena v knihovně
Vlastivědného muzea s tím, že při mimořádných příležitostech bude k vidění v minigalerii Františka Kupky na radnici.
Na otázku – Co bylo impulsem ke vzniku této mimořádné knihy a jak dlouho se
připravovala? – Vladimír Lekeš odpověděl: "František Kupka je právem považován za jednoho z nejvýznamnějších
českých umělců. Teprve v poslední době
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se mu odbornou veřejností začala přisuzovat významná role při vzniku abstrakce, a staví se tak skoro stejně vysoko, jako
Malevič, Kandinskij nebo Mondrian. O to
překvapivější je fakt, že neúplný soupis
jeho díla vznikl v šedesátých letech a to
díky Ludmile Vachtové a od té doby nebyl
aktualizován. Zde akademici zaspali. Naší
motivací tedy bylo vytvořit aktuální a první ucelený soupis olejomaleb vytvořených
Františkem Kupkou. Smlouvu s Národní galerií v Praze, která na publikaci
spolupracovala, jsme podepsali v roce
2011 a pracovali jsme na ní až do května 2016, kdy šla do tisku. Na Soupisu
olejomaleb Františka Kupky se podílela
rovněž rakouská Národní galerie Belvedere a její generální ředitelka paní Agnes
Husslein–Arco. Soupis byl rovněž oﬁciálně povolen a schválen jediným držitelem
autorských práv Františka Kupky, francouzskou státní společností Adagp. Dne
23. května 2016 proběhl ve Vídni křest
této knihy, za značného zájmu, v prostorách Belvedere a to během vynikající výstavy Klimt, Kupka, Picasso: Formkunst."
V roce 2017 uplyne od úmrtí Františka
Kupky 60 let. Genialitu umělce zachytí výstava celoživotního díla v Centre
Georges Pompidou v Paříži a v Národní
galerii v Praze. Význam Františka Kupky si připomeneme také v Opočně, kde se
narodil, a v Dobrušce, kde strávil dětství
a mládí.
(eda)
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Vyprodané hlediště tleskalo Václavu Neckářovi vestoje
Potlesk ve stoje si ve zcela zaplněném
sále společenského centra v Dobrušce
vysloužila v adventním čase stálice české populární hudby Václav Neckář. Záda
mu nezištně kryl jeho bratr Jan společně
s dalšími precizními muzikanty ze skupiny Bacily. Zazněly klasické hity Neckářovy padesátileté kariéry i nejnovější
písničky z posledních dvou baladických
alb Dobrý časy a Mezi svými. Dvouhodinovému koncertu vévodil skvělý zvuk
a troufalá světelná show vygradovaná ohnivými záblesky.
Bratři Neckářové občas decentně vzpomínali. Například na to, jak vznikl hit ze
sedmdesátých let Kdo vchází do tvých
snů, má lásko. „V šedesátých letech jsem
se během naší účasti na hudebním festivalu MIDEM procházel ulicemi francouzského Cannes. V krámku na gramofonové
desky mě zaujala písnička Where Do You
Go To My Lovely neznámého zpěváka
(Peter Sarstedt – pozn. red.). Požádal jsem
Zdeňka Rytíře, aby mi k ní napsal český
text,“ uvedl Václav Neckář. Vyhlášenému
textaři to trvalo pět let, ale česká slova
písničky opravdu stojí za to.
Václav Neckář si na krátký rozhovor pro
Dobrušský zpravodaj našel čas v šatně
společenského centra dvě hodiny před začátkem vánočního vystoupení.
Koncerty v předvánočním čase. Jsou
pro vás jiné?
Jsou příjemné. Jsem rád, že jsem mohl
udělat pár koncertů s chlapeckým dětským sborem Pueri Gaudentes z Prahy 7.
Spolupracovali jsme s chlapci asi tři roky.
Vystupovali jsme pravidelně v Hybernii.
Nyní jsme na začátku prosince odehráli
vánoční koncert v divadle Broadway.
Jste v Dobrušce poprvé?
Už jsem tady kdysi vystupoval asi před
patnácti lety v klubu. V kině to pro mě
bude premiéra. Máte tady skutečně moc
krásný sál. Slyšel jsem, že je vyprodáno,
tak se moc těším. Včera jsme vystupovali
v Hradci Králové také před pěknou návštěvou.

Něco mi to připomíná…
Ano. Zopakovalo se tak vlastně moje
úspěšné období, kdy jsem v mládí koketoval s herectvím. Filmová pohádka Šíleně
smutná princezna, v níž jsem se objevil po boku Heleny Vondráčkové, tehdy
také zasáhla všechny generace. A stala
až do dneška součástí vánočního času
na českých televizních obrazovkách.
Na pódiu zpíváte po boku svého bratra
Jana. Složil pro vás řadu hitů. Společně
vystupujete od sedmdesátých let. Nelezete si někdy na nervy?
S bráchou jsme si velmi blízcí. Já zpívám a on je šéfem kapely. Rád vzpomínám
na dětství, kdy s námi babička zpívala lidové písničky, o Vánocích koledy. Nezapomenu na rok 1953, kdy čtyřletý Honza
dostal pod stromeček červenou tahací
harmoniku. Hrávali jsme s ní na balkóně.
Honza ji vlastní dodnes a večer na ni zahraje i v Dobrušce.

Můžete nám prozradit některé z vánočních zvyků, které jste drželi u vás
doma?
Nezlobte se, ale o Vánocích hovořit nechci. Vloni jsem těsně před Štědrým dnem
ztratil manželku Jarku, takže je to pro mě
nyní těžké období. Trávili jsme společné
chvíle prakticky celý život od roku 1965.
Velmi rád jsem strojil stromeček se synem
Vašíkem. Teď budu během Štědrého večera vzpomínat na lidi, kteří odešli.
Co byste lidem v Dobrušce popřál
do nového roku?
Musím podotknout, že mám Dobrušku
a nedaleké Opočno velmi rád. V Dobrušce
jsem se spřátelil s paní Jitkou z knihkupectví na náměstí. V souvislosti s Opočnem se mi zase vybaví krásný koncert
na tamním zámku. Lidé ve vašem kraji
jsou příjemní, všem jim v novém roce přeji to nejlepší.
(six)

Jak byste charakterizoval vaše poslední album Mezi svými, které vyšlo před dvěma lety a dostalo nálepku
„vánoční“?
Jedním slovem: duševní. Andělé
strážní třeba navázali na hit Půlnoční
z předchozího cédéčka Dobrý časy. Už
je to pět let, co mě oslovil Jan Muchow
s režisérem a scénáristou filmu Alois
Nebel, abych pro film nazpíval Půlnoční. Vůbec jsem nečekal, že se vánočně
laděná píseň vzápětí stane téměř lidovou. Zaujala posluchače bez rozdílu
věku. Nedávno mě třeba pozvali do jedné mateřské školy a tam mi ji malé děti
krásně zazpívaly.
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DIVADELNÍ POZVÁNKA
Návštěva Paříže změní život venkovana i složení vlády
Město Dobruška zve na divadelní komedii V Paříži bych tě nečekala, tatínku, která se uskuteční ve Společenském
centru – Kině 70 v Dobrušce 23. ledna
od 19.30 hodin.
Hru lze charakterizovat jako dobrodružství sympatického venkovana v Paříži. Výběrčí přímých daní ze zapadlého
provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, že překvapí svoji dceru a navštíví
ji v Paříži. Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera již nepracuje
v pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice ve světě velké politiky a obchodu,
ve kterém se rázem ocitá i on. Ve spletitém prostředí se tatínek rychle zorientuje,
a když okouzlí manželku svého nejvyššího šéfa, zcela to změní jeho život, budoucnost dcery, a dokonce i složení vlády.
Rozjede se uragán záměn a komických
situací, které neberou konce. Komedie
nabízí dvě hodiny emocí a smíchu.
V hlavní rolích se představí: Petr Nárožný, Jana Malá nebo Týna Průchová,
Jarmila Švehlová, Simona Postlerová
nebo Miroslava Pleštilová, Barbora Šťast-

ná-Petrová nebo Malvína Pachlová, František Skopal nebo Martin Sochor, Jan
Šťastný nebo Jan Čenský.
Brilantní výkon Petra Nárožného je
nejlepší pozvánkou na toto představení,
které byste si neměli nechat ujít.

PODĚKOVÁNÍ
Vlastičkám z opočenské Jitřenky
Ženský sbor VLASTA z Dobrušky jezdí
do našeho opočenského domova už mnoho let. Poprvé nám zazpíval před sedmi
lety. Pod taktovkou paní Dany Friedové
se rozezněly krásné vánoční písně. Jedna
byla dokonce z jejich vlastní tvorby a měla
u nás letos premiéru. Krásný zpěv a milá
slova, to vše je pro naše klienty předvánočním pohlazením. Na závěr jsme si všichni
společně zazpívali naše nejkrásnější české

koledy. Sbor potěšil i klienty, kteří jsou trvale upoutaní na lůžka. Těm zazpíval přímo u jejich pokojů. Chtěla bych členkám
VLASTIČEK poděkovat za to, že nám
každý rok věnují svůj čas a zpříjemní adventní období, popřát jim krásné vánoční
svátky, v novém roce 2017 hodně zdraví
a za rok se těšíme nashledanou.
Bc. Jana Čepelková,
sociální pracovnice domova

Předprodej
vstupenek
zahajuje
na Nový rok online od 15.30 hodin a v otvíracích hodinách Informačního centra
a SC – Kina 70 v Dobrušce.
Miloš Kaňa,
Kulturní zařízení města Dobrušky

POZVÁNKA
Město Dobruška
Vás zve na

NOVOROČNÍ
KONCERT
Jaroslav Svěcený – housle
Václav Uhlíř – varhany
Společenské centrum – Kino 70
čtvrtek 12. ledna v 19.30 hodin
V programu zazní skladby G. F. Händela, G. P. Telemanna, A. Corelliho,
A. Vivaldiho a dalších.
Vstupné 200 Kč, předprodej vstupenek probíhá v Informačním centru
v Dobrušce a na webových stránkách
www.kino.mestodobruska.cz
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Rodný kraj Františka Kupky si připomene malířovo výročí
V roce 2017 svět uctí kulaté výročí génia. Před šedesáti lety zemřel František
Kupka. Připomenout si společně zakladatele moderního abstraktního malířství
se chystají v Opočně, Dobrušce a Jaroměři, kde se Kupka narodil, prožil dětství
a byl objeven jeho výjimečný výtvarný
talent.
„V nadcházejícím roce připravujeme
česko-francouzské dny. Chtěli bychom je
zahájit v památný den 60. výročí Kupkova úmrtí. Potrvají do poloviny září, tedy
měsíce, v němž si naopak připomínáme
narození jednoho ze zakladatelů moderního abstraktního malířství,“ uvedl Jiří
Králíček, předseda občanského sdružení
Abakus, které je autorem a realizátorem
projektu Rodný kraj Františka Kupky.
Česko-francouzské dny v průběhu nadcházející letní turistické sezony budou

Kulturní atašé francouzského velvyslanectví Alexandre Pajon (uprostřed) před
Kupkovým obrazem zachycujícím panorama Dobrušky.

Podělte se
o své zážitky
spojené s Francií
Dobrušský zpravodaj se zapojil do zajímavé akce. V rámci připravovaných
česko-francouzských dnů, které připomenou 60. výročí úmrtí malíře světového
jména Františka Kupky, a v návaznosti
na úspěšnou soutěž zpravodajů Rychnovska, budou v obecních a městských
zpravodajích Rychnovska zveřejňovány příspěvky lidí na téma „Vzpomínky
na historické události či současný život
ve Francii“.
Příběhy se mohou týkat vzpomínek
na legionáře, vojáky světových válek,
na lidi, kteří odešli do Francie za prací,
uměním či z jiných důvodů. Možná se
najdou příběhy v obecních kronikách.
Lze psát o zážitcích z dovolené, ze studií,
vzpomínkách nejen na lásku k francouzské kuchyni, ale třeba i k ženě, recepty
na zajímavá jídla, která vás natolik zauja-

zahrnovat
cyklus
různorodých
akcí.
Zahájit by jej mělo
ve druhé polovině
června
slavnostní
odhalení
pomníku
Františka
Kupky
v Opočně. Plánuje
se, že shodný pomník
vyroste také ve francouzském Puteaux,
kde Kupka v roce
1957 zemřel. Následovat by měly akce Starostové Opočna a Dobrušky Šárka Škrabalová a Petr Lžíčař
čerpající z loutkář- podpořili uspořádání česko-francouzských dnů.
ských a divadelních
tradic našeho regionu. Mimo to se rovněž diště. Třetí Pajonovou zastávkou byla
Jaroměř, kde Kupka po osobní přímluvě
jedná o přípravě kulinářských dní.
„Do reprezentačních prostor naší tehdejšího dobrušského starosty Josefa
historické radnice se chystáme zasadit Archleba nastoupil k řediteli Státní řemevýstavu věnovanou Františku Kupko- slnické školy profesoru Aloisi Studničkovi a jeho manželce s pracovním názvem vi. Ten společně s prof. Josefem Šímou
Žena a František Kupka,“ prozradil Petr během pouhého čtvrt roku připravil talenLžíčař, starosta Dobrušky. Účast na čes- tovaného mladíka k přijímacím zkouškám
ko-francouzských dnech, které podporuje na pražskou Akademii výtvarných umění,
Královéhradecký kraj, přislíbili francouz- kam byl Kupka po úspěšné zkoušce přijat.
ský velvyslanec a ministr kultury Daniel „Mým úkolem je připravit návštěvu franHerman. Do mikroregionu Rodný kraj couzského velvyslance v nadcházejícím
Františka Kupky zavítají zástupci spolu- roce ve vašem kraji,“ prozradil kulturní
pracujících francouzských měst Puteaux atašé na dobrušské radnici, kde si pro(Opočno), Beaugency (Dobruška), Toul hlédl Kupkovy malířské prvotiny. „Mohu
a Rennes (Jaroměř).
prozradit, že muzea v Paříži chystají jediV polovině prosince Dobrušku navští- nečné výstavy Kupkových děl. Následně
vil kulturní atašé francouzského velvy- by se měly přesunout do České republiky,
slanectví Alexandre Pajon. Vedle města konkrétně do pražské Národní galerie.“
F. L. Věka, v němž Kupka strávil dětství,
(six)
se podíval také do Opočna, malířova ro-

la, že je vaříte i doma v Čechách. Mohou
to být příběhy vážné, veselé i ztřeštěné,
trapasy nevyjímaje.
Texty příběhů ze zpravodajů následně
na svém zpravodajském portále zveřejní
Orlický.net ve spolupráci s knihovnou
U Mokřinky z Mokrého.
Podmínky zasílání zpravodaje a příběhu:
Na adresu zpravodaje-rk2015@seznam.cz
- obec město zašle elektronicky zpravodaj s příběhem v pdf + samotný příběh
ve Wordu
- obec/město může zaslat maximálně
dva zpravodaje s příběhem
- záleží vždy na vydavateli, kolik příběhů v jednom zpravodaji otiskne (podle
svých možností)
- každý autor příběhu zašle souhlas
s uveřejněním svého příspěvku, případně fotograﬁe v obecním zpravodaji,
na portále Orlický.net, dalších tiskovinách, portálech a médiích v souvislosti
s tímto projektem
Prezentaci zpravodajů bude zajišťovat
Orlický.net ve spolupráci s knihovnou
U Mokřinky průběžně od ledna do září

2017. Akci zajišťuje spolek Abakus s podporou obcí a měst Rodného kraje Františka Kupky. Mediálními partnery jsou
Orlický.net a Orlický týdeník. Zveřejněny
budou příspěvky ze zpravodajů vydaných
do 23. září 2017, kdy se uskuteční slavnostní zakončení akce.
Těšíme se na vaše francouzské příběhy.Pište, dopisujte (na adresu: Dobrušský
zpravodaj, nám. F. L. Věka 11, Dobruška)
nebo mailujte (zpravodaj@mestodobruska.cz)!
(dh, six)

Představení projektu česko-francouzské dny
se uskutečnilo v Ateliéru Renata v Opočně.
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ZE ŠKOL
Canisterapie aneb „pes ve škole“
Už jste se někdy zamysleli nad tím, jak
málo úsměvů a radosti kolem sebe v běžném životě vidíme? Je na čase to změnit!
Prostřednictvím canisterapie jsme se rozhodli přinést radost a pohodu do života
těm, kteří ji nejvíce potřebují. Jsou jimi
děti ze speciálních tříd ze ZŠ Opočenská
v Dobrušce.
Na čtvrtek 15. prosince jsme pozvali
na pravidelnou návštěvu členky organizace „Aura canis“ s jejich psími kamarády,
kteří zde nebyli poprvé. V jejich přítomnosti děti strávily dvě příjemné hodiny,

při kterých se seznámily s jednotlivými
prvky canisterapie.
Všichni víme, že canisterapie je speciální druh podpůrné rehabilitace, která
se využívá nejen u osob se zdravotním
postižením či omezením, ale i u dalších
jedinců nejrůznějšího věku, např. u seniorů.
A o tom, že měla právě tato akce u dětí
úspěch, není pochyb! Tímto vás zveme
do fotogalerie na stránkách naší školy:
http://zvlastniskola.dobruska.cz/.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Vánoční vystoupení v domě s pečovatelskou službou
Rok 2016 utekl jako voda a opět přišel vánoční čas. Čas plný kouzelných
světýlek, vánočních vůní a tradic. Jednou
z nich je pro nás, již po několik let, vánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou
službou v Dobrušce. Žáci ZŠ Opočenská
si pro seniory připravili krátkou přehlídku
toho, co se od září ve škole naučili. Zaznělo několik vánočních písní, pár zimních básniček, hra na zobcovou ﬂétnu
a vystoupení dramatického kroužku.
Doufáme, že jsme seniorům v předvánočním shonu zpříjemnili dopoledne.
Přejeme nejen jim, ale i všem čtenářům
mnoho zdraví v novém roce.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Návštěva Městské knihovny v Dobrušce
Čas vánoční je nejen časem obdarovávání našich blízkých, ale i časem návštěv
těch, které máme rádi. Mezi tyto milé
návštěvy patří již pravidelná návštěva
knihovny.

V úterní dopoledne 13. prosince
jsme tedy vyrazili do Městské knihovny v Dobrušce a strávili zde dvě hodiny
ve společnosti 40 000 knížek a milé paní
knihovnice, která nám vysvětlila, kromě

jiného, jaký je rozdíl mezi knihovnou
a knihkupectvím. Děti se také dozvěděly, jak jsou knihy rozděleny a zařazeny
a v čem spočívá práce knihovnice. Dětem
byl přečten poutavý vánoční příběh o malém medvídkovi, který záviděl kamarádovi jeho dárky. Poté, co si děti vyslechly
zajímavý příběh s dobrým koncem, dostaly za úkol namalovat „kouzelné rybičky“.
Všechny děti to zvládly a z knihovny odcházely s pochvalou a pěkným
zážitkem.
ZŠ Opočenská, Dobruška
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Elegance bez bariér pomohla žákovi dobrušské školy
Ve čtvrtek 24. listopadu večer se většina zaměstnanců ZŠ Opočenská v Dobrušce zúčastnila charitativní přehlídky
pořádané v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou „Elegance bez bariér“.
V roli modelek a modelů se představili
nejen známé tváře modelek a „missek“,
ale netradičně i vozíčkáři.

Cílem této charitativní módní přehlídky bylo získat finanční prostředky pro našeho žáka Petra Preclíka, který se narodil
předčasně a přes veškerou lékařskou péči,
přišel o zrak. Navíc má dětskou mozkovou obrnu, kvůli infekci přišel o část
dolní končetiny a trpí řadou potravinových alergií.

Výdělek této charitativní akce byl
140 tisíc korun a i my jsme rádi, že jsme
mohli tímto způsobem přispět k výše uvedené částce a pomoci tak mamince, která
se o svého syna stará sama. Má náš obrovský obdiv a sympatie!
ZŠ Opočenská, Dobruška

Školou kráčel Mikuláš s čerty
V pondělí 5. prosince vládla v ZŠ Opočenská v Dobrušce nervozita. „Přijdou,
nepřijdou?“ Zatím k nám chodili Mikuláš,
čert a anděl každý rok. I když někteří z nás
tajně doufali, že protentokrát nedorazí.
Cinkání řetězu a čertovské „hudrání“
se však ozvalo záhy, co jsme dosvačili. Už
jsou tady! A taky že ano! Do 1., 2. i 3. třídy přišel Mikuláš v doprovodu dvou čertů a krásného anděla. Mikuláš si s sebou
přinesl knihu hříchů, ve které měl pečlivě
zaznamenány všechny lumpárny, které
děti v průběhu roku prováděly. A nebylo
jich málo! Děti si toho byly vědomy a při
příchodu „družiny“ se schovávaly jeden
za druhého. Čerti si je stejně našli a obdarovali je uhlím a jablky z čertovské zahrádky. Aby jim po nich nevyrostly rohy! Za to
jim děti daly slib, že se polepší. Naopak

hodné děti, kterých byla většina, dostaly
za pěknou básničku nebo písničku balíček
dobrot od anděla. Nakonec jsme zjistili, že
v každém z dětí se našlo něco, za co mohlo
být odměněno balíčkem dobrot.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Vánoční
prodejní výstavy
Stejně jako každý rok, v čase předvánočním, se konaly námi dlouho připravované a očekávané vánoční trhy. O víkendu
3. a 4. prosince probíhaly v areálu Střední
školy v Opočně a v neděli 11. prosince
v prostorách školní jídelny ZŠ Fr. Kupky
v Dobrušce.
Naše škola měla na obou prodejních
výstavách také svůj stánek, ve kterém
se prodávaly výrobky žáků keramického a rukodělného kroužku. Návštěvníci
si u nás mohli koupit zboží všeho druhu.
Od keramických andělů, ryb, srdíček,
hvězdiček až po velmi pěkné šité stromy
a perníkové zápichy do květináče.
Účast návštěvníků byla hojná a trhy se
vydařily. Výtěžek z těchto akcí bude použit na různé aktivity, které pořádá škola
pro naše děti.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Informace rodičům: zápis budoucích prvňáčků v novém termínu
Upozorňujeme rodiče všech dětí, které by měly od 1. září 2017 začít navštěvovat 1. třídu základní školy, že zápis bude v Základní škole v Pulické ulici i v Základní škole Františka Kupky probíhat podle novely Školského zákona až v měsíci dubnu,
a to v termínech:
pátek 21. dubna 2017 od 14 do 17 hodin
sobota 22. dubna 2017 od 9 do 11 hodin
Bližší informace o zápisu budou vyvěšeny v mateřských školách nejpozději v březnu! Doporučujeme rodičům, aby sledovali
webové stránky příslušné školy, kde budou včas další informace.

ředitel Základní školy v Pulické ulici Mgr. Václav Hlavsa
ředitel Základní školy Františka Kupky Mgr. Roman Novák
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Volnočasový klub Vješák slaví už sedmé narozeniny
Rok 2016 zakončil Vješák samými lákavými akcemi pro mladé z našeho města.
Ve čtvrtek 8. prosince se prostory Volnočasového klubu proměnily v kinosál,
ve kterém jsme na velké plátno promítali
film zachycující skutečný příběh sportovce, který musel ve svém životě překonat
řadu nelehkých překážek, prokázat značnou dávku vytrvalosti a odhodlání, aby
se mu nakonec podařilo dosáhnout svého
životního cíle. V úterý 13. prosince jsme
pak potěšili naše chuťové buňky a v rámci palačinkové party se naladili na sladkou
vánoční notu. Každý z účastníků si mohl
připravit palačinku podle svého gusta, vyzkoušet si své kuchařské umění a pořádně
se nadlábnout. Poslední akcí v prosinci
byla vánoční party s názvem „Co přinesl
tento rok“, kde jsme společně zavzpomínali na uplynulý rok, prohlédli si nejlepší
fotografické úlovky ze života klubu a navzájem si rozdali drobné dárečky. Dárky
ovšem nedostávali pouze účastníci akce,
ale i samotný Vješák. Tomu jsme na Vánoce nadělili nové zábavné deskové hry,
které budou v klubu k dispozici také
v roce 2017.
V lednu se Vješák chystá na jednu
z největších akcí roku, a to „Vješákovské narozeniny“, které budeme
společně slavit ve čtvrtek 12. ledna.
Čeká na nás spousta her, dárků, dobrot,
a hlavně supr srandy. Vješák je tu pro
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mladou generaci v Dobrušce a okolí již
7 let, během kterých se postupně vyvíjel a změnil také místo svého působení.
Hlavní moto klubu „Neděláme rozdíly“
a základní hodnoty však zůstávají stejné. Každý mladý člověk je pro nás stejně důležitý. Zajímá nás, co prožívá, co
ho trápí a z čeho má radost. Prostředí
Vješáku má sloužit především k tomu,
aby se u nás mladí cítili příjemně, mohli
si odpočinout, vyzkoušet nové věci a zažívat pocit přátelství a přijetí.
Další lednovou akcí bude interaktivní diskuze s názvem „Jak se žije na vysoké?“, která bude probíhat v úterý
24. ledna. Tato akce bude zaměřena
na středoškoláky, kteří uvažují o studiu
na vysoké škole. V rámci diskuze se budeme snažit poskytnout co nejvíce praktických a užitečných informací o tom, jak si
správě vybrat „vejšku“, jak se na ni dostat
a na co si dát pozor v průběhu studia. Jelikož většina vedoucích Vješáku má vysokoškolské vzdělání nebo v současné době
na vysoké škole studuje, bude zde prostor
i pro sdílení osobních cenných zkušeností
ze studia různých oborů.
Poslední pátek v lednu, 27. ledna., proběhne již tradiční „Večer deskových her“,
kde se společně sejdou příznivci karetních
i klasických deskových her a budou moci
strávit příjemný večer u „jednoho stolu“.
Účastníci si mohou přinést vlastní oblí-

benou deskovku nebo si půjčit některou
z nabízených her přímo ve Vješáku. V průběhu této akce bude otevřena také Kavárna U Sedmikrásky, která sídlí v prostorách
vedle Vješáku, takže zde bude možnost se
občerstvit, nebo si jen tak zamlsat.
Za tým Vješáku
Gabriela Machová
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ZE SPORTU
Ohlédnutí za pětadvaceti lety TRI CLUBu Dobruška
TRI CLUB Dobruška (TC) byl založen v létě roku 1991. V listopadu stejného
roku jeho stanovy schválilo a zaregistrovalo Ministerstvo vnitra. Klub ve svých
řadách sdružuje triatlonisty, duatlonisty
a cyklisty. Triatlon (vytrvalostní trojboj)
zahrnuje, jak již z názvu vyplývá, tři sportovní disciplíny – plavání, jízdu na kole
a běh na různé vzdálenosti. Jeho odnoží
je duatlon, který vypouští plavání. Skládá
se z běžecké části, následované cyklistickou časovkou a ukončen je opět během.
Za čtvrtstoletí existence se v dobrušském
klubu vystřídalo již více než sto členů.
Neznámějším triatlonovým podnikem
je „IRON–MAN“, jehož dějištěm jsou
od roku 1970 Havajské ostrovy. Závodí
se v dnes již klasických objemech dlouhého triatlonu tzv. železného muže – 3,8 km
plavání, 180 km cyklistické časovky,
42,195 km běhu, což odpovídá trati klasického olympijského maratonu.
Působnost dobrušského klubu sahá
od východočeského regionu až po starty v zahraničí. V počátcích byl jeho zakladatelem a duší Martin Hocký. První
předseda a trenér TC Dobruška však tragicky zahynul 13. října 1998 ve věku jedenatřiceti let. S Hockého jménem jsou
spjaty největší úspěchy dobrušského TRI
CLUBU v prvních letech jeho existence.
S jeho odchodem se uzavřela „zakladatelská etapa“ činnosti klubu. Po Hockém
(1991–1998) se na pozici předsedy oddílu
vystřídali MUDr. Zdeněk Zilvar (1999–
2004), Petr Sobotka (2004–2011), Jiří Veselý (2011–2016) a Jiří Novák (2016).
Reprezentanti TC Dobruška v čele
s Martinem Hockým, Liborem Hájkem,
Pavlem Potůčkem, Petrem Ulichem
a Pavlem Sychrovským v 90. letech dobývali přední umístění na republikových závodech. Postupně se k nim přidávali další
jako Petr Sobotka, Oldřich Hofman, Ondřej Ptáček, Josef Vanta, Jan Pochobradský
nebo třeba Josef Krtil. Přicházely další
mimořádné sportovní úspěchy. Například
skvělá umístění v Českém poháru v duatlonu v roce 1994, kdy se ve velkém sále
Anenských slatinných lázní v Lázních Bělohrad stal nejlepším dobrušským triatletem Pavel Potůček (ročník 1972), celkově
desátý. V kategorii starších dorostenců
skončil na 8. místě Ondřej Ptáček (ročník
1976), který si tak připsal pomyslný titul
nejlepšího duatlonisty východních Čech.
V roce 1995 duatlonové družstvo ve složení Potůček, Ulich, Sobotka a Vanta zvítězilo v Českém poháru. Za zmínku stojí

také úspěch Petra Sobotky, který v roce
1992 dokončil jako nejmladší Čech extrémní závod Embrumann ve Francii.
V roce 1996 se členové tříčlenného
družstva TC Dobruška ve složení Hájek,
Hocký, Hofman radovali ze zisku bronzových medailí na Mistrovství ČR v dlouhém triatlonu v Benešově u Prahy. Oldřich
Hofman od té doby splnil již desetkrát

metu železného muže ve své věkové kategorii. Dalšímu členovi dobrušského klubu
Rudolfu Lánskému se již dvakrát splnil
sen v podobě účasti na havajském Ironmanovi v nejproslulejším a nejtěžším závodě
světa. Na významných úspěších se podíleli i další členové. Josef Weber na policejním Mistrovství ČR v silniční cyklistice
vybojoval stříbrnou příčku a účastnil se

Lázně Bělohrad - Český pohár v duatlonu – rok 1994
Stojící zleva: Josef Ptáček, Pavel Potůček, Břetislav Pučan, Petr Sobotka, Ondřej Ptáček. Dole: Josef Vanta, Petr Ulich, Martin Hocký.

TRI CLUB Dobruška v roce 2012
Zleva: Jiří Slavík, Václav Rašek, Aleš Černý, Ladislav Zahradníček, Jaroslav Lenfeld,
Karel Klícha, Josef Ptáček, Josef Pohl, Jiří Balcar, Jan Hoder, David Šimlík, Jiří Veselý,
Jaroslav Řehák.
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Světových policejních her ve Španělsku. Výkonnostně se tak dobrušský TC
přiblížil úrovni profesionálních klubů.
Někteří závodníci se v této době pyšnili
I. výkonnostní třídou v triatlonu i duatlonu. Roman Palguta několikrát zvítězil
na mistrovství republiky pekařů na horských kolech.
Členové TC Dobruška byli mimořádně úspěšní i v jiných vytrvalostních závodech. Například na dvanáctihodinovce
dvojic na silničních kolech, která se jezdila na trati ze Stárkova na Odolov a zpět.
Josef Vanta tento závod vyhrál společně
s tehdejším reprezentantem v dlouhém
triatlonu Michalem Pichrtem. V dalším
ročníku zvítězil ve dvojici s Ondřejem
Ptáčkem, kdy na kopcovité třináctikilometrové obrátkové trati střídavě ujeli
387,9 kilometru. Tento výkon byl dále ještě posunut na hodnotu 396,8 km dvojicí
Ondřej Ptáček a Václav Rašek. Dalším
podnikem, na jehož start dobrušští jezdci
pravidelně nastupovali, bylo pět ročníků vytrvalostního závodu „NOVMAN“
v Novém Městě nad Metují. Dokázali ho
čtyřikrát vyhrát. Závod se skládal celkem
z pěti disciplín – běh do vrchu, horské
kolo, plavání, kánoe a silniční kolo. Dobrušští duatlonisté se v této době účastnili
také Středečního poháru nebo silničních
běhů jako např. Hronov – Náchod či závodů v půlmaratonu.
Dobrušský TRI CLUB byl v devadesátých letech jediným sportovním oddílem
v rámci okresu Rychnov nad Kněžnou,
který se sportu „železných mužů“ věnoval. Za nesporný pořadatelský úspěch
lze označit založení Dobrušského cyklistického poháru, který se v minulém roce
konal už po třiadvacáté. Seriál obvykle
deseti závodů pro amatérské jezdce se
jezdí jako „Memoriál Martina Hockého“, přičemž na každý závod přijíždí
více než sedm desítek účastníků z celých
východních Čech.

Dobrušský klub je pořadatelem tradičního triatlonového závodu na opočenském
rybníku Broumar, duatlonu v Pulicích
a v Běstvinách. Úroveň a obliba Opočenského triatlonu stála za tím, že se tento
závod opakovaně konal jako krajský přebor Královehradeckého kraje v triatlonu.
Od roku 2005 pořádá také závody pro
děti, závod horských kol v městském lese
u rybníka Drnov. TRI CLUB stojí za pořádáním dvou běžeckých závodů v našem
regionu – Mělčanského a Kounovského
krosu.
Od roku 2004 TC každoročně vydává
výroční zprávy o činnosti a hospodaření,
v nichž je možné dohledat kompletní výsledky závodníků ve všech klubem pořádaných akcích. Aktuální informace mohou

zájemci získat ve skříňce TRI CLUBu,
umístěné na budově prodejny jízdních kol
jednoho ze sponzorů – Viktora Maršálka.
Klub také již více než deset let pořádá pro
veřejnost tradiční Silvestrovský běh od 10
hodin a 1. ledna ve 13 hodin Novoroční
cyklistickou vyjížďku.
Ze stručného ohlédnutí za činností klubu je zřejmé, že klub se nemalou měrou
podílí na popularizaci města Dobrušky.
Jeho členové mezi sebou rádi přivítají
nové zájemce o výjimečný sport i z řad
dívek a žen. Stejně tak ocení příchod
štědrého sponzora, který vytrvalostnímu
zápolení fandí. Klub touto cestou děkuje
všem partnerům, kteří jeho činnost dosud
Oldřich Hofman,
podpořili.

TRI CLUB Dobruška v roce 2002
Zleva: Ondřej Ptáček, Pavlína Weberová, Václav Rašek, Oldřich Hofman, Josef Ptáček,
Josef Weber, Radim Petr, Roman Palguta, Petr Sobotka, Zdeněk Zilvar a Josef Vanta.

Dobrušské florbalové úspěchy na školních turnajích
Mladí ﬂorbalisté Školního sportovního
klubu Bodlinka byli mimořádně úspěšní
na školních turnajích, které na podzim
pořádala Asociace školních sportovních
klubů (AŠSK) a Český ﬂorbal.
Všechny čtyři týmy chlapců a děvčat
ze 3. až 7. tříd Základní školy Františka Kupky vybojovaly postup z okresu
do krajského kola. Naprostá většina hráčů a hráček působí v místním klubu FBC
Dobruška, jehož trenéři družstva Bodlinky na turnajích koučovali.
Družstvo dívek ze 3. až 5. tříd dokonale zužitkovalo výhodu domácího prostředí
v okresním kole a v konkurenci šesti kolektivů postoupilo z 1. místa do krajského kola,
které se uskuteční v lednu v Předměřicích.
18

Dr. Josef Ptáček

Stejně staří chlapci vévodili okresnímu
kolu ve sportovní hale při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách, kde
se představilo 10 týmů. Dobrušští ﬂorbalisté se v roli vítězů okresu rovněž těší
na cestu do Předměřic, které budou hostit
krajské ﬁnále.
Úspěšná cesta žáků ze 6. a 7. tříd
začala na okrskovém kole v Dobrušce,
která jako favorizovaní hostitelé v soubojích se čtyřmi soupeři „povinně“ vyhráli. V okresním finále v Rokytnici byla
konkurence dvojnásobná, přesto dobrušský tým vybojoval postup do kraje
z 1. místa. Ve finále Královéhradecka kluci z Dobrušky neprohráli, přesto
smolně nepostoupili. Jako jediní doká-
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zali porazit celkového vítěze z Vrchlabí. Jenže remízové výsledky z dalších
zápasů s Jičínem, Hradcem Králové
a Velkým Poříčí je odsunuly na druhou,
bohužel nepostupovou, příčku. O postup
do republikového finále v Praze proti
vítězům z Libereckého a Středočeského
kraje budou za Královéhradecko bojovat
chlapci z Vrchlabí.

Dobrušské dívky ze 6. až 7. tříd vyhrály okresní kolo na domácí palubovce
v Dobrušce, na níž se představilo celkem pět týmů. Krajského finále ve Dvoře Králové se zúčastnilo šest celků.
Hráčky ze Základní školy Františka
Kupky v Dobrušce obsadily konečnou
čtvrtou příčku.
(jj, six)

Družstvo dívek 3. a 5. třídy
Stojící zleva: trenérka Patricie Březovská, Denisa Hušková,
Alexandra Rašková, Kateřina Cvrčková, Adéla Ambrožová, Vendula Řeháková. Dole: Tereza Jakubská, Anna Čtvrtečková, Viktorie Kozáková, Adéla Dubská, Aneta Vacková, Pavla Petrová.

Chlapci 3. a 5. třídy
Stojící zleva: Matyáš Šťásek, Jakub Kollert, David Kollert, Adam
Jakubský, Jan Jirák (trenér). Dole: Jan Štach, Matěj Řepa, Adam
Nejedlý, Jonáš Prostředník, Jan Mervart. Ležící: Šimon Řízek,
Jakub Cibulka.

Tým dívek za 6. a 7. tříd
Stojící zleva: Elen Čtvrtečková, Nikola Hrnčířová, Klára
Laštůvková, Klára Hůlková, Zdeněk Potůček (vedoucí týmu).
Dole: Dorota Nováková, Viktorie Bartošová, Lucie Hábová, Eliška Hanušová. Ležící brankářka Kristýna Kubrtová.

Chlapci 6. a 7. třídy
Stojící zleva: Zdeněk Potůček (vedoucí týmu), Matěj Pokorný,
Roman Senko, Šimon Pokorný, Petr Sedláček, Jonáš Ulrych, David Světlík, Jan Jirák (trenér). Dole zleva: Miloš Pochobradský,
Lukáš Prause, Jiří Pochobradský, Ondřej Skladowski, Adam Kosař, Tomáš Večeřa, Richard Kozák. Dole: Dominik Slánský.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
leden 2017

přehled akcí
Výstavy ve foyer knihovny

MUZEUM
Telefon 494 629 668
• Domek F. L. Věka je mimo sezonu uzavřen.
• Radniční věž je mimo sezónu přístupná na předchozí objednání v muzeu nebo v informačním centru.

KULTURNÍ DŮM
Pátek 13. ledna v 20.00 hodin
13. ples dobrovolných hasičů hraje skupina Pokrok

ŠPERKY PANÍ ZIMY - Jana Doskočilová
Jana Doskočilová vždy vyráběla různé šperky. Časem začala hledat nové možnosti výroby šperků. Volba padla na letované šperky
z polodrahokamů a skla. Výhodou těchto šperků pro zákazníka
je jejich originalita. Žádné dva šperky nejsou stejné, jako nikdy
nenaleznete dva úplně stejné kameny. „Šperky jsou vytvářeny
ručně v naší dílně v Mezilesí. Základem každého šperku je jeden
či více polodrahokamů nebo skleněný kámen - kabašon, který je
ozdoben drátkem z mědi a cínu a popřípadě korálky. Výsledné
šperky jsou dále patinované, leštěné a ošetřené antioxidantem.“
Každý šperk je díky ruční práci a použitýmu materiálu unikátní
a originální.

Pátek 27. ledna v 20.00 hodin
Ples Vojenského geograﬁckého
a hydrometeorologického úřadu
Sobota 4. února v 20.00 hodin
TENKRÁT NA ZÁPADĚ - malý velký ples
(Junák – Český skaut Dobruška)
K tanci a poslechu hraje skupina Pokrok.
Rezervace vstupenek u Katky Potočkové tel. 731 004 767.
Středy 11., 18. a 25. ledna v 19.00 hodin
Pokračovací kurz tance pro partnerské dvojice
lektoři: Lucie Krtičková a Jan Souček

SOKOLOVNA
Sobota 21. ledna v 19.00 hodin
1. reprezentační ples ﬂorbalového klubu FBC Dobruška
Hraje Duha Music + diskotéka v malém sále s Pohodex Teamem.
Předprodej místenek v Informačním centru

LOUTKOVÁ SCÉNA
Neděle 29. ledna v10.00 hodin v sokolovně
Kašpárek na vandru
loutková pohádka v úpravě Vladislava Balcara

KNIHOVNA
Telefony 494 629 585, 494 629 586 a 607 834 738
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.30
12.30 – 14.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - nová otevírací doba
pondělí
středa
pátek
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8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

Úterý 17. ledna 2017 v 18 hodin v malém sále kina
VIETNAM
cestopisná přednáška
manželů Špillarových
Bližší informace o besedě naleznete v programu
Společenského centra-Kina 70
Připravujeme:
Úterý 7. února v 17.00 hodin ve foyer knihovny
AROMATERAPIE - přednáška Mgr. Pavly Apostolaki

Otevírací doba
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

Pro děti do 6 let
Čtvrtek 5. ledna 2017 v 15 hodin
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Tradiční akce Povídám, povídám pohádku v dětském oddělení.
Zveme předškolní děti ve věku od 4 do 6 let do městské knihovny, kde pro ně bude připraven zábavný program. Maminky mají
možnost využít přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku aj.

12.30 – 17.00
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00

LAPIDÁRIUM
Výstava
Petr Stančík: DŘEVĚNÉ PLASTIKY, OBRAZY, ŠPERKY
Po celý měsíc v otevíracích hodinách městského úřadu
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
ČEPICE PRO AFRIKU pro velký ohlas se opět zapojujeme
do charitativního projektu na pomoc opuštěným a nemocným dětem v Jižní Africe. Chcete pomoci? Pak upleťte nebo uháčkujte
čepici – pružnou, dostatečně velkou, aby dětem vydržela více let.
Přineste ji do 30. dubna do DDM. Čepice společně zabalíme a odešleme! V případě, že vám bude chybět potřebný materiál na zhotovení, v DDM vám po dohodě na tel. 494 621 505 přízi připravíme.
Středa 11. ledna
BESEDA O NEMOCI AIDS
s Tomášem Řemákem, zástupcem sdružení ABATOP, ve velkém
sále Společenského centra-Kina 70. Určeno pro žáky 9. ročníku
ZŠ a 1. ročníku SŠ.

VJEŠÁK
VOLNO ČASOVÝ KLUB
Čtvrtek 12. ledna
VJEŠÁKOVSKÉ NAROZENINY
(oslavy 7 let trvání klubu – spousta her, dárků, dobrot, a hlavně
super srandy)
Úterý 24. ledna
Jak se žije na vysoké? – interaktivní diskuze
Pátek 27. ledna
Večer deskových her

IXKO
CÍRKEV BRATRSKÁ

Sobota 28. a neděle 29. ledna
KURZ TUŽKA
kreslení pravou mozkovou hemisférou od 9 do 16 hodin. Kurz je
vhodný pro úplné začátečníky.
Více informací na www.konecnekreslim.cz.
Pátek 3. února
POLOLETKY ŽÁDNÉ PĚTKY
pololetní prázdniny v DDM od 8 do 12 hodin (výtvarná dílna pro
školní děti). Účastnický poplatek 50 Kč. Od 13 do 15 hodin
TURNAJ VE STOLNÍ HŘE SUPERFARMÁŘ
nejlepší hráči získají drobnou odměnu. Startovné 10 Kč. Přihlášky v DDM nebo na tel. 494 621 505.

SPOLKOVÝ DŮM
RÝDLOVA VILA
Klub důchodců
pravidelné schůzky každé úterý od 14 do 17 hodin
Církev adventistů sedmého dne
pravidelné bohoslužby vždy v sobotu (kromě 1. soboty v měsíci – shromáždění ve Vamberku) studium bible 9 – 10.15 hodin,
bohoslužba s kázáním 10.30 – 11.30 hodin. Během bohoslužby
je zajištěn program pro děti. Každý je vítán.

KLUB SENIORŮ
Programy pro seniory, připravované sborem Církve bratrské
v Bystrém a vlastivědným muzeem v Dobrušce. Pravidelný čas
každé pondělí vždy v 15 hodin ve Spolkovém domě (Rýdlova
vila v Novoměstské ul. čp. 187).
2. ledna: Významná výročí dobrušských osobností v roce 2017
(Jiří Mach)
9. ledna: Setkání u kávy
16. ledna: Kostarika (Milič Světlík)
23. ledna: Beseda s vedoucím odboru rozvoje města Dobrušky
(Petr Zima)
30. ledna: Náš kraj v díle Aloise Jiráska (Jiří Mach)

SEDMIKRÁSKA
RODINNÉ CENTRUM
Čtvrtek 19. ledna od 9.30 hodin
DĚTSKÝ VZTEK A VZDOR
Mgr. Evald Rucký Th.D. Ep. Fr., rodinný a výchovný poradce,
biskup Jednoty bratrské. Vstupné: 40 Kč (hlídání dětí k dispozici)

Dobruška, Zd. Nejedlého 574,
tel. 736 788 254, e-mail: dobruska@cb.cz, www.ixko.eu
kontaktní osoba: Štěpán Vašíček, pastor
každou neděli veřejná bohoslužba od 9:30 hodin v Kině 70
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
během týdne v ulici Zd. Nejedlého 574:
každé pondělí v 16.30 hodin: Awana (klub pro děti od 5ti let)
středa 4. ledna a 18. ledna v 19.00 hod.: Biblické studium
každou sobotu v 18.00 hodin: K2 – klub mládeže (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky)
V Rýdlově vile:
každé pondělí v 15.00 hodin: KLUS – klub seniorů
Na všechna setkání jste srdečně zváni. Změna v programu vyhrazena. Vstup zdarma.

KRYTÝ BAZÉN
Telefon 494 629 530, 777 418 798
KRYTÝ BAZÉN – provozní doba pro veřejnost
pondělí
13 – 16 a 17 – 18
úterý
13 – 18 a 19 – 21
středa
ZAVŘENO (vyhrazeno pro školy a spolky)
čtvrtek
14 – 18 a 19 – 21
pátek až neděle 13 – 19
Ranní plavání: středa až pátek 6 – 7.30 (ve dnech školní výuky)
úterý a čtvrtek

AQUAEROBIK
18 – 19

pondělí, středa, pátek
úterý
čtvrtek
sobota
neděle

SAUNA
14 – 21 muži
14 – 21 ženy
14 – 17 ženy
17 – 21 společná
13 – 21 společná
13 – 20 společná

SPINNING
úterý a pátek 16.30 a 17.45 (Alena Pleslová) – rezervace v pokladně bazénu nebo na výše uvedených telefonech bazénu
DALŠÍ SLUŽBY
v areálu krytého bazénu a koupaliště: restaurace, ﬁtness a masáže
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SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL – ﬁlmová a divadelní představení
Neděle 1. ledna v 15.00, 17.30 a 19.30
ANDĚL PÁNĚ 2
Repríza české rodinné pohádky od režiséra J. Stracha s hudbou O. Brzobohatého. Anděl Páně 2 je volným pokračováním
úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem
v hlavních rolích. Vstupné jednotné 120 Kč. 90 min.
ČTVRTEK 5. ledna v 19.30
ROGUE ONE: STAR WARS STORY ﬁlm ve 3D
Repríza amerického akčního dobrodružného ﬁlmu. Je první
z nové série samostatných ﬁlmů Lucasﬁlmu. Vypráví Rogue
One: Star Wars Story příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný
úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti. Ml. přístupný. Vstupné jednotné 140 Kč. 133 min. České znění.
Pátek 6. ledna ve 20.00
V PASTI (SHUT IN)
Premiéra francouzského hororového thrilleru. Dětská psycholožka Mary Portman (Naomi Watts) přišla při tragické automobilové nehodě o manžela. Její syn Stephen sice nehodu přežil,
ale zůstal ve vegetativním stavu upoutaný na lůžko. Pro Mary se
život změnil v nepřetržitou péči o paralyzované dítě. V jejím velkém domě uprostřed lesů v ní narůstá pocit samoty a izolace…
Ml. nepřístupný. Vstupné jednotné 110 Kč. 91 min.
Sobota 7. ledna v 15.00 a neděle 8. ledna v 15.00
ZPÍVEJ ﬁlm ve 3D
Premiéra americké animované komedie pro všechny diváky.
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí
na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. A stejně jako je pestré složení zvířecích
soutěžících, je pestrý i jejich repertoár… Ml. přístupný. Vstupné
jednotné 140 Kč. 110 min. České znění.
Sobota 7. ledna ve 20.00
LA LA LAND
Premiéra americké muzikálové dramatické romantické komedie.
Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu
umocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými
tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí.
Ml. přístupný. Vstupné jednotné 130 Kč. 127 min.
Sobota 7. ledna v 17.30 a neděle 8. ledna ve 20.00
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ ﬁlm ve 3D
Premiéra akčního dobrodružného fantastického mysteriózního
thrilleru - USA/Čína. Legendární režisér Zhang Yimou (Klan
létajících dýk, Nikdo nesmí chybět) přichází s velkolepým ﬁlmem Velká čínská zeď, kde jedním z hlavních hrdinů je právě
tato neuvěřitelná stavba, která dodnes nebyla překonána. A v dalších rolích pak uvidíte takové hvězdy jako je Matt Damon nebo
Willem Dafoe. Ml. přístupný. Vstupné jednotné 140 Kč. 110 min.
České znění.
Neděle 8. ledna v 17.30
TROLLOVÉ
Repríza americké animované dobrodružné komedie. Najdi svoje
štěstí. Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost
na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní
jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku… Ml. přístupný.
Vstupné jednotné 110 Kč. 92 min. České znění.
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Pozor - čtvrtek 12. ledna v 19.30
NOVOROČNÍ KONCERT
JAROSLAVA SVĚCENÉHO A VÁCLAVA UHLÍŘE
Koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a varhaníka
Václava Uhlíře. Představí se dvě výrazné osobnosti české hudební scény. Jaroslav Svěcený, rodák z Hradce Králové, patří
mezi nejvýznamnější současné české houslisty. Václav Uhlíř je
pedagogem na Konzervatoři v Pardubicích, sbormistrem na kůru
kostela Panny Marie v Hradci Králové a diecézním organologem na biskupství v Hradci Králové. V programu zazní skladby
G. F. Händela, G. P. Telemanna, A. Corelliho, A. Vivaldiho a dalších. Vstupné 200 Kč, předprodej vstupenek v Informačním centru a na webových stránkách www.kino.mestodobruska.cz.
Pátek 13. ledna ve 20.00
RAMMSTEIN IN AMERIKA (koncert)
Premiéra německého hudebního dokumentárního ﬁlmu. Koncertní show z Madison Square Garden, během které Rammstein
zahráli osmnáct písní, je podle zasvěcených jednou z nejlepších
v celé jejich dosavadní kariéře. Je tedy nadmíru potěšující, že
právě zmiňovaný koncert z Big Apple byl zaznamenán v HD
kvalitě a vyjde na DVD a Blu-ray. Ml. přístupný. Vstupné jednotné 160 Kč (dvojprogram). 224 min.
Sobota 14. ledna v 15.00 a v 17.30
ANDĚL PÁNĚ 2
Repríza české rodinné pohádky od režiséra J. Stracha s hudbou O. Brzobohatého. Anděl Páně 2 je volným pokračováním
úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem
v hlavních rolích. Vstupné jednotné 110 Kč. 90 min.
Sobota 14. ledna ve 20.00
ASSASSIN'S CREED ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického akčního dobrodružného ﬁlmu. Osud ti koluje v žilách. Usvědčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti jen proto, aby se
stal součástí staletého boje mezi asasíny, templáři a španělskými
inkvizitory. Jeho novým vězením se stává tajné zařízení Abstergo… Dále hrají: Jeremy Irons a Brendan Gleeson a dal. Ml. přístupný. Vstupné jednotné 150Kč. 115 min.
Neděle 15. ledna v 15.00
ZPÍVEJ
Repríza americké animované komedie pro všechny diváky, tentokrát ve 2D. Ml. přístupný. Vstupné jednotné 110 Kč. 110 min.
České znění.
Neděle 15. ledna v 17.30
ANDĚL PÁNĚ 2
Repríza české rodinné pohádky
od režiséra J. Stracha s hudbou
O. Brzobohatého. Anděl Páně 2
je volným pokračováním úspěšné vánoční pohádky s Ivanem
Trojanem a Jiřím Dvořákem
v hlavních rolích. Vstupné jednotné 110 Kč. 90 min.
Neděle 15. ledna ve 20.00
POD ROUŠKOU NOCI
Premiéra amerického kriminálního ﬁlmu. Děj ﬁlmu je zasazen
do bouřlivých 20. let minulého století, kdy ani prohibice nezastavila tok kořalky v ilegální síti gangstery provozovaných náleven.
Režie: Ben Aﬄeck. Ml. nepřístupný. Vstupné 110 Kč. 129 min.
Pozor - představení pro seniory
Čtvrtek 19. ledna v 10.00
MANŽEL NA HODINU
Repríza české komedie od režiséra T. Svobody. Manžel na hodinu
jako pokračování mimořádně úspěšné české komedie a diváckého hitu
z roku 2014 sleduje další osudy čtveřice hráčů vodního póla z Nymburku, kteří začali pracovat jako hodinoví manželé – Milana (Bolek
Polívka), Honzy (David Novotný), Jakuba (David Matásek) a Kryštofa (Lukáš Latinák). Ml. přístupný. Vstupné jednotné 60 Kč. 105 min.
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Pozor - Čtvrtek 19. ledna v 19.30
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ
DOBRUŠKY ZA ROK 2016
V programu slavnostního večera vystoupí popová zpěvačka Ella
(Eliška Machačová) a taneční soubor ZUŠ Dobruška. Na pódiu
velkého sálu představí svoje dovednosti členové sportovních
klubů badmintonu, fotbalu, moderní gymnastiky a ﬂorbalu. Role
moderátora se ujme Honza Dušek.
Vstupné zdarma na místenky, které budou k vyzvednutí v Informačním centru od 5. ledna 2017.
Pátek 20. ledna ve 20.00
PROČ PRÁVĚ ON?
Premiéra americké originální komedie. Mohla mít, koho chtěla.
Nejhorší sny se mohou splnit třeba i o Vánocích. A přesně to
se stalo Nedovi (Bryan Cranston), který přijel s rodinou za svou
dcerou Stephanii (Zoey Deutch) a jejím novým přítelem Lairdem
(James Franco) do Silicon Valley, kde oba pracují. Těšil se, že
na svátky bude rodina pohromadě a on se seznámí s partnerem
své dcery. Jediné, co jej ale čeká, je naprostý šok… Ml. nepřístupný. Vstupné jednotné 120 Kč. 110 min.
Sobota 21. ledna v 15.00
LICHOŽROUTI
…další repríza dobrodružného
animovaného ﬁlmu ČR/SR/
Chorvatsko. Být lichožrout
je zkrátka jedno velké dobrodružství. Ml. přístupný. Vstupné jednotné 100 Kč. 86 min.
Sobota 21. ledna v 17.30 a neděle 22. ledna v 15.00
DIVOKÉ VLNY 2
Premiéra velice očekávané americké rodinné animované sportovní komedie. Surfaři ve fraku jsou zpět! Tučňáci už zase staví
na hlavu zavedené pořádky, věnují se surfování na prkně a tráví čas na pláži. Možná ne úplně všichni, ale zcela jistě mladý
tučňák Cody, který se ve ﬁlmu Divoké vlny stal překvapivým
šampionem v surfování a teď se vrací v nové animované komedii
Divoké vlny 2. A zase ve velkém stylu na prkně. Ml. přístupný.
Vstupné jednotné 110 Kč. 85 min. České znění.
Sobota 21. ledna ve 20.00 a neděle 22. ledna v 17.30
xXx: NÁVRAT XANDERA CAGE ﬁlm ve 3D
Premiéra americké akční komedie. Xander Cage (Vin Diesel),
zvaný též xXx, je naživu. To ale není ta nejdůležitější zpráva.
Hlavní je to, že je zase v dokonale vyladěné formě a připravený
s pomocí svých vymazlených, ale hlavně dokonalých adrenalinových kousků a triků nabančit všem největším hnusákům na světě… Ml. přístupný. Vstupné jednotné 150 Kč. 105 min.
Neděle 22. ledna ve 20.00
VŠECHNO NEBO NIC
Premiéra české romantické komedie. Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná,
praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak
chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže
přitahuje jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. Aktivně. V hl. rolích: Táňa Pauhofová, Klára
Issová a mnoho dalších. Ml. přístupný. Vstupné jednotné 120 Kč.
107 min.
Pozor – divadlo - pondělí 23. ledna v 19.30
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU
Agentura Harlekýn uvádí úspěšnou komedii, ve které hrají
v hl. rolích Petr Nárožný, Jarmila Švehlová, Simona Postlerová, Barbora Šťastná, František Skopal, Jan Šťastný a jiní. Cena
vstupenky 390 Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen on-line
1. ledna 2017 v 15.30 hodin na webových stránkách
www.kino.mestodobruska.cz. Rezervované vstupenky je možné
vyzvednout do 3 dnů v Informačním centru a ve Společenském
centru – Kině 70.

Středa 25. ledna v 17.00 a v 19.00
promítání pro koledníky Tříkrálové sbírky 2017
KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Repríza amerického animovaného dobrodružného ﬁlmu pro
všechny… Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Tím je výjimečný Kubo, hlavní hrdina výpravného animovaného dobrodružství Kubo a kouzelný meč. Ml. přístupný. 101 min. České znění.
Pořádá Farní charita Dobruška za přispění města Dobrušky.
Pozor - představení pro seniory
Čtvrtek 26. ledna v 10.00
KOUDELKA FOTOGRAFUJE SVATOU ZEMI
Premiéra dokumentárního ﬁlmu – ČR/Francie/Izrael. Jedinečný
a intimní pohled na tvůrčí proces Josefa Koudelky, jednoho z největších žijících mistrů fotograﬁe. Izraelský režisér Gilad Baram
Koudelku sleduje při jeho fotograﬁckém putování Izraelem a Palestinou při hledání prchavých okamžiků, v nichž vznikají fotograﬁe.
Čtyřicet let od vzniku ikonických snímků ruské invaze v Srpnu 68
se světoznámý český fotograf Josef Koudelka znovu vydává pracovat do míst, kde zuří konﬂikt – tentokrát ve Svaté zemi. Filmový
portrét natočený v průběhu pěti let jeho asistentem je vůbec první
výpovědí o Koudelkově jedinečném tvůrčím přístupu. Ml. přístupný. Vstupné jednotné 60 Kč. 92 min. Film uvádíme pouze v tomto
termínu. V normálním hracím proﬁlu kina nebude již uveden!
Čtvrtek 26. ledna v 19.30
SPOJENCI
Premiéra neobyčejného válečného romantického ﬁlmu USA.
Když máte v rámci válečné operace předstírat, že tajná agentka, kterou jste právě potkali, je vaše manželka, neměla by být
krásná. Mohlo by to mít dalekosáhlé následky. Nejen pro dva
lidi, ale pro celý svět. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvůrce
Forresta Gumpa a Trosečníka, vrhnul Brada Pitta a Marion Cotillard do světa, v němž může láska skončit vlastizradou. Píše se
rok 1942… Ml. přístupný. Vstupné jednotné 120 Kč. 124 min.
Pátek 27. ledna ve 20.00
ROZPOLCENÝ
Premiéra amerického thrilleru. V Kevinovi se skrývá 23 různých
osob. Každou chvílí se má objevit čtyřiadvacátá. Režisér děsivých ﬁlmů s šokujícími pointami M. Night Shyamalan přidává
další klenot do sbírky privátní hrůzy, vedle Šestého smyslu, Vyvoleného nebo Vesnice. Rozpolcený je koncertem jednoho herce,
Jamese McAvoye, kterému se podařilo vytvořit jedno z nejděsivějších monster, jaká se kdy objevila na ﬁlmovém plátně.
Ml. přístupný. Vstupné jednotné 120 Kč. 116 min.
Sobota 28. ledna v 15.00
ANDĚL PÁNĚ 2
Repríza české rodinné pohádky od režiséra J. Stracha s hudbou O. Brzobohatého. Anděl Páně 2 je volným pokračováním
úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem
v hlavních rolích. Vstupné jednotné 110 Kč. 90 min.
Sobota 28. ledna v 17.30 a neděle 29. ledna v 17.30
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického ﬁlmu. Na ﬁlmová plátna míří závěrečný díl
nejúspěšnější ﬁlmové série na motivy videoher, která celosvětově utržila přes 1 miliardu dolarů a inspirovala se úspěšnou herní
sérií společnosti Capcom. Film přímo navazuje na události snímku Resident Evil: Odveta. Alice (Milla Jovovich) jako jediná
přežije klíčový střet s nemrtvými, který měl rozhodnout o osudu
lidstva. Ml. přístupný. Vstupné jednotné 140 Kč. 100 min.
Sobota 28. ledna ve 20.00 a neděle 29. ledna ve 20.00
MILUJI TĚ MODŘE
Premiéra české romantické komedie od režiséra M. Šmídmajera. Romantická komedie o jednom zamilovaném malíři, dívce
z výlohy, žárlivém vrhači nožů…a lásce v modrém. V hl. rolích:
Václav Jílek, Denisa Nesvačilová, Vladimír Kratina, Taťjana
Medvecká a mnoho dalších. Ml. přístupný. Vstupné jednotné
120 Kč. 90 min.
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Neděle 29. ledna v 15.00
OZZY
Premiéra animovaného ﬁlmu Španělsko/Kanada. Ozzy je přátelský
bígl, který žije idylickým životem v rodině Martinsových. Jeho
páníčci se ale musí za prací přesunout do Japonska. Má to jeden
háček: pes s nimi nesmí. Martinsovi se tak rozhodnou, že Ozzyho
dají do luxusního psího hotelu zvaného Modrá zátoka. Po odjezdu
rodiny však Ozzy zjistí, že tohle perfektní místo je jen zástěrkou
jeho majitele. Ml. přístupný. Vstupné jednotné 110 Kč. 91 min.
Čtvrtek 2. února v 19.30
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického akčního hororu. Další pokračování úspěšné
ﬁlmové série Underworld, tentokrát s podtitulem Krvavé války,
sleduje osudy upíří smrtonošky Selene (Kate Beckinsale), která se
brání nemilosrdným útokům jak ze strany lykanů, tak i upířího rodu,
který ji zradil. Za pomoci svých jediných spojenců Davida (Theo
James) a jeho otce Thomase (Charles Dance) musí zastavit odvěkou
válku mezi lykany a upíry i za cenu, že bude nucena za mír položit
tu nejvyšší oběť. Ml. nepřístupný. Vstupné jednotné 130 Kč. 92 min.
Pátek 3. února ve 20.00 a sobota 4. února ve 20.00
TRAINSPOTTING 2
Premiéra dramatického kriminálního ﬁlmu – VB. Renton, Begbie, Simon
a Spud. Příběh čtveřice narkomanů ze skotského Edinburghu se před
dvaceti roky navěky zapsal do dějin kinematograﬁe. V pokračovaní s názvem Trainspotting 2 se na plátno vracejí všechny oblíbené postavy z jednotky a zdá se, že budou muset řešit podobné problémy jako v minulosti.
Namísto života promarněného drogami však budou o to víc aktuálnější.
Režie: Danny Boyle. Ml. nepřístupný. Vstupné jednotné 130 Kč. 95 min.
Sobota 4. února v 15.00
ANDĚL PÁNĚ 2
Repríza české rodinné pohádky od režiséra J. Stracha s hudbou O. Brzobohatého. Anděl Páně 2 je volným pokračováním
úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem
v hlavních rolích. Vstupné jednotné 110 Kč. 90 min.
Sobota 4. února v 17.30
ROGUE ONE: STAR WARS STORY ﬁlm ve 3D
Repríza amerického akčního dobrodružného ﬁlmu. Je první
z nové série samostatných ﬁlmů Lucasﬁlmu. Vypráví Rogue
One: Star Wars Story příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný
úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti. Ml. přístupný. Vstupné jednotné 140 Kč. 133 min. České znění.
Neděle 5. února v 15.00
PSÍ POSLÁNÍ
Premiéra americké dramatické komedie. Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Podle stejnojmenného knižního bestselleru Bruce W. Camerona. Hrají:
Britt Robertson, Dennis Quaid, Josh Gad, Peggy Lipton a jiní.
Ml. přístupný. Vstupné jednotné 110 Kč. 90 min. České znění.
Neděle 5. února v 17.30
VŠECHNO NEBO NIC
Repríza české romantické komedie. Linda a Vanda jsou pohledné
třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. V hl. rolích: Táňa Pauhofová, Klára Issová a mnoho dal. Ml. přístupný. Vstupné jednotné 120 Kč.107 min.
Neděle 5. února ve 20.00
PIRKO
Premiéra dramatického šokujícího ﬁlmu ČR/SR. Film Pirko je strhující syrové drama o mladé dívce, kterou nezlomí ani pád na úplné
dno. Příběh o síle, která se zrodila v podstatě z ničeho, ukazuje odvrácenou stranu Prahy a jejího podsvětí – se vší krutostí, ale i ironií
a černým humorem, který k němu patří. Pirko je inspirované skutečnými osudy zneužívaných děvčat a zachycuje i zvláštní romantiku
života na ulici. Film vznikl v česko-slovenské koprodukci, natočila
ho dvojice Lucia a Petr Klein Svoboda a představí se v něm Dominika Zeleníková, Tibor Kotlár, Martin Finger, Jan Plouhar nebo Boleslav Polívka. Ml. nepřístupný. Vstupné jednotné 110 Kč. 92 min.
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MALÝ SÁL
Úterý 17. ledna v 18.00 - malý sál
VIETNAM
cestopisná přednáška manželů Špillarových
Pojeďte s námi do daleké Asie. Do domoviny lidí, s kterými jsme
zvyklí se vídat i u nás doma, ale o jejichž vlasti máme jen mlhavé
představy. Vystartujeme z pulzujícího velkoměsta Hanoj, kde se
pohyb odehrává „na dvou kolech“. Putovat k severu budeme jak
rýžovými políčky, tak malebnými čajovými plantážemi. Navštívíme nejvyšší vietnamské pohoří se známým horským střediskem
SaPa, počkáme si na vyhlášené nedělní trhy zářící barevnými kroji mnoha horských kmenů v městečku BacHa a dojedeme i k vietnamsko-čínským vodopádům Ban Gioc. Rozhodně nevynecháme
ani Unescem chráněnou oblast pobřežních útesů a skalních homolí u města HaLong, stejně jako si neodpustíme návštěvu jednoho z bývalých hlavních měst starodávné říše HoaLu a plavbu
po „ponorných krasových řekách“ TamCoc a TrangAn. Pořádá
vlastivědné muzeum a městská knihovna, vstupné dobrovolné.
Výstava
JAN CHLÁDEK – KDYŽ MALUJE SVĚTLO (fotograﬁe)
Výstava je přístupná od 7. do 31. ledna v provozních hodinách
kina

KNIHOVNA
Knižní novinky na měsíc leden 2017
Beletrie pro dospělé
Halina Pawlovská
Cesta za láskou
M. Petrovová,
R. Havlenová
Kočka v síti: kočičí detektivka
Pavel Kosatík
Češi 1968. Jak Dubček
v Moskvě kapituloval (komiks)
Eric-Emmanuel Schmitt Žena v zrcadle
Věra Řeháčková
Vyhoštěni z ráje
Bernard Cornwell
Válečníci bouře
Dvanáct nesmrtelných: tucet netuctových povídek
Laura Rubyová
Včelí královna
Martin Goﬀa
Dítě v mlze
Milena Štráfeldová
Trestankyně: příběh Růženy Vackové
Aleš Palán
Ratajský les
Iva Karlíková
Muslimské peklo:
skutečný příběh české ženy a její dcerky
Naučná literatura pro dospělé
Christiane Northrupová Bohyně nestárnou
Veronika Jonášová
Berlíňanka: stylový průvodce Berlínem
Mascha Schachtová
Zábava na zahradě
Leoš Šimánek
Amerikou po hřebenech hor
M. Riedlová, D. Sýkorová Dobrý sezóna v kuchyni
B. Patakyová, J. Pataky Reﬂexní diagnostika
Belinda Grace
Jasnozřivost: objevte svou vnitřní sílu
T. Finnangerová
Tilda a dům hraček (šití)
Hana Zemanová
Nová biokuchařka Hanky Zemanové
Literatura pro děti
Chris Colfer
Země příběhů. Kouzelné přání
Lenka Rožnovská
Já, Eliška Přemyslová
Lauren Tarshisová
Pod palbou: přežil jsem Pearl Harbor, 1941
Frank Endersby
O stvoření světa (leporelo)
Alex T. Smith
Bruno v záři reﬂektorů
Martin Sodomka
Jak si postavit dům
E. Stará, F. Pošivač Jak se Josífek s Jožinkou
ztratil a nevěděl o tom
Radim Zátopek
Co zažily tatrovky: autopohádky z Kopřivnice
Jim Davis
Garﬁeld povoluje opasek (komiks)
Bob a Tom: expedice Afrika
Lauren Magazinerová Horší než čarodějnice
jsou už jenom králíci
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DOBRUŠSKÉ NÁMĚSTÍ na přelomu roku 2016 a 2017 zdobí nádherná třináctimetrová jedle – douglaska. Vánoční strom vztyčili
pracovníci technických služeb. Čtyřicet let starou jedli dopravilo sedm pracovníků s pomocí těžké techniky z Deštného v Orlických
horách. O výzdobu zeleného obra se z koše vysokozdvižného vozu postarali Vladimír Lichý s Ivanem Koláčným.

Z OCHUTNÁVKY MAĎARSKÝCH VÍN v dobrušském společenském centru se už stala příjemná tradice. Přátelé z partnerského
města Ábrahámhegy na začátku prosince přivezli vína z regionu Badačon. Pestrou nabídku nápoje bohů doplnily delikatesy v podobě maďarských klobás a jelit. Ochutnávku stylově podtrhla výstava fotografií autora Pavla Štěpána „Procházka u Balatonu“, který
na snímcích zachytil letní atmosféru malebné obce ležící na severním břehu věhlasného maďarského jezera.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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S NÁMI BYSTE

PROŠLI !

autoservis

Dobruška

Pøijmeme vyuèeného automechanika s praxí.
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INZERCE
2. března /2017

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

JEDLÍCI ČOKOLÁDY
14. dubna /2017

17. března /2017

Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec

PRÁSKNI DO BOT

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

DAN BÁRTA &

ROBERT
BALZAR TRIO

3. května /2017

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

SMOLÍKOVI
16. května /2017

Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec

RŮŽE PRO ALGERNON
24. června /2017
Naši významní partneři:

Předprodejní místa kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí 2016/2017
Náchod
Cest. agentura Machová Náchod
Kamenice 144
tel.: 491 420 420
Náchod
IC Náchod
Masarykovo nám. 1
tel.: 491 426 060

vstupenky online

Broumov
IC Broumov
Mírové nám. 56
tel.: 491 524 168

Hronov
Cest. agentura Martincová Hronov
Jiráskova 320
tel.: 606 111 413

Teplice nad Metují
IC Teplice nad Metují
Horní 13
tel.: 491 581 197

Dobruška
IC Dobruška
Nám. F. L. Věka 32
tel.: 494 629 58

Česká Skalice
IC Česká Skalice
T. G. Masaryka 33
tel.: 491 453 870

Nové Město nad Metují
IC Nové Město nad Metují
Husovo nám. 1225
tel.: 491 472 119

Trutnov
IC Trutnov
Krakonošovo nám. 72
tel.: 499 818 245

Jaroměř
IC Jaroměř
Nám. ČSA 16
tel.: 491 847 220

Červený Kostelec
IC Červený Kostelec
5. května 603
tel.: 498 100 657

Police nad Metují
IC Police nad Metují
Masarykovo nám. 75
tel.: 491 421 501

Úpice
IC Úpice
Dr. A. Hejny 133
tel.: 499 882 329

Zámek - Nové Město nad Metují

CHANTAL POULLAIN

Kupvstupenku.cz
Vstupenky na kulturní sezónu Náchodský SWING uvádí budou k dispozici v předprodeji na www.kupvstupenku.cz
a na našich kontaktních místech (viz seznam). Při platbě kartou nebo převodem si můžete vstupenku vytisknout v teple domova,
případně si ji nechat zaslat na chytrý mobilní telefon prostřednictvím aplikace Cool Ticket.

www.nsuvadi.cz

5 Kč z každé prodané vstupenky je
věnováno Nadaci Pomocné tlapky
GraӾka a DTP: Jan Záliš — www.pinstudio.cz
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Ceník inzerce
Celá strana 3 800 Kč (183×240 mm)
1/2 strany 1 950 Kč (183×118 mm)
1/4 strany 1 000 Kč (90×118 mm)
1/8 strany
550 Kč (90×57 mm)
- formát A4, jednobarevný tisk
Info.: 777 418 749, zpravodaj@mestodobruska.cz

Místo i pro Vaši reklamu!

Dobrušský zpravodaj

Měsíčník vydávaný městem Dobruška jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška (3. patro).
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Redaktor: Miroslav Sixta (six), e-mail: m.sixta@mestodobruska.cz, tel. 777 418 749.
Redakční rada: Bc. Dana Ehlová, Mgr. Josef Frýda, Ing. Zdeňka Hanousková, Bc. Jana Lukešová,
Mgr. Jiří Mach, Bc. Lenka Matušková, Miroslav Sixta.
Autoři fotograﬁí: Pavel Štěpán, Miloš Kaňa, Miroslav Sixta, Mirek Vídeňský, Dana Ehlová, František Zima.
Tisk: tiskárna Jan Martinec AG-typ, Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Redakční uzávěrka: vždy 15. den v měsíci.
Distribuce: Česká pošta.
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II. ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA
Tři vystoupení během jediného dne
absolvovali ve velkém sále Společenského centra – Kina 70 žáci místní základní
umělecké školy. V úterý 13. prosince při
dopoledních výchovných koncertech zasedli do hlediště jejich kamarádi – žáci
I. stupně základních škol. Večer talentovaní dobrušští hudebníci a zpěváci roztleskali početné publikum z řad veřejnosti.

PĚVECKÝ SBOR
pod vedením paní učitelky
Šárky Potůčkové.

AKORDEONOVÉ DUO
Alžběta Jandáčková a Veronika Novotná.

VIOLONCELLISTKA Klára Hůlková.

RECITÁTOR
Vojtěch Flígr alias „Huck“ rozesmál diváky ukázkou z Twainova románu Dobrodružství Huckleberryho Finna.

KAPELU ZUŠ vede učitel Vladimír Tošovský.
Zleva: Veronika Jeneová (hostující zpěvačka), Jan Ivanov, Matyáš Langer, Tomáš Karnold, Jakub Doucek, David Novák, Michal Schmoranz, Rudolf Čtvrtečka, Jan Chaloupka.

SOUBOR PŘÍČNÝCH FLÉTEN ORCHIDEJE
Zleva: Barbora Pinkasová, Anna Kárníková, Vendula Řeháková,
Martina Debelková, Tereza Ježková, Marie Voglová, Petra Procházková a Radka Potočková.

SMYČCOVÝ SOUBOR
Zleva: Dalibora Diblíková, Barbora Pavlíčková a Michal Verner. Pod vedením paní učitelky Dagmar Prokopové byli součástí
souboru ještě Martin Baše, Klára Dvořáková, Josef Vogl, Anežka
Melicharová a Martina Langerová.

VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE

