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Letošní SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI tradičně zahájily fanfáry z ochozu historické radnice v podání členů Dobrušského
žesťového sdružení (vpravo dole) a příchod družiny sv. Václava na náměstí F. L. Věka (na titulní straně a nahoře). Hvězdným hostem
hudebního programu slavností, jehož koncert nadchl, byl zpěvák Michal Prokop s kapelou Framus Five. Adrenalinové zážitky
připravili divákům šermíři a šermířky skupiny Balestra. Na účasti návštěvníků jarmarku historických řemesel a posluchačů koncertního maratonu se bohužel v sobotu podepsala nepřízeň počasí. Pršelo, pršelo a pršelo...
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
tentokrát bych
rád využil prostoru ve zpravodaji
k tomu, abych se
s Vámi podělil
o nedávný nezapomenutelný zážitek, který mě
v dnešní uspěchané době doslova pohladil na duši. Věřím,
že obdobně potěší i Vás.
Na přelomu září a října jsem jako každý pracovní den seděl ve své kanceláři,
podepisoval smlouvy a vyřizoval poštu.
Moji pozornost upoutala obálka s ručně
psanou adresou, která už na první pohled
vypadala „neúředně“. V obálce se skrýval
dopis od pana režiséra Františka Filipa,
od loňského podzimu čestného občana
města Dobrušky, jenž se v září zúčastnil
Dobrušské klapky. Velice mě potěšilo,
že pan režisér nazývá Dobrušku naším
městem. Díky Vám, občanům, je místem,
na které pan režisér rád vzpomíná.
Chci Vám přiblížit, co se skrývá pod
dárkovým albem, o němž pan režisér píše
ve svém dopise, jehož kompletní znění je
uveřejněno dole na této straně. Vyrobili
jsme nevšední dárkovou obrazovou knihu
nazvanou „Našemu Františku Filipovi“.
Obsahuje historické fotograﬁe z natáče-

Praha 28. září 2017
Vážený a milý pane starosto,
dosti se stydím za to, že s takovým
zpožděním usedám konečně k počítači, abych Vám poděkoval za mimořádně
milé přijetí, kterého se mi dostalo při mé
poslední návštěvě našeho milého města.
Doufám, že mi odpustíte ten majetnický
přívlastek „našeho" vzhledem k městským klíčům od bran, které jste mi laskavě propůjčili již před rokem, čehož si
opravdově vážím.

ní nezapomenutelného seriálu F. L. Věk
o našem nejslavnějším rodákovi a snímky
z památné návštěvy jeho tvůrců na 1. máje
roku 1972, kdy se slavnostně otevíral
Hekův-Věkův rodný domek. Druhá polovina knihy ukrývá fotky z loňské návštěvy Františka Filipa v našem kraji
a ilustrační obrázky dnešní podoby Dobrušky. Kniha na kvalitním papíru je skutečně exkluzivní. Byla vyrobena pouze
ve dvou výtiscích. Druhý exemplář je
uložen v našem vlastivědném muzeu.
Prohlédnout si ji můžete v elektronické podobě na internetových stránkách
města Dobrušky www.mestodobruska.cz
v sekci Dobrušský zpravodaj.
Uprostřed října jste měli možnost setkat se v Dobrušce s další známou osobností - bavičem, moderátorem a zpěvákem
Vladimírem Hronem, který se suverénním
způsobem zhostil role moderátora našeho
letošního Slavnostního večera. Jeho pestrý program báječně dotvořila vystoupení žákyň tanečních oborů ze základních
uměleckých škol v Dobrušce a Opočně,
dětí z tanečního souboru Melounci a pěveckého sboru Mezissimo z Českého Meziříčí. Bylo mi velkou ctí, že jsem mohl
předat ocenění za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky výjimečným osobnostem - paní
Aleně Obstové, panu Miloslavu Güttnerovi a především bývalému starostovi města
Dobrušky panu Oldřichu Klobasovi.

Závěrem mi dovolte pozvat na přátelské posezení naše seniory. Tradiční
setkání se uskuteční ve Společenském
centru - Kině 70 ve středu 15. listopadu od 15 hodin. Společně s řadou svých
kolegů se těším, že Vás budu moci jako
obvykle seznámit s aktuálními informacemi o dění v našem městě a odpovědět
na Vaše případné dotazy. Ani letos neopomeneme připravit malé občerstvení
a drobný dárek.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 3 629
Právě tolik lidí přišlo v Dobrušce k volebním urnám říjnových parlamentních voleb. Při celkovém
počtu 5 476 voličů byla volební účast
v Dobrušce 66,27 % nad republikovým
průměrem (60,84%). Dobrušské výsledky voleb do poslanecké sněmovny: ANO 33,09%, KDU-ČSL 10,61,
Piráti 10,44, ODS 8,75, SPD 8,00,
KSČM 7,61, ČSSD 6,41, TOP 09 5,91,
STAN 3,41, Svobodní 1,86, Rozumní 1,08.
Podrobnější výsledky voleb v Dobrušce na straně 34.

Teprve doma jsem si prohlédl všechno, čím jste mě při návštěvě obdarovali,
a nevycházel jsem z údivu nad Vaší nápaditostí i vkusem. Při prohlížení darovaného alba jsem si i uvědomil, kolik
energie jste museli vynaložit na to, aby
něco tak hezkého a milého vzniklo. Dík
Vám za to, vystavil jsem si všechno doma
společně s Vaším klíčem. Připomíná mi to
tolik hezkých okamžiků strávených v souvislostech s Vaším (naším) městem, kolik jich za mé více jak šedesátileté práce
v mé profesi nepamatuji. Za všechno Vám
všem děkuji. Mám na mysli F. L. Věka,
Aloise Jiráska, scenáristu Otto Zelenku,
výtvarníka dekorací Jana Zázvorku, hudebního skladatele Jiřího Srnku a řadu
vynikajících herců, které ani nemohu
v tomhle dopise vyjmenovat, jakož i všem
občanům a milovníkům města Dobrušky
se starostou v čele.
Takže srdečný dík za všechno!
Váš
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
schvaluje

Rada města
dne 20.09.2017

– provedení rozpočtového opatření č. 15/2017
dle předloženého návrhu
– výplatu odměn ředitelům škol a školských
zařízení a statutárnímu zástupci ředitele
školy ZŠ Fr. Kupky, Dobruška dle předloženého návrhu. Odměny lze vyplatit ve vyúčtování mezd nejpozději do konce roku
2017 dle ﬁnančních možností jednotlivých
organizací
– s účinností od 01.09.2017 plat statutárnímu
zástupci ředitele školy Mgr. Petru Škaldovi,
který dlouhodobě zastupuje ředitele školy,
jehož pracovní místo není dočasně obsazeno
– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu číslo:
IV-12-2016299/VB/01, název: Dobruška
knn p.č. 579 pro RD O.Bittner, s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035
– ukončení nájmu dle Smlouvy o nájmu pozemků uzavřené dne 26.06.2001 ve znění Dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne
14.06.2012 se společností Asinta, s. r. o.
stavební společnost, IČ 48169501, dohodou
k 30.09.2017 a uzavření příslušné dohody. Přeplatek nájemného ve výši 3.025 Kč
vč. DPH bude vrácen nájemci nejpozději
do 31.10.2017
– uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.07.2013 k bytu č. 10 v domě
čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 10 do 30.09.2018
– uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.07.2011 k bytu č. 5 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce se
XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 5 do 30.09.2018
– uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 29.06.2012 k bytu č. 16 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 16 do 30.09.2018
– uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.07.2014 k bytu č. 32

–

–

–

–

–

–

v domě čp. 813 v ulici Mírová v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 32 do 30.09.2018.
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.07.2016 k bytu č. 9
– byt zvláštního určení v domě čp. 1011
v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 9
do 30.09.2018
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.07.2016 k bytu č. 11 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje
doba nájmu bytu č. 11 do 30.09.2018
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.12.2015 k bytu č. 5 v domě
čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 5 do 31.12.2017
uzavření Dodatku č. 61 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.10.2011 k bytu č. 1
v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 31.10.2017
uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č.
15 v čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle
vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené
radou města dne 13.01.2016, doba nájmu
od 01.10.2017 do 31.12.2017, smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude
činit 43,87 Kč
pronájem plochy parkoviště na pozemku
parc. č. 110 v obci a k. ú. Dobruška, tzn.
parkoviště za budovou čp. 70 (Společenské
centrum – Kino 70) v Komenského ulici
v Dobrušce přístupné z ulice Čs. odboje,
panu Tomáši Zelenayovi, IČ 86616978, se
sídlem 181 00 Praha – Bohnice, Hlivická 423/10, za účelem pořádání sportovní
akce s názvem Monster Truck Show dne
02.10.2017 od 0.00 do 24.00 hodin za cenu
1.000 Kč včetně DPH. Na parkovišti bude
od časných ranních hodin umístěné technické zázemí, vlastní vystoupení se uskuteční od 17.00 hodin. Pan Tomáš Zelenay
je povinen po skončení akce zajistit úklid
parkoviště

– vydání Osvědčení o řádném poskytnutí
služby společností Marius Pedersen, a. s.,
IČ 42194920
– bezplatné zapůjčení 7 setů stolů a lavic
Střední škole a Základní škole Nové Město
nad Metují, IČ 48623725 na zajištění Vánoční výstavy ve dnech 07.12. – 10.12.2017
v prostorách novoměstského zámku. Podmínky zapůjčení si pořadatel domluví přímo s vedením technických služeb
– zapojení města Dobrušky do projektu „Vytvoření katalogu materiálů pro veřejné prostory
z pohledu jejich teplotního vyzařování jako
nástroj adaptace sídel na dopady změny klimatu“, který je řešen subjekty Vysokou školou regionálního rozvoje a Bankovní institut
- AMBIS, a.s., a Civitas per Populi, o. p. s
– nákup 2.000 ks omalovánek v ceně 4,16 Kč
bez DPH za kus a úhradu 7.000 Kč autoru
Ing. Petru Netíkovi, IČ 45912807
– prominutí platby za stánek Střední škole
a Základní škole Nové Město nad Metují,
IČ 48623725, pracoviště Opočno, při prodeji na Svatováclavských slavnostech dne
23.09.2017
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_17_1647194
s Královéhradeckým krajem, IČ 70889546,
v přiloženém znění. Předmětem dodatku je
změna výše poskytnutí dotace z 522.000 Kč
na 672.000 Kč
– uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č.
RKA-V-1/2017, s Úřadem práce České republiky, IČ 72496991, v přiloženém znění
– uzavření Dodatku č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č.
RKA-V-2/2017, s Úřadem práce České republiky, IČ 72496991, v přiloženém znění
– navýšení počtu pracovníků technických
služeb o 6 zaměstnanců na dobu nejpozději
do 31.03.2018

souhlasí
– s užitím znaku města Dobrušky v publikaci
PhDr. Zdeňky Kulhavé Cesta legionáře kolem světa aneb Z pamětí Antonína Matejska

bere na vědomí
– zvýšení platového tarifu z důvodu platového postupu ředitelky MŠ J. A. Komenského,
Dobruška dle NV č. 564/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, od 01.10.2017. Ostatní platové složky zůstávají beze změny

určuje
– 2 členy konkurzní komise zastupující zřizovatele v souvislosti s vyhlášením konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ky
Základní školy Františka Kupky, Dobruška,
Františka Kupky 350, okres Rychnov nad
Kněžnou, Ing. Petra Lžíčaře a Ing. Petra Poláčka a 1 člena, který je odborníkem
v oblasti státní správy, organizace a řízení
v oblasti školství, Mgr. Václava Hlavsu

4

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 11 / 2017
jmenuje
– v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, předsedu a další členy
konkursní komise na ředitele/ku Základní
školy Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou
dle předloženého návrhu

byla seznámena
– s objízdnou trasou vedenou zastavěným
územím města Dobrušky, která souvisí
s uzavírkou silnice II/298 v Opočně v sobotu 02.12.2017od 15 do 20 hodin z důvodu konání tradiční akce „Mikuláš 2017“
na náměstí v Opočně a souhlasí s objízdnou
trasou, která bude z důvodu konání výše
uvedené akce nařízena Městským úřadem
Dobruška, odborem výstavby a životního
prostředí, v obou směrech z křižovatky silnic č. II/298 a č. II/304 po silnici č. II/304
ulicí Na Olivě v Opočně směrem na obec
Pohoří, pokračuje přes obec Pulice po silnicích č. III/30427 a č. II/309, dále po silnici č. II/309 ulicí Nádražní v Dobrušce
s napojením na Opočenskou ulici u pekárny
„Klobas“ v Dobrušce a s vyústěním na obchvat města po silnici č. II/298
– se Zápisem z 12. jednání bytové a sociální
komise konaného dne 13.09.2017

potvrzuje
– že město Dobruška podporuje činnost Rodinného centra Sedmikráska, které je projektem Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce,
IČ 73633569, a zároveň s ním spolupracuje;
rovněž potvrzuje, že Rodinné centrum Sedmikráska je součástí komunitního plánování města Dobrušky. Potvrzení slouží pro
účely podání žádosti o dotaci v programu
Rodina pro rok 2018 na Ministerstvu práce
a sociálních věcí

ruší
– usnesení č. RM 03/133/2017 ze dne
06.09.2017 v tomto znění:
Rada města Dobrušky schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností AGRICO,
s. r. o., IČ 49286838, jejímž předmětem je
prodej profesionální pojezdové sekačky
Kubota GZD 15-II této společnosti za cenu
33.057,86 Kč bez DPH, 40.000 Kč vč. DPH
podle platné sazby.

Doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– směnu pozemků v obci a k. ú. Dobruška, a to:
– pozemků parc. č. 1567/18 o výměře 563 m2
odděleného
geometrickým
plánem
č. 1920–186/2017 vyhotoveným společností Geospol, s. r. o., Dobruška z pozemku
parc. č. 1567/1 a parc. č. 2816/9 o výměře
258 m2 odděleného stejným geometrickým
plánem z pozemku parc. č. 2816/1 ve vlastnictví města Dobrušky za pozemek parc.
č. 1552/3 o výměře 821 m2 oddělený stejným geometrickým plánem z pozemku
parc. č. 1552/1 ve vlastnictví XXXXX.
Směna bude realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá cena směňovaných pozemků je stejná, tj. 410.500 Kč
– pozemku parc. č. 1567/19 o výměře 136 m2
odděleného
geometrickým
plánem
č. 1920–186/2017 vyhotoveným společností Geospol, s. r. o., Dobruška z pozemku
parc. č. 1567/1 ve vlastnictví města Dobrušky za pozemky parc. č. 444/2 o výměře

72 m2 oddělený
stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 444
a parc. č. 1718/3
o výměře 64 m2
oddělený stejným
geometrickým
plánem z pozemku parc. č.1718/1
ve vlastnictví manželů
XXXXX.
Směna bude realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá cena směňovaných
pozemků je stejná, tj. 68.000 Kč.
Směna pozemků bude realizována až
po výmazu zástavního práva, kterým jsou
zatíženy pozemky parc. č. 444 a 1718/1
v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví manželů XXXXX. Správní poplatek za návrh
na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí a vyhotovení geometrického
plánu nutného k oddělení pozemků hradí
město Dobruška. Návrh na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí bude
podán až po zveřejnění smlouvy v registru
smluv.

Rada města
dne 22.09.2017

–

–

schvaluje
– uzavření smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 5090013990 pro
rozlučkovou síň v Dobrušce se společností
AQUA SERVIS, a. s., IČ 60914076
– uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání na budovu rozlučkové síně
v Dobrušce, která je součástí pozemku parc.
č. 1727/3 tvořeného díly „c“ a „d“ dle geometrického plánu č. 1911-87/2017 ze dne
24.05.2017, vše v obci a k. ú. Dobruška,
s Josefem Ungrádem, IČ 62046241.

Rada města
dne 26.09.2017
schvaluje
– uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor v budově Městského úřadu v Dobrušce ze dne 30.09.1992
s Komerční bankou, a. s., IČ 45317054.

–

–

–

–

–

Rada města
dne 04.10.2017
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 16/2017
dle předloženého návrhu
– uzavření pojistné smlouvy na havarijní
pojištění hasičského vozidla Tatra CAS
T815-7 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., IČ 46973451, se spoluúčastí 5 %,
min. 5.000 Kč a s výší ročního pojistného
66.512 Kč
– druhé vydání organizační směrnice
č. OS/29 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
– výběr nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Studie rekonstrukce krytého bazénu a venkovního
koupaliště v Dobrušce“, a to nabídky společnosti ŠUMAVAPLAN projekt, s. r. o.,
Újezd 409/19, Malá Strana, 118 00 Praha
1. Nabídková cena této společnosti činí
150.000 Kč bez DPH, 181.500 Kč vč. DPH
podle platné sazby a uzavření smlouvy

–

–

o dílo s touto společností ve znění v souladu s návrhem smlouvy předloženým tímto
účastníkem v jeho nabídce na plnění veřejné zakázky
výběr nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
veřejně přístupných účelových komunikací, Domašín, Mělčany“, a to nabídky společnosti Chládek a Tintěra, IČ 25253361.
Nabídková cena této společnosti činí
733.942,65 Kč bez DPH, 888.070,60 Kč vč.
DPH podle platné sazby a uzavření smlouvy o dílo s touto společností ve znění v souladu s návrhem smlouvy předloženým tímto
účastníkem v jeho nabídce na plnění veřejné zakázky
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a STL plynovodní přípojky s XXXXX
uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 2808/1 a 1290/8 v obci a k. ú.
Dobruška o celkové výměře 20 m2 za účelem uskladnění dřeva pro vyřezávání
vyvěšení záměru prodeje části pozemku
parc. č. 1026/1 v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky dle přiloženého zákresu
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2008518/
VB/1, Běstviny, p.p.č. 135/4, Vater, kab.
příp, s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035
připojení elektrického proudu pro předvolební mítink ANO 2011, IČ 71443339, dne
17.10.2017 za cenu 80 Kč včetně DPH za celou akci splatnou hotově v den konání akce
uzavření smlouvy o spolupráci č. 19/ZF/
RP Hradec Králové/2017 v rámci poskytnutí ﬁnančních prostředků z Fondu prevence
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, IČ 41197518
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
17RRD05-0004 s Královéhradeckým krajem, IČ 70889546. Předmětem Smlouvy je
poskytnutí účelové investiční dotace na ﬁnancování výdajů vynaložených na realizaci projektu „Projektová dokumentace pro
stavbu veřejně přístupné účelové komunikace Chábory-Mělčany a místa pro přecházení v Cháborách“
uzavření kupní smlouvy s XXXXX

souhlasí
– s vybudováním sjezdu z pozemku parc.
č. 2809 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky na pozemek parc.
č. 1556/39 v obci a k. ú. Dobruška. Sjezd
v šíři 6,5 m bude realizován v souladu s výkresem projektové dokumentace s názvem
„Napojení pozemku na technickou infrastrukturu Pro novostavbu rodinného domu

5
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na pozemcích parc.č. 1556/39, k.ú. Dobruška“, vyhotovené Ing. arch. Ludmilou Snopkovou, Opočno, k datu 9/2017. Posuvná
brána bude na pozemku investora, dešťové
vody budou ze zpevněných ploch na pozemku investora vsakovány a zadržovány
na pozemku investora, povrch sjezdu bude
upraven pouze na pozemku investora, a to
betonovou dlažbou, účelová komunikace
bude vysypána kamennou drtí, čímž bude
nahrazen současný hliněnotravnatý povrch.
Stavba sjezdu bude realizována spolu se
stavbou rodinného domu na pozemku parc.
č. 1556/39 v obci a k. ú. Dobruška v období
2018–2020

byla seznámena
– s výpovědí nájmu nebytových prostor,
kterou podala společnost Restaurace
u F. L. Věka, s.r.o., IČ 01401521, dne
27.09.2017
– s výpovědí smlouvy o umístění a provozování prodejního automatu č. 274879 ze dne
05.12.2014 v prostorách krytého bazénu
v Dobrušce, doručenou společností Mars
Czech, s.r.o., IČ 28444914 dne 26.09.2017

pověřuje
– paní Ludmilu Mičekovou, referentku odboru ﬁnančního a školského, funkcí tajemníka konkurzní komise konkurzního řízení
na obsazení funkce ředitele Základní školy
Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou.

Rada města
dne 17.10.2017
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 17/2017
dle předloženého návrhu
– uzavření smlouvy o dílo s ﬁrmou AKVOPRO, s. r. o., IČ 24232343 v ceně 185.000 Kč
bez DPH, za účelem realizace veřejné zakázky „Projektové dokumentace: Vodovodní řad Chábory“
– objednání projektové dokumentace půdní
vestavby v budově města Dobrušky čp. 428,
která je v užívání ZUŠ Dobruška, u společnosti ŘEZANINA & BARTOŇ, s. r. o., IČ
24286923, v rozsahu a za podmínek dle přiložené cenové nabídky ze dne 09.10.2017
za cenu 306.500 Kč bez DPH
– záměr vybudování workoutového hřiště na Městském stadionu Václava Šperla
na pozemcích p. č. 2254/2 a 2251/1, vše
na území k. ú. Dobruška v rozsahu, způsobem a za podmínek speciﬁkovaných v přiložených podkladech a objednání prvků pro
workoutové hřiště vymezených v cenové
nabídce společnosti LLAMARO, s. r. o., IČ
28764307 za cenu 175.948,52 Kč vč. DPH
– plán inventur na rok 2017 vydaný ke Směrnici k provádění inventarizace majetku
a závazků města Dobrušky č. OS 20
– vyvěšení záměru směny částí pozemku parc.
č. 2827/4 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky za části pozemku
parc. č. 607/5 v obci a k. ú. Dobruška
– vyvěšení záměru prodeje části pozemku
parc. č. 2827/4 v obci a k. ú. Dobruška
– vyvěšení záměru prodeje části pozemku
parc. č. 2827/4 v obci a k. ú. Dobruška
– uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 29.07.2011 k bytu č. 1 v domě
čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 1 do 31.10.2018
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– uzavření Dodatku č. 62 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.10.2011 k bytu č. 1
v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 30.11.2017
– pravidla pro používání městského rozhlasu
v Dobrušce
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
8.000 Kč Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu ZLATÝ POTOK, Dobruška, IČ 64224767
– bezplatné zapůjčení předpódia včetně
jeho instalace pracovníky Technických
služeb města Dobrušky městu Opočno,
IČ 00275191, na akci „Mikuláš v Opočně“,
která se bude konat dne 02.12.2017 na Kupkově náměstí v Opočně
– uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích
práv ke službě ASPI se společností Wolters
Kluwer ČR, a. s., IČ 63077639
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o spolupráci č. PSV-15-15 se Zdravotní
pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky, IČ 47114304. Předmětem dodatku
je prodloužení platnosti uzavřené smlouvy
do 31.12.2018
– podmínky konání vánočního jarmarku
v rámci kulturní akce Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu dne 03.12.2017

Zastupitelstvo města
dne 25.09.2017
bylo seznámeno
– s rozpočtovými opatřeními č. 13 - 15/2017
schválenými Radou města Dobrušky
– se závěrečným účtem DSO Mikroregion
Rodný kraj Františka Kupky

schvaluje

– při zadávání podlimitní veřejné zakázky
na služby „Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu na území města Dobrušky“ dle § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele Marius Pedersen, a. s., IČ 42194920.
Nabídková cena tohoto dodavatele činí
5.486.084 Kč bez DPH a uzavření smlouvy
o zajištění svozu směsného komunálního
odpadu a vytříděných plastů, nápojových
kartonů, papíru, skla a biologicky rozložitelného odpadu na území města Dobrušky, a to pouze tehdy, nebudou-li naplněny
podmínky pro jeho vyloučení dle ust. § 122
odst. 5 či dle ust. § 124 odst. 3 a nebudou-li
v zákonné lhůtě podány námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
k uzavření uvedené smlouvy
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Pulická Dobruška, modernizace a rozšíření školní družiny“
o přidělení veřejné zakázky společnosti
STATING, s. r. o., IČ 25963864. Nabídková cena činí 1.257.893,48 Kč bez DPH,
1.522.051,11 Kč vč. DPH podle platné
sazby a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s uvedenou společností

– Zásady postupu při pořizování změn Územního plánu Dobruška
– směnu pozemku parc. č. 345/10 o výměře 37 m2 v obci Dobruška a k. ú. Křovice
za spoluvlastnický podíl ve výši 2/12 celku
na pozemku parc. č. 75/2 v obci Dobruška
a k. ú. Mělčany u Dobrušky. Směna bude
realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá cena směňovaných pozemků je stejná,
tj. 2.590 Kč
– prodej pozemku parc. č. 1251/49 v obci a k.
ú. Dobruška, jehož součástí je stavba garáže
bez čp/če za dohodnutou kupní cenu ve výši
100.000 Kč
– směnu pozemků v obci a k. ú. Dobruška, a to
pozemků parc. č. 1567/18 o výměře 563 m2
z pozemku parc. č. 1567/1 a parc. č. 2816/9
o výměře 258 m2 z pozemku parc. č. 2816/1
ve vlastnictví města Dobrušky za pozemek
parc. č. 1552/3 o výměře 821 m2 z pozemku parc. č. 1552/1. Směna bude realizována
ve smluvních cenách. Dohodnutá cena směňovaných pozemků je stejná, tj. 410.500 Kč
a pozemku parc. č. 1567/19 o výměře 136 m2
z pozemku parc. č. 1567/1 ve vlastnictví
města Dobrušky za pozemky parc. č. 444/2
o výměře 72 m2 a parc. č. 1718/3 o výměře
64 m2. Směna bude realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá cena směňovaných
pozemků je stejná, tj. 68.000 Kč
– udělení ceny města Dobrušky - zlaté medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
za osobní podíl na rozvoji města Dobrušky
panu Oldřichu Klobasovi
– udělení ceny města Dobrušky - stříbrné
medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za propagaci města Dobrušky paní
Mgr. Aleně Obstové
– udělení ceny města Dobrušky - stříbrné medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
za kulturní činnost panu Mgr. Miloslavu
Güttnerovi
– realizaci projektu „Po stopách kulturních
a přírodních zajímavostí“ dle přiloženého
projektového záměru o celkových nákladech v maximální výši 850.000 Kč s DPH
a podání žádosti o podporu na projekt
„Po stopách kulturních a přírodních zajímavostí“ z programu INTERREG V-A Česká
republika-Polsko

souhlasí

pověřuje

rozhoduje

– s bezplatným užíváním části městského
pozemku parc. č. st. 27/1 v obci Dobruška
a k. ú. Domašín u Dobrušky pro umístění
atrakce střelnice, skákacího hradu a stánku s cukrovinkami ve vlastnictví Františka Dubského, IČ 74313231, v rámci
tradičního posvícení v Domašíně od 02.11.
do 06.11.2017

potvrzuje
– že Centrum pro všechny generace z. s.,
IČ 22856285, se aktivně věnuje práci
s dětmi a mládeží prostřednictvím volnočasových klubů Vješák a Vješáček. Potvrzení slouží pro účely podání žádosti
o grant na Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.

– kontrolní výbor provedením kontroly obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 a kontrolou
smlouvy s panem Machačem o pronájmu
posilovny. Kontrolní výbor předloží zápis
o provedené kontrole Zastupitelstvu města
Dobrušky na příštím zasedání

navrhuje
– místostarostu Ing. Petra Poláčka jako kandidáta do programového výboru MAS Pohoda venkova.
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AKTUALITY Z MĚSTA
Dobruška ocenila výjimečné osobnosti
Město Dobruška udělilo nejvyšší
městské ocenění v podobě zlaté medaile
Za zásluhy o rozvoj Dobrušky bývalému
starostovi Oldřichu Klobasovi, který zastával nejvyšší funkci ve městě v letech
1998 až 2006 a významnou měrou se zasloužil o navýšení samosprávné funkce
Dobrušky na obec s rozšířenou působností,
tzv. město III. stupně.
Během tradičního Slavnostního večera
současný starosta města Ing. Petr Lžíčař
předal stříbrné medaile Za zásluhy o rozvoj
Dobrušky dvěma pedagogům - Mgr. Aleně Obstové a Mgr. Miloslavu Güttnerovi.
Učitelka Obstová více než tři desítky let
připravovala zahraniční uchazeče o studium na českých vysokých školách v Ústavu jazykové a odborné přípravy Karlovy
univerzity v Dobrušce. Do roku 2007 vedla letní kurzy českého jazyka pro krajany. Profesor Güttner učil na dobrušském
gymnáziu od šedesátých let a nevěnoval
se pouze škole. Studentům předával lásku
k výtvarnému umění. V roce 1968 v Dobrušce uspořádal výstavu věnovanou tehdy
téměř zapomenutému geniálnímu malíři
– místnímu rodákovi Františku Kupkovi.
Během večera se dobrušský starosta
slavnostně rozloučil s Mgr. Jiřím Machem, dlouholetým vedoucím místního
Vlastivědného muzea, který na podzim
odešel do penze.
Tradiční oceňování výjimečných osobností spjatých s Dobruškou letos bravurně uváděl moderátor, bavič a zpěvák
Vladimír Hron. Společně s ním na pódiu
vystoupily tanečnice z opočenské a zdejší
základní umělecké školy a taneční skupina Melounci z Domu dětí a mládeže
v Dobrušce. O pěveckou část večera se
společně s Vladimírem Hronem postarali
členové souboru Mezissimo ze ZŠ České
Meziříčí. V samotném závěru zcela zaplněný sál aplaudoval dvěma písním, které Vladimír Hron nacvičil s Mezissimem. (six)

Oldřich Klobas
Pan
Oldřich
Klobas zastával v letech 1998 až 2006
funkci starosty města. Má velký osobní
podíl na úspěšnosti
jednání o postavení
Dobrušky jako města
III. stupně, čímž jí bylo vráceno oprávněné místo politického, ale i hospodářského
a kulturního střediska severozápadní části
Orlických hor a Podorlicka. Za starostování pana Klobase došlo k rozsáhlým opravám a rekonstrukcím především školních
budov, k reorganizaci městského úřadu
a rekonstrukci jeho objektů. Z jeho iniciativy došlo také k důstojnému uctění památky obětí první světové války ve všech
sloučených obcích.
Pan Klobas je i dlouholetým předsedou
dobrušských myslivců a aktivně se podílí
na ochraně přírody našeho regionu.
Alena Obstová
Paní Alena Obstová více než tři
desítky let připravovala zahraniční
uchazeče o studium
na českých vysokých
školách. V Ústavu
jazykové a odborné
přípravy Karlovy univerzity v Dobrušce
pracovala od roku 1980 do roku 2010.
V letech 1991 až 2007 vedla letní kurzy

českého jazyka pro krajany, organizované Univerzitou Karlovou právě v našem
městě. Ale až do současnosti je vždy
vítaným a platným hostem této každoroční akce.
Také díky jejímu úsilí je dnes Dobruška známá ve všech světadílech naší planety, kde její dobré jméno šíří absolventi
těchto letních kurzů.
Miloslav Güttner
Profesor
Miloslav Güttner učil
na dobrušském gymnáziu od šedesátých
let do svého odchodu do důchodu.
Vychoval
několik
generací absolventů,
mezi nimiž byli i takoví, kteří se významně zapsali do života celé naší společnosti.
Nevěnoval se však jenom škole. Láska k výtvarnému umění, kterou předával
i svým žákům, ho vedla k angažovanosti
v takových akcích, jakou byla například
výstava díla malíře Františka Kupky
v Dobrušce v roce 1968. Kupkovo jméno
se tehdy teprve pozvolna začalo vyprošťovat z temných zákoutí předchozího více
jak desetiletí trvajícího odmítání a označování za úpadkové buržoazní umění.
Jeho propagace ve městě Kupkova mládí
patřila tehdy k průkopnickým odvážným
činům. Láska ke Kupkovu dílu provázela
pana profesora Güttnera po celý život.
Profesor Miloslav Güttner oslavuje
v letošním roce své významné životní
jubileum – devadesáté narozeniny.

Vlastivědné muzeum má nového šéfa
Éra Mgr. Jiřího Macha ve Vlastivědném muzeu v Dobrušce, která začala
v roce 1984, se uzavřela 30. září 2017.
Přejeme mu za redakci Dobrušského zpravodaje i vás, čtenáře, do další etapy života
hodně zdraví a pohody. Samozřejmě se
těšíme na další spolupráci, protože v naší
redakci zůstává.
Pomyslné žezlo od něj převzal
Mgr. Vladimír Svatoň. Na vaši otázku Kdo to je? - najdete odpovědi v následujícím rozhovoru.
Mohl byste se čtenářům v krátkosti
představit?
Vystudoval jsem etnologii na Karlově
univerzitě. Po studiu jsem absolvoval civilní vojenskou službu ve Staré Boleslavi
v Charitním domově sv. Václava a pak

jsem nastoupil do náchodského muzea.
Tam jsem pracoval skoro patnáct let jako
etnolog. Mezitím jsem několikrát vyrazil
na půlroční neplacené volno do zahraničí.
Co bylo náplní těchto cest?
V roce 2003 jsem byl ve Velké Británii, kde jsem pracoval v československém
domě Velehrad. Na přelomu 2009 a 2010
jsem byl půl roku jako dobrovolník v severním Mexiku v městě Tijuana na hranicích se Spojenými státy na pobřeží
Tichého oceánu. Působil jsem tam v oblasti prevence kriminality mládeže, protože to je hodně problematický region.
Můžete být konkrétnější?
Na sever Mexika odcházejí ti nejchudší Mexičané, většinou Indiáni nebo mes7
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ticové, kteří před sebou nemají velkou
budoucnost. Chtějí do Ameriky, ale ne
každému se to podaří. Založí tam rodiny, ale nemají důvod investovat do života a podle toho to tam vypadá. Vzorem
pro vyrůstající mladou generaci je drogová mafie, která má moc a peníze, dělá
si co chce. Toto místo má statisticky
nejvíc vražd na tisíc obyvatel a je bráno jako jedno z nejnebezpečnějších
na světě. Tradice dobrovolnictví tam
je minimálně třicet let - pracují tam
dobrovolníci z Evropy, Spojených států
a dalších zemí světa.
V posledních letech jste byl ještě někde?
V Náchodě jsem skončil v roce 2014.
Potřeboval jsem se zdokonalit v angličtině, takže jsem se připravoval na získání
studijního víza do Austrálie, kam jsem
na celý rok odjel v roce 2016. Učil jsem
se angličtinu v Perthu.
Jaké máte plány v nové funkci?
Zatím se rozkoukávám. S Jiřím Machem jsme si uvědomili, že si nebudeme
konkurovat, protože moje zaměření je jiné

(Ne)loučení
Pravděpodobně ne každý má v životě to štěstí, že se jeho zaměstnání stane také jeho celoživotním koníčkem
a s trochou nadsázky lze dokonce říci
i posláním. Já jsem to štěstí měl. V roce
1984 jsem nastoupil do dobrušského
muzea, kde jsem pracoval více než tři
desítky let. Na konci letošního září jsem
odešel do důchodu.
Nechci se ohlížet za těmi načatými
čtyřmi desetiletími. Člověk má tendenci vidět z vlastní minulosti jen to dobré,
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Koho byste jmenoval?
Chtěl bych začít Josefem Domašínským. To byl jediný ze zdejších děkanů,
který byl oslovován jako monsignore,
jako jediný byl papežským komořím.
Část jeho písemné pozůstalosti je dokonce v našem rodinném archivu, protože on
vlastně byl strýc mého dědy.

tím, že jsem vystudoval etnologii. Chci
se zabývat věcmi, které souvisí s historií
Dobrušky - vystěhovalectví lidí z Dobrušky např. do Ameriky nebo naopak usazování lidí z jiných zemí - Itálie, Francie,
Holandska.
Už jsem tady narazil i na náznaky krojů. Mám v úmyslu se věnovat osobnostem, které upadly do zapomnění, a dle
mého názoru ne vždy oprávněně. Působily
v Dobrušce nebo se tu narodily, ale kariéru udělaly jinde, takže to nemělo bezprostřední vliv na Dobrušku, ale myslím, že
se k nim může hlásit.

A další oblasti, na které se soustředíte?
V Beerových kresbách a starých kronikách je mnoho dokladů lidové architektury, např. vahadlové studně, polygonální
stodoly atd. Další oblastí mého zájmu
jsou lidové obřady na Dobrušsku. Jedná
se například o tradice spojené s Velikonoci a masopustem, z nichž mnohé již zanikly, ale ještě nedávno existovaly. Dále
se soustředím na vánoční zvyky, mezi
kterými jsou i takové, které jsem nedohledal nikde jinde v republice. V Dobrušce
a jejím okolí je stále řada národopisných
témat, kterým se v minulosti nevěnovala
dostatečná pozornost, a já bych chtěl tuto
mezeru vyplnit.
(eda)

takže by to nutně bylo zkreslené. Ale sám
také dobře vím, co všechno jsem ještě
v muzeu nestihl a co čeká na mého nástupce. Říká se, že je dobré odejít tehdy,
když člověk ještě nemusí. A já jsem cítil,
že právě teď tato chvíle nastala.
Odchod ze zaměstnání pro mne neznamená, že se vším, co jsem vytvářel,
skončím. Byl bych dokonce rád, kdyby
tomu bylo naopak. Když jsem přemýšlel,
co všechno bych ještě chtěl vytvořit
a napsat, vyšlo mi, že abych to všechno realizoval, potřeboval bych na tomto
světě být ještě asi tak do sto deseti let.
Ale aspoň něco…
Chci se dál zabývat minulostí našeho města a kraje,
chci dál publikovat
a psát knížky. Snad
mi to bude ještě nějaký čas dopřáno.
A tak se neloučím. Určitě však je
na místě poděkovat.
Všem, kteří mě při
mé práci v muzeu
podporovali a vycházeli mi vstříc.
Je jich však až neskutečně
mnoho,
takže kdybych je
měl vyjmenovávat,
asi by na to nestačilo celé jedno číslo
Dobrušského zpravodaje. A tak alespoň některé.
Moje poděkování a také úcta patří

všem, kteří stáli v čele města a práci muzea i moji osobní vždy plně podporovali.
Nebyla to někdy rozhodnutí jednoduchá,
ale vždy byla ku prospěchu muzea. Děkuji
také všem svým kolegům (a kolegyním),
kteří pracovali a pracují v dobrušské kultuře, ale i kolegům z ostatních muzeí,
archivů a dalších partnerských institucí.
Spolupráce s nimi byla také vždy velice
příjemná. Poděkování patří také všem
pracovníkům města, kteří na různých
úsecích vycházeli potřebám muzea účinně vstříc. Nechtěl bych zapomenout ani
na dobrušské podnikatele a jejich nezanedbatelnou pomoc muzeu.
A nakonec, nikoli však v poslední
řadě, patří moje veliké poděkování vám
všem, obyvatelům Dobrušky i všech okolních obcí. Bez vašeho zájmu, bez vašich
darů, bez poskytnutí osobních pamětnických vzpomínek, které obohatily poznání
naší minulosti, bez takřka každodenních
setkání s vámi by práce, kterou jsem dělal, nebyla vůbec možná. Byli jste to právě vy, kteří považujete místo, kde žijete,
nejen za vhodné k přespání, ale za svůj
opravdový domov. A součástí tohoto
domova je i zájem o jeho minulost, o své
vlastní kořeny.
Chtěl bych kolegovi Mgr. Vladimíru
Svatoňovi, který nastoupil na moje místo,
popřát, aby se mohl vždy setkávat s takovou vstřícností, s jakou jsem se potkával
já. A s vámi se všemi se neloučím, ale naopak, těším se na další (doufám, že dobrou a úspěšnou) spolupráci.
Mgr. Jiří Mach,
dnes už bývalý vedoucí
vlastivědného muzea v Dobrušce
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Novinky z cykloturistických aktivit
Cyklostezka Dobruška - Opočno
Město otevřelo v červnu cyklostezku
k Opočnu. Zároveň se opravila přístupová
účelová cesta od bývalé čerpací stanice. Řešení má řadu kritiků. Podstatou stavu je, že
město nevlastní potřebný zhruba 3,5 metru
široký podélný pruh v průběhu celé komunikace a dosud se nedohodlo s vlastníkem
o odkupu. Proto se cesta nemohla opravit
do plnohodnotného asfaltového povrchu,
jaký je na „opočenské“ části cyklostezky.
V sobotu 16. září začali zemědělci
sklízet kukuřici. Obezřetně se při sklizni vyhýbali najíždění na úsek pole, které
neobhospodařují, a které patří výše uvedenému vlastníkovi. Podle vyjádření zástupců zemědělského družstva se nedalo
při sklizni kukuřice jezdit jinudy než
po opravené cestě. Tím ji ovšem v úseku
dlouhém asi 200 metrů značně znečistili.
Myslím si, že mohli být šetrnější a zvolit jiný postup svozu kukuřice z polí, podobně jak to provedli za lesíkem v oblasti
cyklostezky. Tam se při sklizni stejné plodiny cyklostezky ani nedotkli.
Druhý příklad dokazující, že se dá
sklízet s citem, se nacházel hned za bývalou pulickou cihelnou. Kdo jezdí na kole
k Opočnu, potvrdí, že opočenská část cyklostezky nebyla za celou dobu své existence (asi 5 let) nikdy tak radikálně zasažena
zemědělskými stroji. Takže řešení, jak se
vyhnout nájezdu těžké techniky s plným
nákladem na cestu, která ji neunese, se
podle mého názoru dá najít.
Na druhou stranu je nutno dodat, že
zemědělci na základě dohody se starostou shrábli v dohodnutém termínu hliněný
nános z povrchu cesty a pracovníci Technických služeb ji následně uvedli do původního stavu. Zemědělcům bych chtěl
při této příležitosti i poděkovat za to, že
při dalších návazných pracích, jako je
hluboká orba a uvláčení polí, již na cestu
nenajížděli, nebo jen ve skutečně nutných
případech, což cestu už nenarušilo.
Proto zemědělce moc prosím za sebe
i za všechny cyklisty, běžce, turisty, aby
byli příště při potřebných zemědělských
pracích ohleduplnější a zvolili šetrnější

způsob nájezdu na pole v tomto úseku tak,
jako při provedené orbě.
Pro úplnost k této cyklotrase ještě dodávám, že se v říjnu podařilo propojit
dobrušské a opočenské náměstí i novým
cykloturistickým dopravním značením,
které by mělo navádět cyklisty na novou
bezpečnější trasu oproti hlavní silnici lipovou alejí.
Mezinárodní projekt spolupráce
Dobruška Pilawa Górna
Město Dobruška připravuje s polským
partnerem obcí Pilawa Górna společný
mezinárodní projekt v rámci programu
INTERREG V-A Česká republika-Polsko.
Cílem je podpořit vzájemné poznávání
kulturních a přírodních památek obou regionů. Skládá se ze dvou aktivit.
První je vybavení připravovaného Muzea vojenské geograﬁe vitrínami, informačním kioskem a propagačními letáky,
druhá je směřována do podpory cykloturistiky. V rámci druhé aktivity bude doplněno cykloturistické značení v okolí
Dobrušky. Dojde tak po letech k cykloturistickému propojení oblasti Podorlicka
a Orlických hor s oblastí okolí přehrady
Rozkoš a Hradecka přes Dobrušku. Slibujeme si od toho větší zájem cykloturistů
o naše město. Zároveň s cykloturistickým
značením budou vybudována čtyři odpočinková místa doplněná odpadkovými
koši, dvě pítka pro žíznící cyklopoutníky.
Společně s polským partnerem bychom
chtěli zakoupit v rámci projektu několik
elektrokol sloužících k levnější kontrole a servisu na cyklotrasách, k levnějším
přesunům městských úředníků po městě
a blízkém okolí, v neposlední řadě k jejich půjčování při výměnných návštěvách
zahraničních partnerů. Celkový rozpočet
projektu je na naší straně přibližně 721 000
korun. V případě jeho přijetí by měl být
hrazen z prostředků Evropské unie.

Tým Cykloregionu Vlastimila Moravce
dosáhl na krajské dotace
Dva a půl roku trvá společné úsilí týmu
složeného ze zástupců Dobrušky, Podbřezí, Valu, Chlístova a Nového Města nad
Metují o uznání potřebnosti cyklotrasy
Rychnov – Náchod v rámci našeho kraje.
Prvním důležitým mezníkem bylo,
že se nám podařilo přesvědčit zastupitele Královéhradeckého kraje o významu
bezpečného cyklistického propojení obou
větších měst tak, že v září loňského roku
schválili zahrnutí cyklotrasy Rychnov –
Náchod mezi krajské páteřní trasy. Tím
se nám otevřely možnosti požádat o krajské dotace směřované na podporu cykloturistiky.
Od září 2016 spolupracujeme s krajským cyklokoordinátorem a zároveň
starostou Smiřic panem Tuzarem. Společným úsilím se podařilo sestavit plán
propojení Podbřezí a Nového Města nad
Metují a následně podat žádosti na projektovou přípravu i vlastní realizaci.
Dobruška získala dotaci v hodnotě
565 000 korun. Je určena na vyprojektování přechodového místa v oblasti autobusové zastávky v Cháborách, na projekt
rekonstrukce lesní komunikace mezi
částmi Chábory a Mělčany a na poplatky
k vynětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Jsem optimista a věřím, že se nám
v nejbližším období povede najít projektanty (dnes „nedostatkové zboží“) a připravit oba projekty tak, aby se v nejbližší
možné době zrealizovaly. Protože jsme
v páteřní síti, měla by být vlastní realizace podle nastavených standardů ﬁnančně
podpořena Královéhradeckým krajem.
Pro úplnost dodávám, že dotace obdržely další obce. Podbřezí na projektování přechodového místa v oblasti jejich
autobusové zastávky u motelu a na rekonstrukci cesty mezi zámkem Skalkou
a Studánkou. Chtělo by ji realizovat již
v příštím roce. Val na projektovou dokumentaci na rekonstrukci cesty ve Valském
údolí a Nové Město na projektovou dokumentaci na opravu účelové komunikace
v ulici Železova louka.
Petr Poláček
místostarosta a cykloturista

Příprava výstavby marketu Lidl pokračuje
Přípravné práce výstavby marketu
Lidl v Dobrušce se nadále nachází ve stádiu zpracování smlouvy mezi městem
a obchodní ﬁrmou. „Vzájemná jednání
probíhají intenzivně. Naposledy jsme se
společně se zástupci obchodní společností
sešli v pondělí 16. října na našem městském úřadu. Schůzka měla velmi vstřícný
a věcný průběh,“ uvedl dobrušský starosta
Petr Lžíčař.
Na svém posledním letošním zasedání v prosinci by zastupitelé našeho měs-

ta měli mimo jiné rozhodovat o směnách
pozemků, na nichž by měl nový obchodní
dům vyrůst. K dotazům ohledně nabídky prodeje dobrušských pozemků dlouho avizované na internetových stránkách
Lidlu místostarosta Petr Sadovský uvedl:
„Obchodní společnost nedávno představila svůj web v nové, modernější podobě.
Nabídka prodeje pozemků v Dobrušce určených k výstavbě na něm už neﬁguruje.“
Uvedené skutečnosti napovídají, že by
se za předpokladu nadále úspěšně pokra-

čujících oboustranných
kroků mohlo v příštím
roce začít stavět. Definitivní
rozhodnutí
o výstavbě je však od počátku zveřejnění
záměru Lidlu před několika lety jen a jen
na samotné obchodní společnosti. Vedení
našeho města věří, že se záměr rozšířit nákupní možnosti obyvatel Dobrušky a poměrně velké spádové oblasti Podorlicka
a Orlických hor podaří co nejdříve úspěšně realizovat.
(six)
9
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Připomeneme si
17. listopad 1989
V pátek 17. listopadu se sejdeme na náměstí F. L. Věka při příležitosti státního
svátku Dne boje za svobodu a demokracii. Setkání začne symbolicky v 17 hodin, 11 minut a 19.89 sekund. Pořadem
bude provázet místostarosta Petr Poláček
za hudebního doprovodu dobrušského
undergroundového písničkáře Viktora
Smětáka, jenž zahraje známé i méně známé písníčky Karla Kryla. Při té příležitosti vás prosím, abyste si vzpomněli,
co jste dělali 17. listopadu večer před
28 lety. Byl bych rád, kdyby letošní setkání bylo zakončeno kromě zapálení
svíček i neformální besedou na rynku
o tomto významném výročí. Možná se
přitom dočkáme i milého překvapení.
Viktor Směták je připraven k tomu hrát
„krylovky“ i po oﬁciálním ukončení.
(pol)

Proč mě baví práce v Charitě
Rodina, toto magické slovo zná každý, ale jaké tajemství
tohle slovo skrývá?
To ví jen málokdo.
Není to jen láska,
obětavost, tolerance
nebo strach o druhé.
To slovo znamená
mnohem víc, než si
všichni myslíme. Už od útlého věku jsem
svoje děti učila, co pro mne znamenají rodiče i prarodiče. Také jsem je učila, aby
nacházeli úctu a pochopení ke stárnoucímu člověku, protože není nic horšího než
zůstat ve stáří sám se svým trápením. Vše
pramení z výchovy a úcty k mému dědečkovi, který mi dal mnoho velmi užitečných a cenných rad do života, které
platily a platit budou. A musím přiznat, že
často si na jeho slova a moudra vzpomenu
a čerpám z jeho moudrosti. V dnešní době
jsou senioři společností často opomíjeni
a podceňováni. Jsou často vnímáni jako
nepotřební….
Letos v listopadu to bude již pět let, co
jsem nastoupila do malého kolektivu Farní charity Dobruška a také přidala ruku
k dílu a společnými silami s paní Bc. Teresou Jirouškovou jsme zrealizovaly neskutečně skvělou myšlenku paní Ing. Janě
Poláčkové rozjet terénní službu osobní
asistence, péče o seniory u nich doma.
Ano, byla to náročná cesta, dělat pochůzky od domova k domovu, k potřebným.
V dešti nebo v mrazu, sedm dní v týdnu.
Považte, co je naší odměnou? Nejenom,
že nás tato práce naplňuje a děláme ji srdíčkem, ale je nám ctí podat pomocnou
10

ruku člověku v tísni a v bolesti, ale
i v radosti. Protože
největší
odměnou
za naši vykonanou
práci jsou slzičky
vděčnosti. Je nás jen
hrstka, ale nabízíme
pomocné ruce všem,
kteří naši pomoc potřebují. Budeme se
snažit vytvořit cestičku k pocitu bezpečí a opory všem,
kteří nám to dovolí. Zájemců o naši
službu je mnoho,
ale pevně věřím,
že v budoucnu přibyde více rukou
ochotných pomáhat.
S úctou a láskou,
Jana Čemerová,
osobní asistentka
Farní charity
Dobruška

PODĚKOVÁNÍ
Dovoluji si touto cestou poděkovat
všem pracovníkům dobrušské Farní charity, kteří mi obětavě pomáhali starat se
o moji nemocnou maminku, kterou jsem si
vzala domů z nemocnice. Jejich péče byla
skutečně příkladná. Zasloužili se o to, že
jsem se nemusela vzdát svého zaměstnání
a maminka mohla strávit posledních dva

a půl roku života v důvěrně známém domácím prostředí. Za to jsem jim nesmírně
vděčná. Nechci konkrétně jmenovat jednotlivé sociální pracovníky farní charity.
Mám obavu, abych na někoho nezapomněla. Všichni bez rozdílu odváděli skutečně
kvalitní profesionální zdravotní a sociální
péči. Ještě jednou mnohokrát děkuji.
Hana Čápová
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Mezioborové pracovní setkání

INFORMACE Z IC

V pátek 15. září Městský úřad Dobruška, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
uspořádal mezioborové setkání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí
z Dobrušky, Kostelce nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, soudců Okresního
soudu v Rychnově nad Kněžnou a zástupců Policie ČR. Setkání se zúčastnil
také tajemník Městského úřadu Dobruška
JUDr. Jan Šťastný.
Účastníci byli seznámeni s novými
metodickými doporučeními pro práci
OSPOD, která vzešla z MPSV. Řešena
byla např. otázka poskytování součinnosti
orgánů sociálně-právní ochrany dětí soudům a policii či postavení OSPOD jako
kolizního opatrovníka.
Na jednotlivá témata vždy navazovala
diskuze, mnohdy bouřlivá. Na celkový
dojem ze setkání to však nemělo žádný
vliv. Atmosféra jednání byla přátelská.
Závěrem se všichni přítomní shodli, že by

se z takového setkání mohla vytvořit tradice. OSPOD Dobruška by tak každoročně uspořádal setkání k řešení aktuálních
otázek společných pro všechny zúčastněné. Vzájemné sdílení informací, zkušeností a pracovních postupů je všemi
pracovníky jednotlivých oborů vnímáno
jako velmi přínosné a poučné.
Ing. Radka Sobotková, OSVZ - OSPOD

PODĚKOVÁNÍ
Městský úřad Dobruška, odbor sociálních věcí a zdravotnictví srdečně děkuje touto cestou za spolupráci Farní
charitě Dobruška, zejména pak Ing. Janě
Poláčkové a Bc. Terese Jirouškové.
Velmi si vážíme Vašeho osobního nasazení pro práci s druhými. Z vlastní inicia-

tivy jste našemu odboru poskytly nemalé
množství školních pomůcek a dalších darů,
které byly předány potřebným rodinám.
Těší nás dobře fungující oboustranné vztahy a vzájemná spolupráce.
Děkujeme.
Ing. Radka Sobotková, OSVZ – OSPOD

Letní turistická
sezóna začala v Informačním centru
v polovině června
a skončila v polovině září. V tomto
období, kdy je IC
otevřeno sedm dní v týdnu, jsme měli každý den kolem stovky návštěvníků nejen
z řad stálých klientů a obyvatel Dobrušky, ale především z řad turistů. Celková
návštěvnost v tomto období byla v červenci 2 500 a v srpnu 2 400. Ze společných příjemných rozhovorů jsme zjistili,
že k nám do Dobrušky zavítali turisté ze
všech koutů naší vlasti. Převážná většina
turistů o našem městě, spojeném především s F. L. Věkem, věděla mnoho informací, ale překvapilo nás, že ještě někteří
turisté si naši Dobrušku pletou a hledají u nás pevnost na Dobrošov nebo Babiččino údolí. Turistů nyní s podzimem
ubývá, ale věříme, že místní klienti nám
zachovají přízeň a budeme se i nadále setkávat v našem IC.
Ve dnech 7. až 9. září jsme se zúčastnili studijního výjezdu s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého
kraje. Navštívili jsme méně známá, ale
přesto turisticky významná, místa našeho kraje. Viděli jsme mlýn Dřevíček
u Hronova na Náchodsku a měděný důl
Bohumír v Jívce. Další naše zastávky
vedly do Horní Malé Úpy v Krkonoších
do pivovaru Trautenberk a na Stezku
korunami stromů v Janských Lázních,
kterou nás provedl průvodce z Krkonošského národního parku. Další naše
trasa vedla k nadšencům terénní horské
cyklistky na Trutnov Trails. Na závěr
výjezdu jsme navštívili muzeum cyklistiky a bylinkovou zahradu Josefa Kamela při Domově sv. Josefa v obci Ždíreč
u Dvora Králové nad Labem. Určitě vám
tato místa doporučujeme navštívit, ať už
pojedete na malý rodinný výlet nebo budete hledat tip na výlety v příštím letním
období!
Ve čtvrtek a pátek 5. a 6. října se
ve Vrchlabí konalo Členské fórum Asociace turistických informačních center,
jehož jsme členy. Na programu členského zasedání bylo vzdělávání pracovníků
informačních center, propagace jednotlivých oblastí na veletrzích cestovního
ruchu v roce 2018, rozpočet Asociace
turistických informačních center a mnohé další. Po oﬁciální části členského
fóra jsme absolvovali prohlídku města
Vrchlabí s průvodkyní, prohlídku vrchlabského zámku, klášterního kostela.
Následující den jsme navštívili Stezku korunami stromův Janských lázních
a Krkonošské centrum environmentálního
vzdělávání.
(ic)

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU DOBRUŠKA OZNAMUJE
V rámci uzavření nové smlouvy o zajištění svozu směsného komunálního odpadu pro roky 2018 - 2019 na území města
Dobrušky a spádových obcí žádáme občany, aby si na oddělení
životního prostředí Městského úřadu Dobruška vyzvedli v období od 1. 11. 2017 do 8. 12. 2017 nálepky pro označení sběrných
nádob (popelnic a kontejnerů), které budou ve výše uvedených
letech sváženy svozovou službou. Vyzvednutí nálepek je možné
v provozní době městského úřadu od pondělí do pátku. Označení sběrných nádob na směsný komunální odpad je nutné
provést nejpozději do 1. 1. 2018, protože neoznačené nádoby
po 1. 1. 2018 nebudou svozovou společností vyvezeny! V případě rodinných domů
postačí, když si nálepku vyzvedne jeden zástupce a za bytové domy prosíme, aby
se zastavil jeden zástupce za společenství vlastníků bytů. Nálepky budou vydávány
po předložení občanského průkazu a proti podpisu. Děkujeme za vaši spolupráci.
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Z HISTORIE
170 let | * 1847 – † 1926 Josef Kuchař
* 14. listopadu 1847 v Cháborách
† 26. května 1926 v Praze
Po smrti otce (1865) se velmi těžce
probíjel životem. Vystudoval gymnázium
(postupně v Rychnově n. Kn., Litomyšli

Jedna z Kuchařových básní

a v Hradci Králové) a stal se úředníkem
banky Slavia. Svoje verše uveřejňoval
zejména časopisecky v listech Zlatá Praha, Zvon, Nový ruch, Světozor, Český svět,
Osvěta aj. Knižně vydal sbírky Za soumraku,
Chýžka,
Ze zašlých i nových dob, Cestou
životem. Publikoval
i drobnou prózu.
Jeho tvorba byla zaměřena především
lyricky a svým obsahem akcentovala
lásku k vlasti. V listopadu
letošního
roku uplyne 170 let
od jeho narození.
(jm)

Kuchařova sbírka básní Cestou životem

Založení městského parku
15. listopadu roku 1882 zasedla dobrušská městská rada a rozhodla vybudovat
na okraji města park. Od záměru k jeho
realizaci bývá někdy dosti dlouhá doba,
což neplatí jen pro naše časy. A tak se
s budováním parku začalo až v roce 1887.
Park vyrostl u dnešní křižovatky ulic
Opočenské, Tyršovy a Nádražní. O dva
roky později byl postaven pavilon, v němž
se konala I. hospodářsko – průmyslová
krajinská výstava. Slavnostně ji otevřeli
25. srpna 1889 a šlo o první výstavu svého
druhu na českém severovýchodě. V roce
1892 se zde uskutečnila II. průmyslová
a hospodářská výstava a v roce 1995, při
příležitosti oslav 675. výročí první písemné zmínky o Dobrušce jako o městě, výstava třetí. Bývalý výstavní pavilon slouží
dnes jako Kulturní dům města Dobrušky.

Počátky parku
12

Uprostřed parku se můžeme alespoň
v duchu vrátit do středověké Dobrušky.
Na tomto místě bývalo jedno ze tří dobrušských popravišť. Na něm byli odsouzenci zbavováni života zvlášť krutými
způsoby: zahrabáváním za živa, čtvrcením, upalováním či lámáním kolem. První
známou popravenou byla 3. února 1588
Lída Prokopcová z Olešnice v Orlických
horách za vraždu novorozeněte a poslední
pak 18. srpna 1735 popravena zahrabáním
za stejný zločin Dorota Vejclová z Valu.
V místech bývalého popraviště stojí
kaplička sv. Jana Nepomuckého. Jejím zakladatelem byl dle tradice syn posledního
dobrušského kata Jan Zelinger. Do dnešní
podoby byla kaple upravena v roce 1888.
V parku také dlouhá desetiletí stávala nejstarší památka našeho města – kamenná
křtitelnice z gotického kostela Panny
Marie a sv. Václava. Součástí parku
je romantická malá
stavba tzv. kočičího
hrádku, která je zajímavá zejména pro
dětské hry.
28. října 1924
byl jen malý kousek
od vchodu do parku odhalen pamětní
kámen k pětistému
výročí úmrtí Jana
Žižky z Trocnova.

Okrasná stavba
28. července 1929 byl před parkem vybudován památník 85 občanům z Dobrušky
a Chábor, kteří padli v I. světové válce.
Autorem díla je akademický sochař J. V.
Dušek z Tábora.
V roce 1930 dostaly městské sady své
dnešní pojmenování – Archlebovy. V padesátých letech minulého století byly “budovatelsky” překřtěny na Sady pionýrů,
ale po roce 1989 jim byl jejich původní
název vrácen.
Letos si tedy připomínáme již
135 let od rozhodnutí městské rady
a 130 let od vybudování městského parku. Vzpomeňte si na to, až se tam někdy půjdete projít, odpočinout si a třeba
se zamyslet.
(jm)

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 11 / 2017

Z KULTURY
Výtvarníci ZUŠ v Holandsku
V posledním týdnu letních prázdnin
absolvovalo šest žáků výtvarného oboru
ZUŠ Dobruška výměnný pobyt v Holandsku „Art exchance 2017“ s bohatým a insipirativním programem. „Dobrušští žáci
malovali v plenéru akvarelovými barvami
či portrétovali seniory v místním domově
důchodců. Velkým zážitkem a obohacující zkušeností byla návštěva sochařského
ateliréru paní Els van Foeken, s níž vytvářeli sochy z kamene. Během návštěvy
koňské farmy si děti vyrobily vlastní čokoládu,“ sdělila učitelka Mgr. Petra Žďánská, s tím, že měli velké štěstí na krásné
počasí, a tak si mohli užít i volné chvíle
s plavbou po jezeře nebo koupáním.
Žáci byli ubytováni v rodinách, kde se
jim velmi líbilo. Zdokonalili si angličtinu,
ochutnali holandská jídla a poznali nové
kamarády.

Úspěchy ve výtvarných soutěžích

Fauna naší přírody – třetí ročník soutěže pořádané spolkem Myslivost. První
místa obsadily Klára Kárníková a Sára
Matoušková, třetí byla Denisa Černá.
Ocenění dostali pozvánku na slavnostní
vyhodnocení na Kuks, které, včetně výstavy, proběhlo 7. října při Svatohubertských slavnostech na nádvoří Hospitalu.
Madame Humanité 2017. Cena „Madame Humanité“ se uděluje za kulturní
a uměleckou činnost a za podporu humanistických a vzdělávacích programů pro děti

a mládež ve světě.
Na slavnost do Prahy
byli pozváni: Amálie
Marková - 7 let (Ptáček), František Vích
- 9 let (Jak se cítí zvíře v kleci), Iva Kovářová - 12 let (Hlídač
lesa), Šimon Šinkora
- 15 let (Jak vidím
Madame Humanité).
Soutěž v Bulharsku - z došlých
3 408 prací opravdu z mnoha zemí bylo
vybráno 542 nejlepších. Uspělo jen šest
českých a mezi nimi Alžběta Jandáčková.
Krajské kolo celostátní přehlídky
výtvarných oborů ZUŠ - ZUŠ Dobruška
obdržela za projekt „bezDomov“ stříbrné
pásmo a postoupila do celostátního kola.
Mladší žáci získali v kategorii jednotlivosti za svoji práci „Pexeso - odkrývačka“

Daniela Kolářová a Dana Syslová
jako Dámy z Aniane v Dobrušce
Dámy z Aniane nese název divadelní
inscenace, ve které se ve středu 22. listopadu představí dobrušskému publiku

dvě opravdové dámy našeho současného divadla – herečky Daniela Kolářová
a Dana Syslová.

stříbrné pásmo a postoupili do celostátního kola. Erik Petr s prací „Motýl odkývá krásu svých barev“ a Sára Jechová
za olejomalbu „Dívka“ získali bronzové
pásmo.
Zelenina plná vitamínů - 24. ročník výtvarné soutěže pro děti pořadané Českým
zahrádkářským svazem. V kategorii Kresba + Malba „E“ obsadila v rámci celé ČR
4. místo Katka Volfová.
16th International Art Exhibition for
Children and Young People „Together“
ve Finsku - z 6 800 uměleckých děl vytvořených v 66 zemích bylo diplomem oceněno 670 autorů. Byly mezi nimi také Aneta
Vacková a Alžběta Jandáčková, kterým
přišel diplom ze země tisíců jezer poštou.
Děkujeme za skvělou reprezentaci školy i města Dobrušky!
(eda)
(s využitím podkladů ZUŠ)
Na scéně se objeví v rolích Marie
a Ester - dvou sester se dvěma lidskými
příběhy z opačných pólů lidské existence. Zatímco Marie si přinesla do rodného
domu nekončící proud svých příběhů ze
všech pařížských lokálů – těch skutečných i smyšlených, Ester si žila svůj poklidný život venkovské učitelky.
Malé Aniane je ale pro Marii trochu
příliš těsné, a tak stačí pár poznámek
na místním trhu a zdejší pan děkan ztrácí
svůj klid. Skupinka nezadaných mužů zralého věku začne sázet na nového manžela
pro Marii…to všechno se děje za zdmi rodinného domu Marie a Ester. Ony ale mají
jen samy sebe. Jen své vzpomínky, které
se tak málo protínají. A čas se tak vleče.
Dále hrají: Jaromír Meduna, Milan Stehlík
(Jiří Čapka), Lucie Pernetová (Michaela
Sejnová).
On-line předprodej vstupenek začíná v neděli 5. listopadu v 15.30 hodin
a v pondělí 6. listopadu přímo v Informačním centru v Dobrušce.
(eda)
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Vánoční akustický koncert Kamila Střihavky & Leaders!
Město Dobruška srdečně zve na tradiční vánoční koncert ve Společenském centru - Kině 70, který se bude konat v úterý
12. prosince v 19.30 hodin. V tento předvánoční čas vystoupí v prostorách spole-

čenského centra legendární rocker Kamil
Střihavka a jeho kapela Leaders!
Akustická podoba kapely Leaders si při
svém premiérovém turné v roce 2014
získala tisíce příznivců. Nečekaně velký
úspěch akustických
koncertů, které doslova hladí po duši,
kapelu
přesvědčil
pokračovat v této
unplugged
verzi
i nadále.
Díky tomu je
možné živě odehrát
jemné písně plné silných příběhů, které
by tradiční rockové
aranžmá rozdrtilo.
Repertoár rockové
a akustické verze se

Milé děti a rodiče,
také letos se můžete těšit na

MIKULÁŠE
Spolu s ČERTÍKY přijede
v pondělí 4. prosince 2017 v 17 hodin
do sálu UNIVERZITY KARLOVY.
Určitě bude mít zase plnou nůši dárků
a společně s Vámi vytvoří dobrou náladu.

Na setkání se těší pořadatelé
ZO KSČM Dobruška

vzájemně doplňuje a nabízí různé kombinace skladeb. Bude vám běhat mráz
po zádech…
Uvolnění, zamyšlení, síla momentu...
Zastavte čas v předvánočním shonu...
Akustické složení kapely Leaders! Kamil Střihavka (zpěv), Patrik Sas (bicí
nástroje), Martin Ivan (kontrabas), Petr
Henych (akustické kytary), Štěpán Eliáš
(klávesy), Markéta Podhajská (perkuse), Ondřej Klímek (saxofony, ﬂétna aj.),
David Babka (steel kytara).
Vstupné 360 Kč, předprodej vstupenek bude zahájen ve středu 1. listopadu
2017 v 8.00 hodin on-line na webových
stránkách kino.mestodobruska.cz nebo
v Informačním centru Dobruška
(tel. 494 629 581).
Ing. Jana Hedvičáková,
Kulturní zařízení města Dobrušky

Největší obdiv sklízely
patchworkářské velké deky
Součástí tradiční výstavy patchworku „Hrátky z látky“ jako
v minulosti byla anketa návštěvníků, kteří hlasováním určili, co
jim nejvíce líbilo. Organizátoři v synagoze na Šubertově náměstí
představili na sklonku září více než sto prací zhotovených patchworkovou technikou – deky, polštáře, batohy, tašky atd. Všechny
vystavované věci obdržely alespoň jeden hlas. Nejvíce se líbili
velké deky. Mezi všemi vyčnívala ta z dílny Hany Vokounové (71 hlas). Na druhém
a třetím místě se s téměř shodným počtem
hlasů umístily deky Jany Linhartové (35)
a Jany Králíčkové (34).
(sše)
Barevné foto na straně 35

Bez zraku
a přesto zajímavě

Dvě stovky originálů ozdobily
výstavu Šikovné ruce

Město Dobruška a místní odbočka
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) připravily zajímavé
pozvání do kina na výjimečný ﬁlm „Jmenuji se Hladový Bizon“. Zdokumentoval
pravdivý příběh nevidomého muže a jeho
cestu mezi indiány. Na konci dlouhé pouti
ho čekalo setkání se šamanem, který měl
vyléčit jeho slábnoucí sluch.
Pokud se rozhodnete navštívit v úterý
7. listopadu v 17 hodin Kino 70 v Dobrušce, opět se vám trochu pootevřou dveře
do světa tmy. Sami uvidíte, že i ve tmě lze
prožívat zajímavé věci.
Film je netradičně vybaven audio titulky pro zrakově a sluchově postižené
a Dobruška bude jedním z prvních míst,
kde bude možné tento příběh prožít,
i když jen ze sedačky v sále.
Těšíme se na setkání s vámi.
Renata Moravcová, Xanto
a Pavel Štěpán

Výstava ručních prací pod názvem „Šikovné ruce“ se uskutečnila dne 23. a 24.
září v Rýdlově vile v Dobrušce. Dvě stě
jedenáct překrásných a kvalitně vypracovaných výrobků zapůjčily: paní Mikušíková, Novotná, Svědíková, Erlebachová,
Nejmanová, Šmídová, Králíčková, Purmová a Jílková.
Byly to věci háčkované, pletené, šité,
vyšívané, paličkované a keramika. Každé
ručně vytvořené dílo
je originál a tvůrce
mu věnoval nejen
svůj čas, ale i kus
sama sebe. V tom
spočívá kouzlo každého výrobku.
Děkuji
touto
cestou výše jmenovaným za ochotu
a vstřícnost zapůjčit svoje díla
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a vytvořit tak všem
návštěvníkům výstavy
příjemnou a pohodovou atmosféru.
Věra Jílková
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KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC LISTOPAD 2017
Beletrie pro dospělé
Anton Hykisch
Miroslava Varáčková
Henning Mankell
Amanda Quick
Naďa Horáková
Martin Goﬀa
Robert Fabbri
Vlasta Javořická
Cassandra Clare

Petr Jan Juračka a kol.
Věřte císaři
Hlavně to nikomu neříkej
Italské boty
Dívky, které zmizely
Ženy a lži
Štvanice
Vespasián. Falešný římský bůh (3. díl)
Loďka v peřejích
Temné lsti. Kniha první, Paní půlnoci

Cizojazyčná beletrie pro dospělé
David Herbert Lawrence Women in Love
Matt Ruﬀ
Lovecraft Country
J.K. Rowling
Harry Potter
and the Philosopher's Stone
Bear Grylls
Burning Angels
Emma Cline
The Girls
Nadia Marks
Among the Lemon Trees
Arthur Schnitzler
Die Traumnovelle/Snová novela
Naučná literatura pro dospělé
Hana Duﬀková,
Orlické hory
Zdeněk Duﬀek
(Ottův turistický průvodce)
Michal Vitanovský
Heraldika na mincích a medailích
Peter Wohlleben
Citový život zvířat

Drony
- fotografování z ptačí perspektivy
Vtipné kaše: namíchejte si ty vaše
Jak dál po antibiotikách
Agility: od první překážky
k velkému parkuru
Za dveřmi mateřské školy
To bych zvládl taky:
umění moderny v komiksech
Kuchařka ze Svatojánu (1. - 3. díl)

Věra Strnadová
Josef Jonáš a kol.
Viviane Theby,
Michaela Hares
Daria Fialová
Petr Kovář a kol.
Eva Francová
Literatura pro děti
María Maneruová

Zoe Sugg
Marie Zahálková
Sarah Mlynowska a kol.
Dagmar Kýrová
Louie Stowell
Laline Paullová
Sibéal Pounder

Co ukrývá velká sﬁnga?
Klub stopařů a...
101 věcí, které bychom měli vědět
o závodních strojích
Girl online
Angličtina pro nejmenší:
učebnice pro děti předškolního věku
a pro žáky 1. ročníku základní školy
Kouzla vzhůru nohama
Pohozené kšandy kamaráda Standy
Bezpečně online
Včely
Války čarodějek (2. díl)

Poznámky pod čarou aneb náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Eva Francová:
ROK VE
SVATOJÁNU
1. vydání, Praha,
Motto, 2017, 345 s.,
399 Kč
Prožijte neobyčejný rok s Evou
Francovou, oblíbenou Kuchařkou ze
Svatojánu! Naučíte se připravovat chutná
a zdravá jídla podle netradičních receptů.
Seznámíte se s prastarými zvyky a rituály,
které můžete dělat při slunovratu, rovnodennosti nebo na Hromnice. A poznáte
zázračné účinky bylin, jejich použití při

domácím léčení, v kuchyni a také v přívětivé domácí magii. Souzněním s přírodou,
zvířaty i celou zemí získáte pocit harmonie
a spokojenosti. „Knížka má čtyři oddíly,
pro každé roční období jeden,“ nastiňuje
autorka. „Najdete v ní povídání o zvycích
a rituálech, které se vážou k jednotlivým
svátkům v roce, najdete v ní i recepty vybrané s ohledem na roční dobu, ale především v ní najdete bylinky!“
Literatura pro děti:
Antonie Krzemieňová: POHÁDKOVÝ
TÁBOR
1. vydání, Praha, E S P, spol. s.r.o., 2016,
110 s., 299 Kč
Žádná jiná takováto kniha na světě

není, přináší dětem
zábavu i poučení.
Psychosomatika
a pohádky, normálně dvě hromádky.
Tady jeden celek
tvoří a dětská srdíčka
hoří touhou vědět víc
a více. A tak se mění
v prince, princezny či čertíky nebo malé
vodníky. Hrají si a dovádějí, různé kousky
provádějí. Dozví se, proč je ouško bolí, či
co za bolestí bříška stojí. Proč tlustí jsou
někteří kamarádi, proč se někteří lidé nemají rádi. Jak na nemoci vyzrát, jak je
z tělíčka vyhnat. Jak zdraví být, radovat
se a s úsměvem žít.

ZE ŠKOL
Do roka a do dne … bude Gymnázium v Dobrušce v novém
Po prázdninové celkové rekonstrukci
chemické laboratoře podstoupí gymnázium v letošním školním roce další výraznou proměnu. V plánu je výměna starých
dřevěných oken za nová plastová, kompletní zateplení budovy společně s novou
fasádou a také vybudování nuceného větrání v učebnách tak, aby bylo v maximální míře zajištěno proudění vzduchu
v těchto prostorách. Hromadění CO2 má

totiž za následek velkou únavnost žáků
a jejich nižší pracovní výkon, proto se
o využití rekuperačních jednotek začalo
uvažovat. Celá akce je hrazena z dotace
SFŽP a z prostředků zřizovatele školy
(Královéhradecký kraj) a měla by být dokončena v průběhu roku 2018.
Protože se následně podařilo získat ﬁnance také na zajištění bezbariérovosti
školní budovy, dá se předpokládat, že vý-

hledově bude do oblasti dvora nainstalován
výtah, který umožní hendikepovaným dostat se do všech částí školy. Prostředí gymnázia získá po těchto zásazích vedle úspor
energií jednoznačně i na kvalitě a komfortnosti, a proto apeluji na všechny žáky,
rodiče i veřejnost z okolí, aby měli s průběhem prací dostatek trpělivosti a společně
s pracovníky školy se těšili na snad zdařilý
výsledek tohoto snažení.
(lh)
15
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Podorlické vzdělávací centrum se představí v kině
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum již přes deset let neodmyslitelně patří k Dobrušce. Vždyť kdo by
neznal modrou budovu uprostřed zelené
louky těsně před hranicemi Pulic. Ač patří
mezi dobrušské střední školy, svoje místo
si mezi nimi musela a musí těžce vydobývat. A proto se její žáci a učitelé rozhodli,
že představí v tom nejlepším světle, co se
její studenti naučili jako důkaz, že se v životě neztratí.

A tak bude malý sál Společenského
centra – Kina 70 patřit po celý listopad
právě této škole. Návštěvníci si budou
moci prohlédnout práce studentů maturitního oboru Informační technologie,
Mechanik seřizovač a Mechanik strojů a zařízení. Za nimi však nezaostává
ani zručnost a um studentů tříletých učebních oborů Nástrojař, Obráběč kovů,
Strojní mechanik a Klempíř, kteří představí svoje výrobky.
Součástí výstavy
bude i vítězná formule 1 z úspěšné
soutěže „Formule 1
na školách“, v níž
studenti dobrušské
školy
obsazovali
vždy přední místa,
ale dnes už patří mi-

nulosti. Škola přišla s nápadem tuto soutěž
obnovit, ale s jiným názvem a jiným autíčkem. To se poprvé představí ve čtvrtek
9. listopadu v Kulturním domě v Dobrušce, kde se uskuteční 1. ročník celorepublikové zcela nové studentské soutěže
určené všem žákům nejen ze středních,
ale i základních škol z blízkého a vzdáleného okolí. „Autíčko jede“ a se soutěží
„jede“ i celá SŠ – PVC Dobruška! (jme)

Expedice šesťáků v Orlických horách dopadla na jedničku
V úterý 12. září žáci obou 6. tříd Základní školy Františka Kupky vyrazili
na třídenní adaptační pobyt. Nevěděli
jsme, co nás čeká, ale moc jsme se všichni
těšili na tři dny strávené v přírodě s kamarády a učiteli. Cesta na chatu Jedlová
v Deštném v Orlických horách netrvala
dlouho. Hned po příjezdu jsme vyrazili
na celodenní túru po Orlických horách.
Vyšli jsme na Velkou Deštnou, navštívili

Masarykovu chatu a u Šerlišského Mlýna
našli mnoho krásných hub. Instruktorky
Mája s Káťou nám připravovaly seznamovací hry a taky noční bojovku. Druhý den
ráno nechyběla rozcvička a běh. Dopoledne patřilo hrám a po obědě jsme navštívili lanový park. Bylo to náročné. Zdolali
jsme mnoho překážek, což bylo úžasné.
Večer jsme si po zpívání u táboráku zatancovali na diskotéce. Ve čtvrtek jsme

došli až ke kostelu sv. Matouše, kde jsme
hráli další prima hry. Chválíme kuchařky a personál chaty Jedlová, jak se o nás
výborně staraly. Užili jsme si spoustu
legrace a poznali jeden druhého v jiném
prostředí mimo školu. Jsme moc rádi, že
jsme tam mohli být všichni společně. Ani
se nám nechtělo domů.
Anežka Melicherčíková,
žákyně 6. B

Divadlo „VeTři“ v ZŠ Opočenská
Prázdniny jsou za námi a s nimi skončilo takové to „sladké nicnedělání“. Jsme
zpátky ve školních lavicích a znovu nás
čekají úkoly, známky a některé z nás i poznámky. A aby těch poznámek bylo v letošním školním roce co nejméně, využili
jsme ﬁnanční částky, která nám byla přidělena Královéhradeckým krajem na podporu projektů zaměřených na prevenci
rizikového chování a zdravý životní styl.
Mysleli jste si, že prevence proti rizikovému chování musí nutně znamenat jen
„suché poučování“? O opaku nás přesvěd16

čili 19. září protagonisté divadla „VeTři“,
kteří navštívili naši školu. Připravili si
pro nás dvě představení, v nichž se snažili
malé i velké diváky nenásilnou a usměvavou formou přimět k přemýšlení o nástrahách a nebezpečích, s nimiž se mohou
setkat v běžném životě. Jednotlivá představení byla interaktivní a herci postupně
zapojovali všechny žáky do svého programu. Ti v jednotlivých scénkách mohli pozorovat spoustu chyb a sami účinkujícím
pomáhali hledat řešení a radit jim, čeho
by se měli příště ve svém chování a jed-

nání vyvarovat. Představení se týkala konkrétně udržování pořádku a prevence proti
šikaně a vandalství.
ZŠ Opočenská Dobruška
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Dobrušští zahrádkáři v roce jubilea
60 let Českého zahrádkářského svazu
V letošním roce si
zahrádkáři připomínají
60. výročí vzniku Českého zahrádkářského svazu
(ČZS). Jeho novodobá
historie se začala psát
29. září 1957. Kořeny
zahrádkářství však sahají
hluboko do středověku.
Pohled do historie
Například zakládací listina Břevnovského kláštera dokládá, že už v roce 993
se zde pěstovala vinná réva a ovoce, skutečný rozkvět však spadá do doby Karla
IV. Pozdější války tento proces přibrzdily
a často i zastavily.
První snahy o spolkovou činnost v oblasti zahradnictví a ovocnářství se objevují až v druhé polovině 18. století,
kdy v roce 1750 vznikl cech „Bratrstvo
zahradnické“. Rozvíjet se však začala
až po zrušení roboty císařem Josefem II.
Na vědecký základ postavil ovocnářství Josef Eduard Proche, narozený v Novém Bydžově v roce 1822. V našem kraji
se mimochodem narodily i další osobnosti, které přispěly k rozvoji zahrádkářství, např.: MUDr. Filip Stanislav Kodym
z Opočna, dr. Ing. Karel Kamenický ze
Semechnic i nám dobře známý Jindřich
Jandáček, vedoucí šlechtitelské stanice v Rokytnici v Orlických horách, kde
se zabýval zejména pěstováním ovoce
ve vyšších polohách.
Vznik zahrádkářských osad u nás
V našem okolí vznikl první okrašlovací spolek v Rychnově nad Kněžnou v roce
1881. První obecná zmínka o vzniku zahrádkářské organizace v Dobrušce v roce
1941 je uvedena v Almanachu Zahrádkářského muzea Hradec Králové, bohužel
bez bližší konkretizace. A ani v místním
muzeu nejsou podrobnosti o začátcích zahrádkaření v našem městě.
Nový impulz k rozvoji zahrádkářské
činnosti v Dobrušce dal vznik zahrádkových osad v 60. až 80. letech minulého
století v rámci tehdejší Městské organizace Československého ovocnářského
a zahrádkářského svazu, z funkcionářů
připomeňme např. přítele Řeháka, Mošničku, Žabokrtského, Kroulíka a Jandíka.
Po roce 1990 se jednotlivé osady osamostatnily a vznikly samostatné Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
(ZO ČZS). V současné době je jich šest
(viz tabulka).

Základní organizace ČZS Dobruška
osady
HOFMANKA, NA VYHLÍDCE,
SVÉPOMOC, TROJICE,
TŘEŠŇOVKA, ZLATÝ POTOK
Celkový počet 189 členů působí
na cca 7 ha pozemků
v různé formě vlastnictví.
Činnost ZO ČSZ ZLATÝ POTOK
Naše ZO ČZS ZLATÝ POTOK vznikla jako zahrádkářská osada v letech 1974
a 1975. Osamostatnila se v roce 1995. Je
v Dobrušce dle počtu členů (51) největší
a druhá podle celkové výměry 50 zahrádek (cca 2,5 ha). Pěstujeme ovoce, zeleninu a květiny pro vlastní potřebu. Pobyt
a práce na zahrádce je také aktivním odpočinkem a relaxací. Nezapomínáme však
ani na to, že jsme Dobrušťáci, a snažíme
se sounáležitost s městem vhodným způsobem naplnit. Například:
• dlouhodobě podporujeme, i ﬁnančně,
soutěže pro mládež pořádané ústředím
ČZS. Dobrušské děti v nich dosáhly,
především ve výtvarné soutěži, celou
řadu předních umístění v rámci celé republiky. Řezbáři Domu dětí a mládeže
dokonce v jednom ročníku zvítězili. Letos získaly dobrušské děti dvě umístění
do 10. místa: Kateřina Volfová (Základní umělecká škola) byla čtvrtá v kategorii „kresba E“ a kolektiv dětí z Domu
dětí a mládeže skončil druhý v kategorii „polytechnické práce B“. Kromě
diplomů a drobných dárků od ústředí
ČZS byly děti pozvány na slavnostní
zahájení výstavy „Zahrada východních
Čech“ v Častolovicích, kde obdržely
sladkou odměnu. Významná je i účast
žáků ZŠ Opočenská v okresních kolech
„Mladého zahrádkáře“

• v předchozích letech jsme třikrát vystavovali ovoce na podzimních výstavách
„Zahrada východních Čech“ v Častolovicích. Letos jsme se rozhodli vytvořit
vlastní expozici, kterou jsme pojmenovali „Zahrádkáři Dobruška“, a proto
jsme o spolupráci požádali i další místní ZO ČZS. Svými výpěstky, výrobky
a fotograﬁemi se připojily TROJICE,
SVÉPOMOC a HOFMANKA. Jestli se
to povedlo, můžete posoudit na barevných fotograﬁích na obálce.
• snažíme se udržovat a posilovat i vzájemné přátelské vztahy mezi zahrádkáři. V minulosti jsme uspořádali např.
opékaní, přátelská posezení s hudbou
a zájezd do Litoměřic. Letos jsme
uskutečnili zájezd na výstavu Flora
Olomouc. Volná místa jsme nabídli
i dalším zájemcům, především z Dobrušky. Navzdory nevlídnému počasí se
zájezd vydařil, autobus byl plně obsazen. Účastníci si prohlédli výstavní
plochy a aranžmá výpěstků a zúčastnili
odborných přednášek a poraden, např.
k ochraně rostlin. Součástí výstavy
byla i mezinárodní pomologická expozice Europom 2017.
• na naše výroční členské schůze pravidelně zveme starostu města Dobrušky,
kde má možnost se seznámit s naší činností i problémy. Součástí schůze bývá
fotograﬁcká presentace výsledků našeho snažení na zahrádkách.
• podle možností jsme pomáhali s rozvo-

Zástupci kolektivu dětí z dobrušského DDM Kateřina a Ondřej Novákovi a Kateřina
Volfová přebírají na výstavě Zahrada východních Čech v Častolovicích odměnu z rukou
Josefa Helmicha, předsedy Územního sdružení ČZS Rychnov nad Kněžnou.
17
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zem materiálu na drobné opravy obecní
cesty na Mělčany.
• v neposlední řadě jsme navázali osobní
kontakty s předsedy ostatních ZO ČZS
v Dobrušce se snahou vzájemně si pomáhat, případně koordinovat naši činnost.
• naši práci a pohodu na zahrádkách pokazila (kromě rozmarů počasí) i opakovaná „návštěva“ zlodějů. Odcizili nejen
výpěstky, ale zejména nářadí a pomůcky. Způsobili škodu na zahradních
chatkách, prakticky ve všech zahrádkových osadách. Oceňujeme přístup
Policie ČR při vyšetřování těchto případů, zejména posledního, kdy se díky

včasnému zásahu policistů nepodařilo
pachatelům již připravený lup odvézt.
A jak je vidět na snímku, bylo toho
dost.

Neuskutečněný lup z dobrušských zahrádek. Policistům se podařilo překazit nekalé úmysly zlodějů.

Bylo by jistě možné ještě dále pokračovat ve výčtu naší práce a problémů, ale to
snad někdy příště.
Jsme přesvědčeni, že plníme úlohu
spolku, a to jak odbornou tak pracovní
a společenskou, a tam se vyplatí investovat. Přejeme si proto, aby město Dobruška
podle možností zahrádkáře podporovalo
a aby zahrádkaření bylo přínosem nejen
pro zahrádkáře, ale i pro město a společnost.
Za výbor ZO ČZS
ZLATÝ POTOK Dobruška
Ing. Rudolf Filip, tajemník výboru

Dobrušské Slunečnice třetí v republikovém finále
O víkendu 15. až 17. září se naše družinka Slunečnic zúčastnila celostátního
kola Svojsíkova závodu v okolí Humpolce a Lipnice nad Sázavou, konkrétně v Orlovských lesích u hradu Lipnice.
Toto místo má pro skautské závody jistou symboliku. Právě zde se v roce 1912
uskutečnil první skautský tábor v českých
zemích.

Svojsíkův závod poměřuje výkony družin chlapců a děvčat ve věku 12 až 16 let.
Klade důraz na základní skautské dovednosti, na spolupráci a na schopnost poradit si v zapeklitých situacích. Základních
kol se v regionech zúčastnily tisíce dětí letos přes sedm tisíc. Nejlepší postoupili
do krajských kol a následně do republikového ﬁnále pouze nejlepší dívčí a nejlepší chlapecká hlídka. Z našeho kraje jsme
to mezi dívkami byly právě my - skautky
z Dobrušky.
Během přípravy jsme ušily vlastní prapor, připravily divadlo na zadané téma
a vymyslely recept na snídani, která charakterizuje náš kraj. V samotném závodě
jsme ji uvařily. Závod byl ale mnohem
náročnější než příprava. Po startu nás šest
Slunečnic vyrazilo s plnými krosnami
(plnými věcí pro přežití dvou dnů v přírodě) na hrad Orlík. Na cestě jsme plnily
spoustu méně či více náročných úkolů.
Mezi náročnější patřila například disciplína zaměřená na sebepřekonání. Musely
jsme skočit ze stromu z výšky kolem osmi

metrů. Večer jsme si uvařily
večeři na ohni a postavily
stany na nocleh.
Noc jsme strávily ještě v suchu,
ale pak už jen pršelo, pršelo a pršelo. Celý
den. Na stanovištích cestou do Lipnice
nad Sázavou jsme plnily další zadání.
Do cíle jsme dorazily promrzlé a promočené na kost na minutu přesně. Najedly
jsme se, odehrály divadelní představení,
splnily posledních pár úkolů zaměřených
na schopnosti jednotlivců (střílení z luku,
příprava těsta na chleba, ochutnávka neobvyklých jídel, chemické pokusy...).
Spánek nás čekal již v suché a teplé tělocvičně, případně v hradním sálu. Ráno nás
čekala společná hra a vyhlášení.
A teď to nejdůležitější. Výsledky dopadly výborně. Mezi všemi soutěžícími
skautkami z celé republiky jsme skončily na skvělém třetím místě! Daly jsme
do toho vše, co jsme mohly, a jsme na sebe
hrdé. Děkujeme všem, co nám drželi
pěsti, pomohlo to!
Veronika Dyntarová „Přezďa“

VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLADÉ
Dračí týden ve Vješáku
Na začátku měsíce října jsme ve Vješáku uspořádali akci s názvem „Dračí
týden“. V jednotlivých klubech jsme se
pustili do výroby nejrůznějších létacích
draků. V pondělí 2. října jsme začali vyměřovat, stříhat, lepit a zdobit draky igelitové. Ve středu si menší děti ve Vješáčku
zkusily vyrobit pár draků papírových, které si následně pomalovaly a zkrášlily dle
svého gusta. Během Dračího týdne vzniklo v klubu mnoho krásných a originálních
výtvorů. Otázkou však zůstávalo, budou-li igelitové a papírové příšery skutečně
létat. Akci měla zakončit drakiáda, jejíž
původní termín byl naplánován na čtvrtek
5. října. Počasí nám ale nepřálo a zrovna
tento den vydatně pršelo. Drakiáda se pře18

sunula na další čtvrtek 12. října. Volba se
vyplatila, protože následující čtvrtek vysvitlo slunce a začal foukat silný vítr. Měli
jsme ideální podmínky na létání. Společně
s mladou generací
z Vješáku a Vješáčku a dalšími rodinami z Rodinného
centra Sedmikráska jsme se vydali
na „Trojici“ a podnikli první letecké
pokusy. Po půl hodině, kdy jsme draky
řádně vyvážili a naučili se správnou leteckou techniku, už

oblohu zdobilo mnoho pestrobarevných
draků. Užili jsme si s nimi nejen krásnou
podívanou, ale i spoustu zábavy.
Za tým Vješáku Mgr. Gabriela Machová
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Reset 2017 aneb Táboráčci v Ostravě za Venuší
Po hektickém září s oslavami 20. narozenin oddílu Táboráčci pionýrské skupiny F. L. Věka se jeho členové vypravili
do kdysi černé Ostravy. Výprava čítala
sedmnáct odvážlivců – čtrnáct dětí a tři
dospěláky. Na cestě vlakem nás provázelo
nádherné slunečné počasí.
Proč Reset a proč právě Ostrava? Konalo se zde republikové setkání pionýrských
oddílů. Prožili jsme na severu Moravy
další ze skvělých víkendů. Spolu s dalšími

dvěma tisícovkami kamarádů a 50 plyšovými piopsy Alíky jsme si od příjemných
Ostraváků odvezli obtěžkáni krosnami
mnoho krásných zážitků. Nezapomenutelné bylo fárání do dolů a ukázka toho,
co obnáší černé řemeslo. Jak těžká je
ta havířská robota.
Ono z Dobrušky
do pravého uhelného dolu je dost daleko… Do stanů nám
nenapršelo, Landek
nám otevřel svoji
náruč, prostě „fajne vikend.“ Tři dny
utekly jako voda
a v neděli se nám
domů ani nechtělo.
Mimochodem věděli jste, že kromě

světoznámé Věstonické Venuše je u nás
ještě jedna? O trochu starší a o trochu větší? Pochází z Ostravy, Landeku a jmenuje
se Petřkovická Venuše. Na místě jejího
objevu stojí pomník.
(buf)

RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
www.jbdobruska.cz
V Sedmikrásce se nenudíme. Ať už
jsou podzimní dny plné sluníčka a krásy
barevných padajících listů nebo prší, je
mlha, sychravo a nedá se jít pořádně ven,
v centru je nám společně dobře. Děti si
užijí hravý program týkající se právě tohoto ročního období. Zpívánky, říkanky,
cvičení i tanečky o dešti, padajícím listí,
houbaření, sklizni ovoce i zeleniny nebo
o dráčcích vznášejících se po větrné obloze. Nechybí ani tematické vyrábění.
A co my, maminky? Každá mi dá jistě
za pravdu, že to hold někdy na té ,,mateřské‘‘ opravdu není ,,dovolená‘‘!, a že
i my, mámy, i když prožíváme jedno z nejhezčích období a ty naše miláčky bychom
za nic na světě nevyměnily, potřebujeme
někdy povzbudit, pokecat s dalšími, poradit se, vyměnit si cenné zkušenosti i vychytávky, dát si společně kafíčko. A hned
se dá lépe vykročit vstříc dalším dobrodružstvím, která nám naše děti připraví.

K tomu můžeme využít vzdělávací
aktivity rodinného centra. Ve čtvrtek
9. listopadu proběhne v Sedmikrásce
od 9.30 hodin přednáška výchovného
a rodinného poradce Mgr. Evalda Ruckého, Th.D.Ep.Fr., na téma MOTIVACE A ODMĚŇOVÁNÍ, TRESTÁNÍ
A KÁZEŇ.
Pan Evald Rucký je vzácným hostem.
Nejen proto, že je biskupem církve Jednoty bratrské, ale zároveň je naším přítelem,
otcem tří dcer, dědečkem jednoho vnuka
a při své každodenní práci v terénu mezi
lidmi, kdy navštěvuje rodinná centra napříč celou republikou, měl možnost setkat
se již s mnoha rodinami, dětmi, různými
výchovnými situacemi a principy. Jeho
rady nevychází pouze z určité načtené
odborné teorie výchovy a vlivu na děti.
Cenné je především to, že jsou podloženy praxí, ověřeny mnohaletou zkušeností,
podporující zdravou výchovu a základní
rodinné hodnoty.
Dále pak pod jeho
vedením
můžeme
navštívit ve čtvrtek
7. prosince od 9.30
hodin
přednášku
JAK PRACOVAT
S
TEMPERAMENTY SVÝCH
DĚTÍ.
Rádi
bychom
vám přiblížili ještě
malou ochutnávku
toho, na co se můžete těšit v novém
roce. Připravujeme
tři kurzy ve třech
po sobě jdoucích

sedmikraska@jbdobruska.cz

měsících (leden, únor, březen) s názvem
CHYSTÁME SE DO ŠKOLY týkající
se Vzdělávání rodičů v oblasti péče o děti
předškolního věku + problematika spojená
s tímto obdobím (příprava na nástup dětí
do základního vzdělávání, školní zralost,
co vše by měly děti zvládnout, co můžeme trénovat doma, zápis do ZŠ). Rodiče
budou moci vzít s sebou dítě předškolního
věku. Proběhnou zde ukázky, jak lze pracovat doma, na co si dát pozor a čemu se
vyvarovat. Maminky a tatínkové se seznámí s dalšími rodiči, kteří řeší stejnou situaci – mohou sdílet své názory a zkušenosti.
Na všechny se moc těšíme v herně,
na kurzu či přednášce.
Za tým Rodinného centra Sedmikráska
Mgr. Kateřina Faltová
19

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 11 / 2017

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci listopadu oslaví významná životní jubilea:
Josef Slavík
Vlasta Ulrychová
Zdeněk Pavelka
Blanka Bocková
Božena Kochová
Blanka Dohnanská
Jaroslav Baláček

94 let
92 let
85 let
80 let
80 let
70 let
65 let

Dobruška, Orlická
Dobruška, Provozská
Dobruška, Na Poříčí
Dobruška, Nádražní
Dobruška, Novoměstská
Dobruška, Křovice
Dobruška, Za Universitou

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V září z našich řad odešli:
Anderle Miroslav
Netík Miroslav

1956
1928

Dobruška 11
Dobruška 39

Čest jejich světlé památce!

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
listopad 2017
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, telefon: 494 629 668 a 725 048 991
RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí Františka Kupky, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz věže) je mimo sezónu přístupná
na předchozí objednání v muzeu nebo v informačním centru.

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, telefon 777 418 746 a 494 623 802
Středa 1. listopadu od 19.00 hodin
ROSEBAND - večer plný růží
Koncert nejen pro starší generaci. Nástrojové obsazení: 2 trumpety a klávesy. Stolové uspořádání. Vstupné: 200 Kč. Předprodej
vstupenek v Informačním centru.
Soboty 4., 11., 18. (prodloužená)
a 25. listopadu od 19.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Vstupné: 40 Kč.
Pondělí 27. listopadu od 19.30 hodin
FOLKOVÝ KONCERT PAVLA DOBEŠE
A TOMÁŠE KOTRBY
Ostravský folkový písničkář Pavel
Dobeš představí vlastní tvorbu interpretovanou za doprovodu akustické kytary,
převážně dvanáctistrunné. Zazní melodicky prosté písně s originálními texty.
V současné době je Dobešovým hudebním partnerem Tomáš Kotrba. Stolové
uspořádání. Vstupné: 190 Kč. Předprodej vstupenek v Informačním centru.
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přehled akcí
SOKOLOVNA – SVĚT LOUTEK
Neděle 12. listopadu v 10 hodin
a neděle 26. listopadu v 10 hodin
KRAKONOŠ
Pohádka p. Šellera v úpravě Vladislava Balcara.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 45, telefon: 494 629 668 a 725 048 991
Pondělí 13. listopadu od 17 hodin
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA

LAPIDÁRIUM
nám. F. L. Věka čp. 11
Středa 1. listopadu až čtvrtek 30. listopadu
VÝSTAVA: ZVON V PORCELÁNU
Výstava prací manželů Šedových - Jana (zvonař) a Barbory (keramičky). Přístupná v pracovní době městského úřadu: pondělí
a středa 7.30 – 17.00, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.00, pátek 7.30 –
13.30. Vernisáž v pátek 3. listopadu v 18 hodin.

KNIHOVNA
Na Budíně 850, telefony 494 629 585 a 607 834 738

Otevírací doba
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.30
12.30 – 14.00
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DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí
středa
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.00
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00

Výstava ve foyer knihovny
ve výpůjčních hodinách knihovny
VÝSTAVA OBRAZŮ MARCELY LUKEŠOVÉ
Marcela Lukešová, rodným příjmením Hájková, pochází ze Slatiny nad Zdobnicí. Již v mládí
začala malovat drobné obrázky.
Inspirovalo ji kouzelné okolí rodné vesnice a zejména staré chalupy. Základy kresby a malby
pochytila od svého třídního učitele pana Františka Žatečky a drží se jich dodnes. Nyní žije už
24 let se svou rodinou v Přepychách. V poslední době tvorbu
zaměřila na Opočno a okolí. Maluje i na přání svých příznivců. Výstava bude přístupná ve výpůjčních hodinách knihovny
do 27. října 2017.

knihu“, která propaguje dětské čtenářství. Děti ve věku 6 až 11 let jsou zvány
do knihovny na interaktivní čtení knihy
„O čertovi“. Společně si přečteme krásný knižní příběh, o kterém si budeme
povídat a doplňovat ho. Děti čeká také
povídání o předvánočním čase, zábavné
aktivity a hádanky.

SPOLKOVÝ DŮM
RÝDLOVA VILA
Novoměstská 187, telefon 494 629 667
KLUB SENIORŮ
Program připravuje sbor Církve bratrské v Bystrém a vlastivědné
muzeum v Dobrušce. Pravidelný čas každé pondělí vždy v 15
hodin.
Pondělí 6. listopadu Úvodní setkání (Tomáš Cvejn)
Pondělí 13. listopadu Potápění v Rudém moři
(Vladimír Svatoň)
Pondělí 20. listopadu Záhady kolem Františka Kupky
(Jiří Mach)
Pondělí 27. listopadu Péče o památky na Dobrušsku
(Petr Slavík)
Všichni jste srdečně zváni.
Středa 15. listopadu od 9 hodin
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Sousedské posezení, které připravily SONS - odbočka Dobruška
a Městská organizace Svazu důchodců ČR, bude naladěno vánočně. Profesionální cukrářka prozradí jak a co udělat, aby to
naše cukroví bylo to nej. Občerstvení zdarma bude připraveno.
KLUB DŮCHODCŮ: pravidelné schůzky každé úterý od 14
do 17 hodin

Čtvrtek 2. listopadu od 15 hodin v dětském oddělení
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Tradiční akce zvídavé předškolní děti. Začínáme přesně v 15
hodin, proto přijďte včas, ať vše stihneme. Maminky mají možnost využít přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku aj.
Uvítáme nové zájemce.
12. až 26. listopadu
DEN POEZIE
Festival otevřený všem, kteří chtějí
po dobu více jak dvou týdnů v listopadu oslavovat poezii způsobem,
který si sami zvolí. Každoročně se
koná v mnoha městech celé České republiky a již několik let
je počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi.
Téma letošního 19. ročníku festivalu – Labyrint světa – bylo inspirováno prací význačného českého myslitele, učitele a humanisty Jana Ámose Komenského, od jehož narození letos uplyne 425
let. Před 19 lety byl Den poezie pouze jednodenní v den narození
Karla Hynka Máchy, které si každoročně připomínáme 16. listopadu.
Dobrušská knihovna připravila
v rámci festivalu Den poezie
následující akce:
12. – 26. listopadu v dopoledních hodinách
HRÁTKY S VERŠI - program plný poezie pro žáky 4. tříd místních základních škol.
Čtvrtek 30. listopadu v 15.00 hodin ve foyer knihovny
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Městská knihovna se zapojí do celostátní akce „Den pro dětskou

CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE: pravidelné bohoslužby vždy v sobotu (kromě 1. soboty v měsíci – shromáždění
ve Vamberku); studium bible 9 – 10.15, bohoslužba s kázáním
10.30 – 11.30. Během bohoslužby je zajištěn program pro děti.
Každý je vítán.

STUDIJNÍ STŘEDISKO
UNIVERZITY KARLOVY
Solnická 777
Pondělí 4. prosince od 17 hodin
MIKULÁŠ S ČERTÍKY
Pořádá ZO KSČM Dobruška.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, telefon 494 621 505
Sobota 4. listopadu od 14 hodin
DRÁTOVANÁ ŽÁBA
Kurz s Martinou Horákovou. Naučíte se pracovat s drátem a vyrobíte si netradiční dekoraci nebo dárek. Cena kurzu + materiál
220 Kč.
Úterý 7. listopadu od 9 do 11 hodin
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ Z PAPÍRU
Ukázka výrobků s možností vlastní výroby. ZDARMA v rámci
projektu Úřadu práce ČR „Týden vzdělávání dospělých“ na Královéhradecku. Přihlášky předem v DDM.
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Čtvrtek 9. listopadu od 9 do 11 hodin
PATCHWORKOVÉ DEKORACE.
Ukázka výrobků a výroba vlastní dekorace – ruční šití. ZDARMA v rámci projektu Úřadu práce ČR „Týden vzdělávání dospělých“ na Královéhradecku. Přihlášky předem v DDM.

Pátek 3. listopadu ve 20.00
MATKA!
Premiéra amerického psychologického thrilleru. Nejhorší zvuk,
který můžete uslyšet v ráji, je zaklepání na dveře.
Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kčǀ115 min.

Pátek 10. listopadu od 9 do 16 hodin
MARTINSKÝ TRH
Zdobené perníčky, vazba ze suchých květů, šité hračky, patchwork, bižuterie, drátované výrobky, výrobky ze slámy, kabelky
a taštičky z netradičních materiálů, domácí mýdla, trdelníky,
ukázky řemesel…

Sobota 4. listopadu v 17.30 a neděle 5. listopadu v 17.30
PŘÍŠERÁKOVI ﬁlm ve 3D
Premiéra animované komedie o tak trochu strašidelné rodině.
Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kčǀ96 min. České znění.

Sobota 25. a neděle 26. listopadu od 9 do 16 hodin
MALBA NA ČERNÉ PLÁTNO
Přihlášky a bližší informace na www.konecnekreslim.cz.

VJEŠÁK
Nám. F. L. Věka 24, tel. 776 705 177.
Pátek 3. listopadu od 16.30
JUST FOR GIRLS
Čtvrtek 9. listopadu od 16.30
FILMOVÉ ODPOLEDNE – diskuze s ﬁlmem
Čtvrtek 16. listopadu od 16.30
WINGS OF WAR – letadlová hra
Pátek 24. listopadu od 19.30
VEČER DESKOVÝCH HER

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Nám. F. L. Věka 24
(nad restaurací Jelen, zadní vchod od zmrzliny),
telefon 605 548 288,
www.jbdobruska.cz, sedmikraska@jbdobruska.cz
Čtvrtek 9. listopadu od 9.30 hodin
MOTIVACE, ODMĚŇOVÁNÍ, TRESTÁNÍ A KÁZEŇ
Mgr. Evald Rucký Th.D.Ep.Fr. - rodinný a výchovný poradce.
Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.

Sobota 4. listopadu ve 20.00
VŠECHNO NEJHORŠÍ
Premiéra amerického hororu. Probuď se. Přežij den. Nech se
zabít. A zase. Jak by se vám líbilo uvíznout v časové smyčce,
kdybyste dokolečka prožívali ten samý den?
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ96 min.
Neděle 5. listopadu v 15.00
THOR: RAGNAROK ﬁlm ve 3D
Repríza akčního sci-ﬁ ﬁlmu. Thor je uvězněn na opačném konci
vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem a zastavit zkázu svého domova. Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kčǀ100 min. České znění.
Pro zaměstnance ŠKODA AUTO a rodinné příslušníky představení
ZDARMA (max. 4). Vstupenky je nutné předem v Imformačním centru
na náměstí F. L. Věka (otevřeno Po - Pá 8 - 12 a 13 - 17).

Neděle 5. listopadu ve 20.00
MILADA
Repríza českého ﬁlmu. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ130 min.
Mimořádné představení pořádané
ve spolupráci se SONS Dobruška
Úterý 7. listopadu v 17.00
JMENUJI SE HLADOVÝ BIZON
aneb o muži slepém jako láska
Premiéra dokumentárního ﬁlmu ČR/SR. Příběh Jana, který
od narození nevidí a navíc se mu zhoršuje sluch, se odehrává
převážně v indiánské rezervaci v Novém Mexiku. Jan si říká
Hladový Bizon a spolu se ženou Zuzanou se vydává z Moravy za medicinmanem z kmene Navahů, aby u něho podstoupil ozdravný rituál. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné
60 Kčǀ83 min. Film je vybaven speciálním audio popisem
pro nevidomé a českými titulky pro neslyšící.

Pondělí 27. listopadu od 10:00
PRÁVNÍ OCHRANA SPOTŘEBITELE
Mgr. Gabriela Machová - advokátní koncipient. Reklamace
vánočních dárků, nákup přes internet, právní rady pro každého.
Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Čtvrtek 2. listopadu ve 20.00
MILADA
Premiéra českého ﬁlmu. Na plátna kin
se vůbec poprvé dostává dramatický
osud Milady Horákové, který ve své
době otřásl světem. Hrají: Ayelet Zurer, Robert Gant, Vica Kerekes, Vladimír Javorský, Aňa Geislerová, Taťjana
Medvecká, Ivana Chýlková, Jan Přeučil a další. Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kčǀ130 min.
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Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 9. listopadu v 10.00
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
Repríza dokumentárního ﬁlmu - VB. Nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců Zázračné planety, představuje
divákům všech věkových kategorií nezapomenutelné hrdiny:
mládě zebry, snažící se překonat rozvodněnou řeku; pandu, která usměrňuje svého hravého potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou pospávající ve svislé poloze; lenochoda toužícího po lásce
a mnoho dalších. Mládeži přístupný.
Vstupné 60 Kčǀ95 min. České znění.

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 11 / 2017
Čtvrtek 9. listopadu ve 20.00
SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
Premiéra kriminálního ﬁlmu USA/VB. Šťastný život rodiny
Gardnera Lodge jedné noci změní vloupání do domu a vražda
jeho manželky Rose... Režie George Clooney. V hlavních rolích
excelují držitelé Oscara – Matt Damon a Julianne Moore.
Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kčǀ104 min.
Pátek 10. listopadu ve 20.00
BAJKEŘI
Repríza rozverné letní komedie ve stylu Snowboaďáků a Rafťáků. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ95 min.
Sobota 11. listopadu v 17.30
a neděle 12. listopadu v 15.00
MAXINOŽKA
Premiéra animovaného ﬁlmu. Náctiletý
outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu dávno
ztraceného tatínka. Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kčǀ91 min. České znění.
Sobota 11. listopadu ve 20.00
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
Premiéra kriminálního ﬁlmu. Každý je podezřelý! Nejnovější
zpracování proslulé knižní předlohy Agathy Christie popisuje
osudy třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém vlaku Orient
expresu kdesi ve sněhových závějích na Balkáně. V hlavních rolích: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe a Johnny
Depp. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ110 min.
Neděle 12. listopadu v 17.30
THOR: RAGNAROK ﬁlm ve 3D
Repríza amerického akčního dobrodružného fantastického sci-ﬁ
ﬁlmu. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ100 min. České znění.
Neděle 12. listopadu ve 20.00
PO STRNIŠTI BOS
Repríza úspěšného českého ﬁlmu od Jana a Zdeňka Svěrákových. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ111 min.
Projekt 100 2017: Velká sci-ﬁ na velkém plátně
Úterý 14. listopadu v 19.30
PLANETA OPIC (USA 1968)
Slavný hollywoodský sci-ﬁ ﬁlm, který trvale změnil pohled
na lidstvo. Píše se rok 1972. Po šesti měsících letu vesmírem se
kapitán Taylor přidává ke zbytku posádky a ukládá se k hibernaci. Zatímco na planetě Zemi uplynulo 700 let, posádka cestující
rychlostí světla nezestárla ani o rok. Probouzejí se o 2000 let
později, v roce 3978… Oscar 1969 za nejlepší masky.
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kčǀ112 min.
Čtvrtek 16. listopadu, pátek 17. listopadu
a sobota 18. listopadu vždy ve 20.00
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Premiéra českého ﬁlmu od režiséra J. Hřebejka a scénáristy
P. Jarchovského. Třetí ﬁlm Zahradnictví s názvem Nápadník
se odehrává na samém konci let padesátých. Je příběhem lásky, tentokrát lásky milenecké. Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dětmi, poznamenanými válkou a komunistickým převratem.
V hlavních rolích: Anna Fialová, Ivan Lupták, Tereza Hladíková
a Aňa Geislerová. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ100 min.
Sobota 18. listopadu v 17.30 a neděle 19. listopadu v 17.30
LIGA SPRAVEDLNOSTI ﬁlm ve 3D
Premiéra dobrodružného fantasy sci-ﬁ ﬁlmu natočeného
na motivy komiksů z vydavatelství DC Comics o stejnojmenném superhrdinském týmu.
Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kčǀ100 min. České znění.

Neděle 19. listopadu v 15.00
MAXINOŽKA
Repríza animovaného ﬁlmu. Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kčǀ91 min. České znění.
Neděle 19. listopadu ve 20.00
HORA MEZI NÁMI
Premiéra dramatu. Co kdyby váš život závisel na cizím člověku?
Alex (Kate Winslet) je fotoreportérka, která spěchá na vlastní
svatbu. Má ji už za dva dny. Na letišti ji však zaskočí nečekané
potíže, pravidelné lety jsou kvůli blížící se bouři zastaveny…
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ109 min.
Pro zaměstnance ŠKODA AUTO a rodinné příslušníky představení
ZDARMA (max. 4). Vstupenky je nutné předem v Imformačním centru
na náměstí F. L. Věka (otevřeno Po - Pá 8 - 12 a 13 - 17).

Divadelní představení
Středa 22. listopadu v 19.30
DÁMY Z ANIANE
Daniela Kolářová a Dana
Syslová ve hře Divadla Palace
Praha. Vstupné 350 KčǀPředprodej vstupenek bude zahájen v neděli 5. listopadu
v 15.30 hodin on-line na webu
www.kino.mestodobruska.cz.
Čtvrtek 23. listopadu 19.00
BÁBA Z LEDU
Repríza úspěšného českého ﬁlmu, který bude Česko zastupovat
na Oscarech v Los Angeles. Snímek popisuje vztahy v třígenerační rodině. Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kčǀ106 min.
Pátek 24. listopadu ve 20.00 a sobota 25. listopadu ve 20.00
HRÁČI SE SMRTÍ
V premiéře mysteriózního thrilleru se skupina studentů medicíny
snaží získat odpověď na otázku, zda existuje život po smrti.
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ110 min.
Sobota 25. listopadu v 17.30
LIGA SPRAVEDLNOSTI
Repríza (2D) amerického akčního dobrodružného fantasy sci-ﬁ
ﬁlmu od režiséra Zacka Snydera. Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kčǀ100 min. České znění.
Divadelní představení
Neděle 26. listopadu 19.00
Jára Cimrman, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak
BLANÍK
Jevištní podoba českého mýtu
v provedení Divadla Járy Cimrmana Praha. Vstupné 490 Kč.
Předprodej vstupenek bude
zahájen v sobotu 4. listopadu v 15.30 hodin on-line na
www.kino.mestodobruska.cz
a v pokladně SC-Kina 70.
Vzhledem k mimořádnému uvedení této divadelní hry a ceně
vstupného nebude možná rezervace!
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 30. listopadu v 10.00
MILADA
Repríza českého ﬁlmu o tragickém osudu Milady Horákové, který ve své době otřásl světem. Mládeži přístupný.
Vstupné 60 Kčǀ130 min.
Čtvrtek 30. listopadu ve 20.00
KVARTETO
Velmi očekávaná premiéra českého ﬁlmu režiséra Miroslava
23

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 11 / 2017
Krobota. Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ93 min.
Pátek 1. prosince ve 20.30
METALLICA: QUEBEC MAGNETIC
Koncertní klenot Quebec Magnetic je unikátním, precizně
zpracovaným záznamem legendární show. Takhle hraje kapela
na svém vrcholu…”a na ničem jiném nezáleží”. Metallica uvolnila záznam výjimečně pro jediný večer na plátna stovky českých
kin. www.metallicavkinech.cz. Mládeži přístupný.
Vstupné 200 Kčǀ135 min.

SPORT
KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, telefony 494 629 530 a 777 418 798
Provozní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

Omezení pro veřejnost v listopadu
Pátek 10. 11.
krytý bazén otevřen od 14.00 do 21.00
Pátek 24. 11.
krytý bazén otevřen od 14.00 do 20.00
Sobota 25. 11.
krytý bazén otevřen od 12.00 do 20.00
Ve dnech školní výuky
Úterý
15.00 - 16.30 (rezervace 2 drah)
Čtvrtek
14.30 - 16.00 (rezervace 2 drah)
Pátek
14.15 – 15.45 (rezervace 1 dráhy)

MALÝ SÁL

Výstava
Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
Otevřeno 1. až 30. listopadu v provozních hodinách kina.
Středa 15. listopadu 2017 v 15 hodin
SETKÁNÍ SENIORŮ
SE STAROSTOU
A DALŠÍMI PŘEDSTAVITELI
MĚSTA DOBRUŠKY
Všichni senioři jsou srdečně zváni.
Účastníci se mohou těšit na drobný dárek
a malé občerstvení.
Cestopisná přednáška
Úterý 28. listopadu v 18.00
MOLUKY A RAJA AMPAT
Cestopisná přednáška manželů Adamových. Honba za muškátovým
oříškem na dlouho nedostupné ostrovy Banda se nesmazatelně zapsala
do historie evropských námořních plaveb. Dobrodružné příběhy dobývání
ostrovů koření. Krása pod hladinou
i na souši. Tuňáková dieta a pozvánka
na tradiční svatbu. Úchvatný tanec endemických rajek na ostrovech Západní Papui za rozbřesku. Potápění bez přístrojů do pestrobarevného podmořského světa mezi
žraloky, želvy a rejnoky. Nenechte si ujít jeden z posledních tropických rájů - Raja Ampat. Vstupné dobrovolné.
Pátek 1. prosince 14.00
OCHUTNÁVKA A NÁKUP MAĎARSKÝCH VÍN
A GASTRONOMICKÝCH SPECIALIT
Z OBLASTI BADAČONU
Přijďte nakoupit pěkný a netradiční vánoční dárek blízkým a vybrat si některé z přivezených vín
a specialit. Vstupné 100 Kč (zahrnuje degustaci vín, ochutnávku specialit a nevratnou pamětní skleničku,
kterou obdržíte u vchodu do malého
sálu kina). Během ochutnávky bude
hrát k poslechu (i k tanci) stylová
reprodukovaná hudba.
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Alternativní provoz (veřejnost nebo organizace):
pondělí
16 – 19
úterý
17 – 18
čtvrtek
13 – 14
a
17 – 18
Ranní plavání: (ve dnech školní výuky) středa – pátek 6.00 – 7.30
AQUAEROBIC
úterý a čtvrtek

18 – 19

SPINNING
s Liborem Pondělí 16.45
Pátek
16.45
a

18.00

s Alenou

17.45

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Úterý
16.30
Čtvrtek 17.30

a

SAUNA
13 – 21 muži
13 – 21 ženy
13 – 21 muži
13 – 17 ženy
17 – 21 společná
13 – 21 muži
12 – 21 společná
12 – 20 společná

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

FOTBAL
Městský stadion Václava Šperla
Mistrovské zápasy
Sobota 4. listopadu
SK Dobruška A – Tatran Hostinné
SK Dobruška – Tatran Hostinné
Neděle 12. listopadu
SK Dobruška – Babí/Velké Poříčí

krajská soutěž – muži
10.15
krajská soutěž – starší žáci
12.30
krajská soutěž – dorost
12.00

Sobota 18. listopadu
SK Dobruška A – SK Sparta Úpice krajská soutěž – muži
10.15
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ZE SPORTU
Báječná blondýnka na létající motorce mužské soupeře nešetří
Pokud věčně usměvavou drobnou
blondýnku potkáte v Dobrušce na ulici,
vsaďte se, že neuhodnete, co je jejím největším koníčkem. Nejlépe se cítí v sedle
burácející motorky, kterou dokáže prohánět proklatě rychle. Ale to jí nestačí. Nejezdí po silnici, ale v krkolomném terénu,
a na motocyklu často létá vzduchem. A to
pořádně vysoko. A co rozhodně zaskočí
sportovní fanoušky? Skutečnost, že v závodech poráží soupeře - muže! Seznamte se s MARKÉTOU EHLOVOU, které
na motokrosových tratích neřeknou jinak
než MAKY.
Jak se dívka dostane ke sportu, který
je považovaný za ryze mužskou záležitost?
Táta si přál kluka a motorky ho odjakživa bavily. Když mně bylo osm let, tak
jednou přišel domů a řekl mi, že je k mání
malá motorka. Jestli bych ji nechtěla.
Odpověděla jsem, že ano. Tak ji přivezl.
Byla to asi padesátka, co se startovala
jako zahradní sekačka. Začala jsem jezdit. Z malé motorky jsem vyrostla, tak se
koupila větší. A už se to se mnou táhlo.
(úsměv)
Kolik strojů jste za těch více než deset
let vystřídala?
Nejprve jsem přesedlala na šedesátku. Asi po třech letech na pětaosmdesátku a po zhruba stejné době jsem jezdila
na dvoutaktní stopětadvacítce. Ta mě hodně bavila. No a od začátku letošní sezony
mám dvěstěpadesátku. Poprvé čtyřtakt.
Jaké skrývá záludnosti přestup na silnější motocykl?
Až do letoška to velký skok nikdy nebyl, ale letošní přestup je zásadní. Největší rozdíl je v chování motorky. Musela
jsem hodně měnit styl jízdy, protože jsem
devět let jezdila na dvoutaktech. Nezanedbatelný rozdíl je v hmotnosti stroje. Váží
asi o deset kilo víc a já se svojí menší
váhou a výškou mám co dělat, abych ten
metrák zvládala.
Co když ji položíte?
Docela se nadřu, ale zvednu ji. Začátek
letošní sezony byl fakt krušný, ale přechod jsem zvládla.
V motoristických sportech nebývá nouze o zranění. Jaké bylo nejvážnější?
Zlomená ruka. Jinak musím zaklepat,
že se mi vyhýbají. Pohmožděniny a modřiny nepočítám.
Jak vypadá trénink motokrosaře?
Říká se, že motorku nic nenahradí, tak-

VIZITKA
Markéta Ehlová

že je to hlavně o ježdění. Po pár kolech,
při nichž si obhlédnu trať, dělám tři dvacetiminutové jízdy. Kromě toho jezdím
pravidelně na kole a chodím do posilovny.
Které partie musíte posilovat zejména?
Ruce a záda, protože ty při otřesech během jízdy trpí nejvíc. Pokud jízdu ze začátku přepálíte, tak ruce v závěru velmi
tvrdnout a máte problém udržet řídítka.
Laici si myslí, že se pouze vezete…
Tímhle tvrzením mě lidi často namíchnou. Vůbec si nedokážou představit, jak je
to náročný sport.
Síly měříte nejen s ženami, ale i s muži.
Ve kterých závodech?
S holkami jezdím mistrovství republiky a v krajském přeboru s kluky. Ženská
kategorie na krajské úrovni vypsaná není.
Letošní sezona na silnější motorce pro mě
byla hlavně poznávací, takže jsem jezdila
hlavně v kraji.
Jak to muži snášejí, když je předjíždí
žena?
Co jsem přešla
do dospělé kategorie, tak už je to
lepší, ale mezi juniory z toho kluci byli
hodně nervní. Starší
jezdci už to tak neberou. Nejsou tak
pobláznění, když je
předjedu. Mladým
to často v hlavě přepnulo a snažili se mě
hned předjet zpátky.
A ještě hůř to kousali jejich tátové.

Přezdívka: Maky
Narozena: 17. 1. 1997 v Opočně
Motorka: Yamaha YZ250F
Největší úspěchy:
2011
- 2. místo elév 85 ccm Nova motocross Cup (v chlapecké kategorii)
- 6. místo MMČR ČAM kat: ženy 2T
2012
- 6. místo ve třídě MX 85 (v chlapecké kategorii)
- 1. místo MMČR ČAM ženy 2T
2013
- 5. místo ve třídě MX2 Super Hobby
(v chlapecké kategorii)
- 2. místo MMČR ČAM ženy 2T
2014
- 1. místo 2T MMČR AČR Dunlop
Cup Ženy
- 1. místo MMČR ČAM ženy 2T
2015
- 1. místo MMČR ČAM ženy 2T
- 3. místo MMČR ČAM ženy
- 9. místo MMČR ženy Buksa/Ados
Motocross
2016
- 1. místo MMČR ČAM ženy 2T
- 2. místo MMČR ČAM ženy
- 10. místo MMČR ženy Buksa/Ados
2017
- 1. místo SMS Pardubice Krajský
přebor ve třídě Hobby (s muži)
Vyčítali jim: Jak tě může předjet holka!
Alespoň byla zábava. (smích)
Jak funguje motorkářská rodina?
Táta je pravý motoristický fanoušek.
Motocykly rád montoval a skládal. Je
mým mechanikem a trochu i trenérem.
Záleží to na tom, v jakém jsem závodním
týmu. Některý trenéra má a jiný třeba ne.
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A co maminka? Nebojí se o vás?
Mamka je na závodech hlavně kuchařkou. Často si bere prášek na tlak. Ten jí

na závodech vždy vyletí nahoru. Ale jak
si ho vezme, tak už to kouše docela dobře.
(úsměv)

můj život. Momentálně si přeji jezdit a být
zdravá. Chci se sportem, kterému jsem
propadla jako malá holka, především bavit.

Býváte při závodech hodně nervózní?
Jen před startem v depu. Jak spadne
startovací žebřík, tak ze mě spadne i nervozita a jsem v pohodě.

Vraťme se ještě k tomu, že jste si vybrala pro dívku skutečně velmi výjimečný
sport. S jakými hračkami jste si hrála
jako malé dítě? A co kamarádky?
Než přišla první motorka, tak nejoblíbenějšími hračkami mého dětství byly
vojáčci a autíčka. A nejvíc jsem si vyhrála
s autodráhou. Panenky mě vůbec nebraly.
Na škole mě nebavilo, když holky probíraly make-up a podobně. Spíš jsem se
bavila s kluky a kámoškám to vadilo. Asi
záviděly. (smích)
(six)

Můžete prozradit vaše sportovní cíle?
Hlavní jsem si už splnila, když jsem
získala titul mistryně republiky. Myslím
si, že to je můj závodní strop. Abych se
tímto sportem živila, jako holky v cizině,
tak k tomu mám podle mého názoru hodně
daleko. Moje priority se teď hodně mění.
V patnácti jsem si myslela, že motokros je

Chtěli sbírat zkušenosti a skončili na skvělé sedmé příčce
Finálový závod krajského přeboru
družstev mladšího žactva v Trutnově zahájil běh na 60 m překážek. Dobrušské
sprinterky se nad překážkami prohnaly
jako vítr. Bára Frejvaldová s Lucií Matyášovou v rozběhu skončily na druhém
a třetím místě časy 11,96 a 12,22 a dokázaly bodovat. Obstály také Kristýna
Vyskočilová a Lucie Hábová. V hladkém
sprintu na 60 m bodovala Bára Frejvaldová zásluhou výborného času 9,17. Startovaly rovněž Vanessa Šormová, Tereza
Stejskalová a Klára Uhlíková.
V běhu na 150 m prokázaly své kvality Kateřina Štětinová, Vanessa Šormová
a Lucie Hábová. Narazily na starší a zdatnější soupeřky, ale i přes znatelnou věkovou nevýhodu držely tempo a časy pod
25 vteřin, odešly se vztyčenou hlavou.
Obrovskou radost udělala trenérům Julie
Matulová, která na 800 m bodovala pátým
místem (2:44,91). Cenné zkušenosti nasbíraly Eliška Václavková, Klára Dvořáková a Viktorie Fejová.

Zazářil Lukáš Seidl. Skvěle rozběhl
závod na 1 km a držel se v těsném kontaktu za prvními dvěma běžci. V závěrečné dvoustovce výborným ﬁnišem soupeře
odrovnal a rozběh vyhrál. S časem 3:22,84
skončil celkově pátý. Lukáš Seidl překvapil v technicky náročném hodu oštěpem.
S nářadím se seznámil teprve tři týdny
před závody, přesto jej poslal za dvacetimetrovou hranici, čímž předčil i očekávání trenérů. Petr Cerman předvedl
také technicky dobře zvládnuté hody, ale
do karet mu nehrál nepříznivý vítr.
Skok daleký dobrušským atletkám
nesedl podle představ. Přesto Kristýna
Vyskočilová, Kateřina Štětinová, Tereza
Stejskalová, Klára Uhlíková a Viktorie

Fejová předvedly, že mají v této disciplíně perspektivu. Ve vrhu koulí bylo těžké
konkurovat fyzicky silnějším soupeřům.
Petr Cerman, Eliška Václavková a Julie
Matulová se rvali statečně.
Dobrušský oddíl do závěrečného závodu sezony 4 x 60 m postavil dvě dívčí
štafety. První kvarteto ve složení Frejvaldová, Matyášová, Uhlíková, Štětinová
vybojovalo cenné body do celkové bilance družstev. Druhá štafeta (Stejskalová,
Dvořáková, Václavková, Matulová) v těžké konkurenci získala skvělý bod, když
ve svém rozběhu skončila čtvrtá.
Tým SK Dobruška obsadil v posledním kole krajského přeboru devátou příčku a v celkovém hodnocení po čtyřech
kolech skončil na skvělém sedmém místě
z dvanácti družstev. Je to bilance, která
předčila všechna očekávání, protože dobrušští mladí atleti chtěli v krajské konkurenci především sbírat cenné zkušenosti.
Do příštího roku vzkazují svým soupeřům:
„Po zimě se třeste!“
(skd)

PALEC NAHORU – PALEC DOLŮ
Ozdobená popelnice
Zdánlivě obyčejný a nepříliš
vzhledný předmět jako je popelnice
nebo kontejner nemusí zákonitě hyzdit
okolí. Vkusná dekorace
zdobí nádobu na odpad
a elektroskříň
v nedávno zrekonstruované části ulice
Poddomí.
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Šmejdi opět v Dobrušce
Příklad: Během nákupu v Penny marketu jste úplně cizím člověkem pozváni na
„úžasnou“ předváděcí akci, která proběhne ve Studijním středisku Univerzity
Karlovy. Neodoláte a jdete.
To, co se děje pak, je bohužel stále stejné.
Především senioři snadno podlehnou přesvědčování, že bez jednoploténkové keramické desky a několika hrnců nemohou být, že lépe a levněji podobně
„kvalitní“ zboží nikde jinde nekoupí.
Vzápětí a takřka bez rozmyslu podepíší kupní
smlouvu na desku v hodnotě 25 tisíc korun.
Hned po návratu domů si ale uvědomí, že nepotřebují desku ani hrnce a že cena je několikrát předražená.
Doporučení

NECHOĎTE NA TYTO AKCE!
NEPODEPISUJTE SMLOUVY POD NÁTLAKEM!
NEKUPUJTE PŘEDRAŽENÉ ZBOŽÍ!
O podobných „předváděčkách“ PŘEDEM informujte
Obecní živnostenský úřad - tel. 494 629 659.
Sledujte: http://www.mestodobruska.cz/zivotni-situace/ochrana-spotrebitele/
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Dominantami Českého Meziříčí jsou kostel i věže cukrovaru
Už z názvu obce
České Meziříčí je
patrné, že má leccos
společného s vodou,
tedy spíše s řekou
či řekami. Ano, je
to tak - leží na řece
Dědině, do které se
vlévá Zlatý potok, přitékající od Opočna.
Souvislost s vodou najdeme i ve znaku
obce, na němž je vyobrazen modrý štít se
šikmo položenou stříbrnou pravou rukavicí držící na zlaté udici se zlatým vlascem
a háčkem stříbrnou rybu.
Předkové začali obec budovat koncem 13. století v bažinaté a lesnaté krajině u brodu přes Zlatý potok na odbočce
důležité kladsko-polské zemské stezky,
směřující k hradu Opočen a dále k trhové
osadě Leštná (dnešní Dobruška). Uprostřed rozsáhlého královského lesa na lesní
mýtině byla saskými kolonisty založena
osada Králův Les (Cungeswald), jež je
prvně připomenuta r. 1300.
V roce 1352 se současně se zmínkou
o plebanii (faře) a kostele sv. Kateřiny
objevuje český název Mezrziecz. V roce
1384 je fara uváděna v seznamu desátků
pro krále Václava. Svatostánek, zasvěcený
ve spojitosti s polohou obce na obchodní
stezce patronce vozků a kolářů, stojí v pomyslném centru obce a jeho zajímavostí je
osa vedoucí od západu na východ se vstupem od východu - prý proto, aby většina
tehdejších obyvatel měla do kostela blíž.
První, původně dřevěný kostel byl
v obci postaven zřejmě již kolem roku
1300. V roce 1748, kdy mu hrozilo spadnutí, byl rozbořen a Rudolfem hrabětem
Colloredem postaven nový. Podle záznamů ve farní pamětní knize došlo k položení
základního kamene 8. září 1748 a k posvěcení novostavby 25. listopadu 1752. Z dalších místních památek stojí za zmínku

vzácná barokní socha Immaculata (P. Marie) a socha sv. Jana Nepomuckého.
České Meziříčí je rodištěm řady význačných osobností. Jmenujme odbojného sedláka Jakuba Němečka, jehož dům
zůstal dodnes zachován, nebo královéhradeckého biskupa Karla Otčenáška, kterému byl pro jeho zásluhy udělen papežem
Janem Pavlem II. (jeho osobním přítelem)
v roce 1998 osobní titul arcibiskupa.
A současnost?
V Českém Meziříčí, v jehož čele
stojí druhé volební
období Ing. Milan Žďárek, žije
dnes kolem 1860
obyvatel a ročně
zde vítají do života zhruba 25 dětí.
Z pohledu občanské vybavenosti tu nechybí ordinace
praktického, dětského a zubního lékaře,
lékárna, veterinární ordinace, pošta, dům
s pečovatelskou službou, služby poskytuje také Agentura domácí péče, slušný
sortiment nabízejí obchody s potravinami, průmyslovým zbožím, cukrárna nebo
hostinec.
Počet obyvatel se odráží i v počtu žáků
základní školy, kterou navštěvuje zhruba
250 dětí, a to místních i z okolních obcí.
Velký zájem je o mateřskou školu, kam
chodí 78 dětí.
Z kulturních zařízení využívají občané
knihovnu a kino. Společenský život si nelze představit bez aktivit místních spolků
jako jsou Důchodci od Dědiny, myslivecké sdružení, SDH, Za veselejší Meziříčí
a Český svaz včelařů. Sportovně založení
jedinci nachází vyžití v FC České Meziříčí, Sportovním kuželkářském klubu,
TJ Sokol, kde existuje oddíl tenisu a stolního tenisu a nyní vyvíjí potěšitelnou aktivitu i oddíl cvičení
dětí. Právě Sokol
má nejdelší historii,
vždyť byl založen
už r. 1897. Činnost
těchto
uskupení
podporuje obec formou dotací v celkové výši kolem 450
tisíc ročně s tím, že
přednost
dostává
práce s mládeží.
Oblibu si získaly
tradiční akce jako
původně recesistic-

ká oslava 1. máje, která se postupem doby
proměnila v selskou jízdu historických
vozidel (traktorů apod.). Každoročně se
koná obecní ples, degustace mladých vín
s cimbálem, vánoční i velikonočních pochod, dětský den.
Z informací starosty Milana Žďárka
vyplývá, že mezi velké a rozpočtově náročné akce patřilo v roce 2016 budování
kanalizace v centru, zateplení budovy
základní a mateřské školy v hodnotě
11,5 mil. Kč nebo nová kuchyň ve škole
za 950 tis. Kč. V letošním roce se díky
dotaci z MMR Českomeziříčským povedlo zateplit bytový dům čp. 380, ze svého
rozpočtu investovali vybudování nového
chodníku ke hřbitovu. Jednou z priorit je
také životní prostředí - konkrétně svoz
a likvidace bioodpadu. Zakoupena byla
technika, pořízeny sběrné kompostéry
i popelnice, zkrátka pojem BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) se
v obci skloňuje ve všech pádech.
Do budoucna chtějí pokračovat v akci
„kanalizace“ - po dokončení bude celková hodnota tohoto díla 40 mil. Kč, v plánech je mimo jiné přístavba první třídy
a vestavba v ZŠ, kde by měla vzniknout
počítačová učebna. Starosta se netají tím,
že se také začalo tzv. na lepší časy blýskat
v souvislosti se změnou majitele v téměř
legendárním domě čp. 315 (u odbočky
na Pohoří) a jeho těsném okolí.
...Stručné představení Českého Meziříčí se chýlí ke konci, nelze ho však uzavřít
bez zmínky o cukrovaru, jehož existenci
dnes dokládají výškové objekty viditelné opravdu zdaleka. Cukrovar založili už
v roce 1871 místní rolníci, kteří ho dokázali během jednoho roku zprovoznit. Téměř stopadesátiletá historie má své slunné
i stinné roky. Majitelé se měnili mnohokrát a to i po roce 1989 - tím současným
je ﬁrma Tereos TTD, a. s. Během cukrovarnické kampaně, která trvá přibližně
130 dní, zpracovává v současnosti cukrovar v Českém Meziříčí kolem 7 500 tun
cukrové řepy denně a vyrobí z ní 90 000
tun cukru a více než 25 000 tun pelet
ročně.
(eda)
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Křížovka o ceny
PILAWA GORNA je polské město ležící v podhůří Sovích hor. Právě název
partnerského města Dobrušky skrývala tajenka říjnového čísla Dobrušského
zpravodaje. V redakci se sešlo na čtyři
desítky správných odpovědí. Z nich jsme
vylosovali tři výherce, kteří se mohou těšit
na lístky na ﬁlmové představení v dobrušském kině 70 v průběhu měsíce listopadu.
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Po dvou vstupenkách vyhrávají Marie
Vágnerová, Tomáš Šťásek a Zdenka Krtilová. Výhercům blahopřejeme. Poukázky
na dvě vstupenky na listopadové ﬁlmové
představení si mohou vyzvednout v Informačním centru na náměstí F. L. Věka.
Také v tomto čísle soutěžíme o vstupenky do dobrušského kina, tentokrát na prosincový ﬁlm. Tajenka ukrývá příjmení tří
osobností, které letos na podzim navštívily
Dobrušku.

Jestliže chcete zajít zdarma na ﬁlm
do dobrušského kina v předvánočním období nebo před oslavami konce letošního
roku, zašlete vyluštěnou tajenku se jménem,
adresou a telefonním číslem na redakční e-mail zpravodaj@mestodobruska.cz
nebo osobně odevzdejte do boxu v Informačním centru nejpozději do úterý
14. listopadu.
Přejeme vám příjemnou zábavu.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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INZERCE

S NÁMI BYSTE

PROŠLI !

autoservis

Dobruška

Pøijmeme vyuèeného automechanika s praxí.
30
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INZERCE

A J AKO DÁRE K OT V Í R Á M E V N ÁC HO DĚ SV O U

K A V Á R N U

… UŽ V LISTO PA DU

31

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 11 / 2017

INZERCE

INTERNET za babku!
+BONUS
NET TV na 3 msíce
ZDARMA
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* platí pouze pro nové
internetové zákazníky
při smlouvě na 24 měsíců

*

Využijte speciální akce!

488 999 488
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INTERNET | MOBIL | TELEVIZE | TELEFON
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INZERCE
PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
Diabetologie v Dobrušce v „novém“.
• telefonní konzultace v ordinační době i mimo ni
• moderní diagnostika a komplexní péče
• osobní a přátelský přístup s důrazem
na dobrou informovanost pacienta
• individuální léčba s ohledem na životní styl pacienta
• objednáváme ihned
• možnost výběru z našich poboček Dobruška a Opočno
ZAVOLEJTE NÁM, JSME TU PRO VÁS

725 835 161
Facebook.com/diabetologiedobruska
Email: dr.brandejsova @seznam.cz

Koupím váš

DĩM / BYT /
CHALUPU
i v pĪvodním stavu
rychlé peníze
žádné poplatky

Kamil Benc
+420 608 444 424
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INZERCE

JAK JSME VOLILI V DOBRUŠCE?
Okrsek č. 1: Městská knihovna – účast: 53,04 %
ANO 37,06 %, KDU-ČSL 11,50, KSČM 9,58, SPD 9,26,
ODS 8,30, TOP 09 5,43, Piráti 5,43, ČSSD 4,47, STAN 2,87.
Okrsek č. 2: Základní škola, Pulická – účast: 70,19 %
ANO 32,19 %, ODS 11,69, KDU-ČSL 11,69, Piráti 8,81, SPD 8,45,
TOP 09 8,09, KSČM 6,65, ČSSD 5,21, STAN 3,41.
Okrsek č. 3: Základní škola Fr. Kupky – účast: 65,64 %
ANO 30,31 %, KDU-ČSL 12,76, ODS 9,84, KSČM 9,30,
Piráti 8,77, SPD 6,91, ČSSD 5,85, TOP 09 4,78, STAN 3,98.
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Okrsek č. 7: Kino – účast: 66,15 %
ANO 34,92 %, Piráti 13,88, KDU-ČSL 11,11, SPD 7,93, ODS 6,94,
KSČM 5,35, TOP 09 4,96, ČSSD 4,16, STAN 1,78.
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Okrsek č. 5: Mateřská škola Za Univerzitou – účast: 69,78 %
ANO 32,31 %, Piráti 11,59, KSČM 9,31, ČSSD 8,93, ODS 8,74,
SPD 7,79, KDU-ČSL 7,03, TOP 09 6,08, STAN 2,66.
Okrsek č. 6: Krytý bazén – účast: 66,10 %
ANO 36,52 %, KSČM 14,20, Piráti 9,27, KDU-ČSL 8,40,
SPD 7,82, ČSSD 6,66, TOP 09 4,63, ODS 4,34, STAN 3,76,
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Okrsek č. 4: Kulturní dům – účast: 66,00 %
ANO 29,79 %, Piráti 15,06, ODS 10,95, KDU-ČSL 10,61,
ČSSD 8,56, TOP 09 6,84, SPD 5,82, KSČM 5,13, STAN 4,10.
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Okrsek č. 8: Kino - z parkoviště (Chábory) – účast: 61,67 %
ANO 35,13 %, ČSSD 24,32, KSČM 13,51, ODS 8,10, Piráti 5,40,
SPD 5,40, Rozumní 5,40, TOP 09 2,70, STAN 0,00.
Okrsek č. 9: Městský stadion (Mělčany) – účast: 77,50 %
KDU-ČSL 24,59%, ANO 18,03, Piráti 18,03, ČSSD 9,83, STAN
9,83, SPD 6,55, TOP 09 4,91, ODS 3,27, KSČM 3,27.
Okrsek č. 10: Hasičská zbrojnice v Křovicích – účast: 82,02 %
ANO 38,53 %, KDU-ČSL 14,67, Piráti 12,84, ODS 6,88, ČSSD
5,50, TOP 09 5,50, SPD 5,04, STAN 3,21, KSČM 2,75.

Týden vzdělávání dospělých
pondělí - pátek 6. - 10. listopadu
Nabízí široké veřejnosti pestrý program zaměřený
na vzdělávání, osobní rozvoj, komunikaci, řešení problémů a podobně.
Aktivity budou probíhat v prostorách spolupracujících organizací
a Úřadu práce ČR, na kontaktním pracovišti v Rychnově nad
Kněžnou.
Zúčastněte se některé ze zajímavých akcí. Nenechte se poplést tím,
že aktivity probíhají na úřadu práce. Zúčastnit se může kdokoliv z široké veřejnosti – studenti, důchodci, zaměstnaní, podnikající, muži,
ženy… Týden vzdělávání dospělých je akcí neziskovou a účast pro
veřejnost je zdarma na všech aktivitách. Všichni jste srdečně zváni.
Letošní Týden vzdělávání dospělých se zaměří na tvořivost, kreativitu, praktické ukázky a sdílení zkušeností, protože i to jsou způsoby,
kde může člověk vzdělávat a poznávat sám sebe.
Můžete se těšit na následující akce: Komunikace mezi partnery; Pečení chleba; Jím zdravě, ale nehubnu; Arteterapie; Úskalí předluženosti; Nákup přes internet a řadu dalších.
Kompletní přehled bude zveřejněn v regionálním tisku, na plakátovacích plochách, na www.kr-kralovehradecky.cz a na http://portal.
mpsv.cz/upcr/kp/hkk. Tištěná verze programu bude k vyzvednutí
na úřadech práce.
Další informace podají:
Mgr. Markéta Klofáčová Pavlová, tel.: 950 159 432
e-mail: marketa.klofacovapavlova@uradprace.cz
Ing. Alena Martincová, tel. 950 159 323
e-mail: alena.martincova@uradprace.cz
Těší se na vás pracovnice poradenství Úřadu práce ČR,
kontaktní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou.
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Okrsek č. 11: Hasičská zbrojnice v Domašíně – účast 63,12 %
ANO 31,07 %, SPD 16,38, ODS 11,29, Piráti 7,90, KDU-ČSL 6,77,
KSČM 6,77, ČSSD 5,08, TOP 09 5,08, STAN 2,25.
Okrsek č. 12: SŠ - Podorl. vzdělávací centrum (Pulice) – účast 62,42 %
ANO 30,92 %, KDU-ČSL 10,82, ODS 9,79, Piráti 7,73, SPD 7,73,
TOP 09 7,73, STAN 7,73, ČSSD 7,21, KSČM 3,60.
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Dobrušští dobrovolní hasiči mají NOVOU HASIČSKOU
CISTERNU Tatra Force. Slavnostní předání se odehrálo
na dvou místech - na náměstí F. L. Věka v Dobrušce a poté
na návsi před požární zbrojnicí v nedalekém Domašíně, kde působí požární družstvo dobrušského SDH. Nová cisternová stříkačka CAS 30-T815 -7 6x6, přezdívaná „Nosorožec“, pojme
devět tisíc litrů vody a 540 litrů pěnidla. Její cena překračuje
sedm a půl milionu korun. Devadesát procent nákladů pokryje
dotace z programu IROP, zbytek uhradí město Dobruška.
Podle hlasů v anketě návštěvníků tradiční výstavy patchworku
HRÁTKY Z LÁTKY v synagoze se nejvíce líbila velká deka
Hany Vokounové (na snímku). Článek na straně 14.

V čele startovního pole s číslem 71 se po zablácené trati řítí
Markéta Ehlová z Dobrušky. Talentovaná MOTOKROSOVÁ
JEZDKYNĚ je ve dvaceti letech už čtyřnásobnou vítězkou
seriálu Mezinárodní mistrovství České republiky Českého
amatérského motorsportu. Letos přesedlala na silnější stroj
Yamaha YZ250F a v tzv. „poznávací“ sezoně vyhrála krajský
přebor třídy Hobby, v němž startovala společně s muži.

Profesor dobrušského gymnázia
Miloslav Güttner.

Alena Obstová, učitelka zahraničních
studentů v ústavu jazykové a odborné
přípravy Karlovy univerzity v Dobrušce.

Dobrušský starosta Petr Lžíčař poděkoval
za dlouholetou činnost Jiřímu Machovi,
vedoucímu vlastivědného muzea.

Oldřich Klobas, starosta Dobrušky v letech 1998 až 2006 (vpravo).
Článek o SLAVNOSTNÍM VEČERU ve společenském centru najdete na straně 7.

