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Na pražském Klárově byl slavnostně
odhalen nový podstavec pod okřídleným lvem. Na PAMÁTNÍKU ČESKOSLOVENSKÝCH LETCŮ sloužících
v Královském letectvu (RAF) během
druhé světové války přibyla jména
všech 2507 československých vojáků
včetně pozemního personálu. Uvedeny jsou kompletní hodnosti letců
se symboly kříže u těch, co padli
v boji. Figuruje mezi nimi i jméno
čestného občana Dobrušky, brigádního generála Miroslava Štandery
(*1918 – †2014, na snímku vpravo).
Na slavnostním ceremoniálu nechyběl
dobrušský starosta Petr Lžíčař.
Mimořádná výstava ZVON V PORCELÁNU uzavírá letošní výstavní rok v dobrušském lapidáriu. Od počátku listopadu do konce
prosince lze v městské výstavní síni na náměstí F. L. Věka obdivovat krásné bronzové zvony, zvonky, zvonečky a převážně sněhobílou
keramiku z deštenského Ateliéru Zvonaře a Hrnčířky. Svá díla a výrobky zde vystavují Jan a Barbora Šedovi a Johny The Bell. Dvojnásobně potěší v poklidném adventním a vánočním čase.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
v minulém týdnu jsem se setkal
s našimi seniory
na
pravidelném
přátelském
posezení.
Potěšila
mě vysoká účast.
Málem jsme se
do sálu ve společenském centru nevešli. Jsem rád, že se
lidé o dění v našem městě aktivně zajímají. Svědčila o tom nejenom vysoká účast,
ale i neobyčejně živá diskuze. Společně
se svými kolegy z městského úřadu jsem
účastníky mimo jiné informoval o již realizovaných a připravovaných investičních
akcích. Účastníci se dozvěděli, na jaké
zajímavé kulturní akce se mohou těšit ještě do Vánoc a následně po Novém roce.
Podrobný program dobrušských Vánoc
najdete na straně 4.
V polovině prosince (ve středu 13. 12.)
se uskuteční poslední veřejné zasedání
městského zastupitelstva v tomto roce.

Dovoluji si vás na ně pozvat. Zároveň
bych vás chtěl upozornit na zajímavou
možnost, jak se společně se zvolenými
zastupiteli a odborníky z jednotlivých
odborů a oddělení městského úřadu podílet na tvorbě budoucí podoby Dobrušky.
Nabídněte svůj um a znalosti aktivním zapojením do přípravy strategického plánu
našeho města. Opakovanou výzvu najdete
uvnitř tohoto zpravodaje.
Těším se na začátek posledního měsíce
odcházejícího roku 2017, kdy v Dobrušce
přivítáme naše maďarské přátele z partnerského městečka Ábrahámhegy. V pátek 1. prosince nabídnou v kině tradiční
ochutnávku skvělých vín ze svahů ležících na pobřeží jezera Balaton. Labužníci
si určitě - stejně jako na Svatováclavských
slavnostech – pochutnají na pikantních
maďarských klobásách a jelitech. Nadcházející sobotu se v historické radnici setkají vedoucí představitelé obou měst, aby
zavzpomínali na počátky pestré mezinárodní spolupráce mezi Ábrahámhegy
a Dobruškou datující se od konce devadesátých let minulého století.

V neděli 3. prosince na náměstí společně rozsvítíme vánoční strom. Při té
příležitosti vám přeji poklidný adventní
čas a krásně prožité Vánoce. Dokonale si
užijte poslední svátky roku mezi svými
nejbližšími. Pevně věřím, že se poslední
podvečer letošního roku setkáme na náměstí F. L. Věka na tradiční akci města –
Silvestříku pro děti. Odborná porota se už
těší na jejich originální jednohubky! A pak
opětovně odpálíme báječný ohňostroj!
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

Číslo měsíce: 3
Internetový předprodej na dobrušské představení Divadla Jary Cimrmana byl skutečně bleskový. Vstupenky
na hru Blaník zmizely z nabídky během
pouhých tří minut! Rychle se zaprášilo i po lístcích na akustický vánoční
koncert rockera Kamila Střihavky. Sál
společenského centra byl vyprodán
za pouhé dva dny.

Město Dobruška srdečně zve na
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Neděle 3. prosince od 17 hodin
náměstí F. L. Věka
Vystoupí žáci hudebního a literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy v Dobrušce.
Úvodní slova pronesou starosta města Ing. Petr Lžíčař
a děkan římskokatolické farnosti P. ThLic. Augustín Slaninka, CM.

SILVESTŘÍK PRO DĚTI
Město Dobruška srdečně zve děti a jejich rodiče na tradiční zakončení roku
v neděli 31. prosince od 16.30 hodin na náměstí F. L. Věka.
Připraven je pestrý program s diskotékou DJ Lukina,
vystoupením kouzelníka Mr. Carla a vědomostní soutěží pro děti.
Chybět nebude občerstvení pro malé i velké a dárečky pro děti.
Také letos je vyhlášena tradiční „Soutěž o nejkrásnější jednohubku“.
Přineste s sebou nejpozději do 17 hodin maximálně tři jednohubky, za které jejich dětští autoři obdrží odměnu.
Silvestrovská dětská půlnoc nastane přesně v 18 hodin a bude ji provázet působivý ohňostroj na náměstí F. L. Věka.
Všechny děti se svými rodiči jsou srdečně zvány na silvestrovskou show!
Ing. Jana Hedvičáková, Kulturní zařízení města Dobrušky
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Vánoce 2017
v Dobrušce

Pátek 1. prosince
ve 14 hodin
SC - Kino 70

Nedøle 3. prosince
v 17 hodin
Námøstí F. L. Vøka

OCHUTNÁVKA MAòARSKÝCH VÍN
A GASTRONOMICKÝCH SPECIALIT

Úterý 19. prosince

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOéNÍHO STROMU

StĆeda 20. prosince

úêinkují žáci hudebního a literárnø-dramatického
oboru ZUŠ Dobruška, prodej perníêkĎ upeêených
šikovnými maminkami z RC Hastrmánek
Pondølí 4. prosince
v 17 hodin
Sál ZUŠ

Pondølí 4. prosince
v 17 hodin
Sál Studijního stĆediska
Univerzity Karlovy

Úterý 5. prosince
v 8.30 hodin
MC Hastrmánek

I. ADVENTNÍ KONCERT
ŽÁKč ZUŠ DOBRUŠKA
MIKULÁŠ S éERTÍKY

v 17 hodin
Malý sál SC – Kina 70

étvrtek 7. prosince
v 15 hodin
Møstská knihovna

Sobota 9. prosince
v 17 hodin
Náves v Domašínø

Nedøle 10. prosince
od 9 do 15 hodin
Jídelna Sodexho
ZŠ Fr. Kupky

Nedøle 10. prosince
10 hodin
Loutková scéna
v sokolovnø

Nedøle 10. prosince
v 16 hodin
RC Sedmikráska

Nedøle 10. prosince
v 18 hodin
SC – Kino 70

Úterý 12. prosince
v 19.30 hodin
SC – Kino 70

Nedøle 17. prosince
v 9.30 hodin
SC – Kino 70

Nedøle 17. prosince
v 10 hodin
Loutková scéna
v sokolovnø

18. – 21. prosince
v pĎjêovních hodinách
Møstská knihovna

Pondølí 18. prosince
v 19 hodin
Synagoga

od 16 do 18 hodin
MC Hastrmánek

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM,
AND÷LEM A éERTEM
BESEDA
S DR. PAVLEM TAUSSIGEM
POVÍDÁM, POVÍDÁM
VÁNOéNÍ POHÁDKU
VÁNOéNÍ PąÍB÷H
úêinkují místní døti a žesČový kvartet Valáneêky

v 24 hodin
Kostel sv. Václava

StĆeda 27. prosince
v 18 hodin
Synagoga

étvrtek 28. prosince

Nedøle 31. prosince
v 7 hodin
Start u sokolovny

Nedøle 31. prosince
v 10 hodin
Start u prodejny kol
Maršálek

Nedøle 31. prosince
v 16.30 hodin
Námøstí F. L. Vøka

Pondølí 1. ledna 2018

VÁNOéNÍ JARMARK
prezentace a prodej lidových
a umøleckých Ćemesel

Sobota 6. ledna 2018

loutková pohádka

Dobruška a okolí

Nedøle 7. ledna 2018
v 17 hodin
Námøstí F. L. Vøka

POHÁDKOVÉ VÁNOCE
PRO RODINY S D÷TMI
VÁNOéNÍ KONCERT OPOéENKY
tradiêní vánoêní koncert dechové hudby

VÁNOéNÍ KONCERT
KAMILA STąIHAVKY & LEADERS!
POUTNÍK Z JERICHA
vánoêní divadelní hra døtí z Církve bratrské

éERT A KÁéA

repríza loutkové pohádky

VÁNOCE V KNIHOVN÷
sváteêní atmosféra
a možnost posezení pĆi êaji nebo kávø

TRADIéNÍ ZDOBENÍ STROMEéKU
PRO ZVÍąÁTKA
PčLNOéNÍ MŠE
VÁNOéNÍ KONCERT
ZDEÿKA SV÷DÍKA S DCEROU
REPUBLIKOVÁ PąEDPREMIÉRA
FILMU éERTOVINY
za úêasti režiséra ZdeĀka Trošky a hercĎ

ve 13 hodin
Start u prodejny kol
Maršálek

éERT A KÁéA

II. ADVENTNÍ KONCERT
ŽÁKč ZUŠ DOBRUŠKA

rozbalování dárkĎ, zpøv koled
Nedøle 24. prosince

v 17.30 a 20.15 hodin
SC – Kino 70

nutná rezervace pĆedem
Úterý 5. prosince

v 18 hodin
SC – Kino 70

SILVESTROVSKÝ POCHOD
39. roêník

SILVESTROVSKÝ B÷H
21. roêník

SILVESTąÍK PRO D÷TI
vystoupení kouzelníka, hry pro døti, ohĀostroj

NOVOROéNÍ
CYKLISTICKÁ VYJÍŽòKA
27. roêník

TąÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
ZHASNUTÍ VÁNOéNÍHO STROMU
zakonêení vánoêního období,
vyhodnocení TĆíkrálové sbírky

VÝSTAVY
Celý møsíc prosinec

ZVON V PORCELÁNU

v otevíracích hodinách
møstského úĆadu
Lapidárium MÚ

výstava zvonkĎ a keramiky manželĎ
Jana a Barbory Šedových

Celý møsíc prosinec

PALIéKOVANÝ ADVENT

v provozních hodinách
kina
Malý sál SC – Kina 70

1. - 21. prosince
v pĎjêovních hodinách
Foyer
møstské knihovny

nedøle 3., 10. a 17.
a sobota 23. prosince
od 9 do 12 hodin
Bývalá kovárna

výstava krajek êlenek Klubu paliêkování
pĆi Domø døtí a mládeže Dobruška

ADVENTNÍ éAS
VE ŠKOLNÍ DRUŽIN÷
práce døtí z družiny pĆi ZŠ Fr. Kupky

STARÁ HÁJKOVA KOVÁRNA
VE FOTOGRAFIÍCH
PAVLA ŠT÷PÁNA

Ó, TY RADOSTNÝ éASE VÁNOéNÍ
vánoêní písnø v podání
ženského pøveckého sboru Vlasta

ZM÷ N A P RO GRA MU VY H R A ZEN A
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 25.10.2017
schvaluje
– podání žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci ve výši 900.000 Kč
v dotačním programu A pro rok 2018 Královéhradeckému kraji jako poskytovateli
dotace

byla seznámena
– s výsledky konkursního řízení na místo ředitele/ky Základní školy Františka Kupky,
Dobruška ze dne 23.10.2017 a jmenuje
Mgr. Alenu Bačíkovou do funkce ředitelky
s účinností od 01.01.2018 nebo dle dohody
na dobu neurčitou

Rada města

dne 01.11.2017
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 18/2017
dle předloženého návrhu
– uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě
č. 7720894000 s pojišťovnou Kooperativa
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group,
IČ 47116617, kterým se připojišťuje nový
majetek
– platové tarify ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Dobruška – MŠ,
ZŠ, ZUŠ a DDM od 01.11.2017 v souladu
s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění NV č. 340/2017 Sb.
– uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV ze dne 20.03.2014
pro stavbu „Sportovní hala v Dobrušce,
Pulická ulice“ se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na realizaci oprav střešní krytiny a krovu kaple Nanebevzetí Panny Marie v Domašíně na pozemku parc. č. st. 79 v k. ú.
Domašín u Dobrušky s Petrem Kadlecem, IČ 76187560. Celková cena díla činí
451.803 Kč vč. DPH
– uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti se Správou silnic Královehradeckého kraje příspěvkovou organizací,
IČ 70947996
– anketní dotazník k Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR na rok 2018,
s uvedenými kulturními památkami, včetně ﬁnančních částek k pracím, navrženými
k regeneraci na rok 2018: „Rekonstrukce
podloubí domu čp. 14 na náměstí F. L. Věka
v Dobrušce – oprava omítky pilířů podloubí
a položení nové dlažby“ a „Oprava pavlače
domu F. L. Věka čp. 185 v Dobrušce“
– vyvěšení záměru výpůjčky pozemku parc.
č. 270/103 a částí pozemků parc. č. 270/99,
270/101, 270/141, 270/144 a 270/147
v obci a k. ú. Dobruška

– uzavření nájemní smlouvy s Ing. Pavlem
Michlem, IČ 48612804, na části pozemků
parc. č. 2113/127 a 2113/125 v obci a k. ú.
Dobruška o výměře 15 m2 za účelem prodeje vánočních stromků. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 09.12.
do 23.12.2017. Cena nájmu je 4.500 Kč
– vyvěšení záměru výpůjčky částí pozemků
parc. č. 6/6, 8/1 a 324/1 v obci Dobruška
a k. ú. Křovice a částí pozemků parc.
č. 2839 a 2840 v obci a k. ú. Dobruška
– poskytnutí ﬁnančního daru hotovosti
ve výši 1.000 Kč pro každé dítě (celkem
11 dětí), jež se zúčastní vítání občánků
dne 03.11.2017. Finanční dar se poskytuje
na základě podmínek schválených Radou
města Dobrušky dne 14.09.2016
– odmítnutí požadavku společnosti Sodexo
- zařízení školního stravování, s. r. o.,
IČ 25604180, na náhradu škody způsobené požárem v kuchyni školní jídelny
ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce, k němuž došlo
dne 10.04.2017, a to z důvodu, že město
Dobruška za škodu neodpovídá pro nedostatek zavinění
– první vydání organizační směrnice č. OS/31
Zásady zpracování a vydávání Dobrušského
zpravodaje
– v rámci zajištění akce „Ochutnávka maďarských vín a specialit“ úhradu
ubytování a stravování pro 10 členů maďarské delegace z Ábrahámhegy ve dnech
30.11. – 03.12.2017

souhlasí
– s tím, aby zřízená příspěvková organizace
Základní škola Františka Kupky, Dobruška, přijala peněžní dar ve výši 10.000 Kč
od ﬁrmy SERVISBAL OBALY, s. r. o.,
IČ 49811169

jmenuje
– zástupcem zřizovatele do školské rady
při Základní škole, Dobruška, Pulická
od 01.01.2018 místostarostu Petra Sadovského

byla seznámena
– se zápisem z 16. schůzky regenerační komise z 26.10.2017

legovat místostarostu Ing. Petra Poláčka
k zastupování města Dobrušky na všech
valných hromadách a jednáních Asociace
cykloměst pro cyklisty

Rada města
dne 15.11.2017
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 19/2017
dle předloženého návrhu
– objednání projektové dokumentace pro povolení stavby nového záložního vodojemu
na kopci Chlum v k. ú. Mělčany u Dobrušky u společnosti IKKO Hradec Králové,
s. r. o., IČ 27482782 za cenu 251.680 Kč vč.
DPH
– uzavření smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru za účelem zpracování projektu Dobruška, ul. Javorová s projektantem
Kamilem Hronovským, IČ 68459327,
v ceně 847 Kč/hod. vč. DPH za autorský dozor a v ceně 361.790 Kč vč. DPH za ostatní
plnění speciﬁkované ve smlouvě
– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu na umístění stavby vodovodní a kanalizační přípojky
– ukončení nájmu založeného Smlouvou
o nájmu nemovitostí ze dne 31.12.2004
včetně jejího Dodatku č. 1 uzavřenou s panem Josefem Ungrádem, IČ 62046241,
a to dohodou k 15.11.2017
– vyvěšení záměru budoucí směny částí pozemků parc. č. 2113/137 a 2113/138 v obci
a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky za pozemky parc. č. 2136/3, 2885/7
a 2886/1 v obci a k. ú. Dobruška s doplatkem
– uzavření Dodatku č. 4 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb s Českou poštou, s. p., IČ 47114983. Předmětem
dodatku je změna platnosti dohody na dobu
neurčitou
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o roznášce informačních a propagačních materiálů s Českou poštou, s. p., IČ 47114983.
Předmětem dodatku je změna platnosti
smlouvy na dobu neurčitou uzavření Dodat-

doporučuje
Zastupitelstvu
města Dobrušky
– schválit
prodej
pozemku
parc.
č. 1026/14 o výměře 62 m2 v obci
Dobruška a k. ú.
Domašín u Dobrušky za dohodnutou
kupní cenu ve výši
17.360 Kč
– podat
přihlášku
města
Dobrušky
do Asociace cykloměst pro cyklisty,
IČ 01911996 a de-
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–

–

–
–

ku č. 4 k Dohodě o podmínkách podávání
poštovních zásilek Obchodní psaní s Českou poštou, s. p., IČ 47114983. Předmětem
dodatku je prodloužení platnosti dohody
do 31.12.2021
Místní akční skupinu Pohoda venkova z. s.,
IČ 27005577, nositelem Místního akčního
plánu školství – 2. etapy pro oblast ORP
Dobruška
připojení města Dobrušky k Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí
k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění zákona č. 14/2017 Sb. iniciovanému Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
uzavření městské knihovny v době
od 22.12. do 31.12.2017
ceník recyklátů pro rok 2018

byla seznámena
– s přehledem o plnění rozpočtu města Dobrušky za I. – III. čtvrtletí 2017 předloženým odborem ﬁnančním a školským.
Rozpočtové hospodaření města skončilo
k 30.09.2017 přebytkem hospodaření
ve výši 21.752.904,76 Kč.

projednala
– pracovní návrhy rozpočtu na rok 2018
a střednědobého výhledu rozpočtu města
Dobrušky pro rok 2019 až 2021

– prodej pozemku parc. č. 2827/12 o výměře 35 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši
700 Kč
– v rámci členství města Dobruška v zájmovém sdružení právnických osob Destinační
společnost Orlické hory a Podorlicko s platností od 01.01.2018 roční členský příspěvek
ve výši 8 Kč/obyvatele, s jeho rozdělením
3 Kč jako základní poplatek na společnou
propagaci, 4 Kč do Fondu cestovního ruchu
a 1 Kč do Rezervního fondu sdružení.

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– prodej pozemku parc. č. 2827/13 o výměře 33 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši
660 Kč

Z pracovního diáře Setkání starostů a školení pro obce
Vybrali jsme z nabitého pracovního
programu dobrušského starosty Ing. Petra
Lžíčaře na přelomu října a listopadu.
■ V pátek 20. října se uskutečnila pravidelná porada s městským architektem
Ing. Tomášem Haromem.
■ V úterý 24. října Petr Lžíčař pořádal
setkání starostů ORP Dobruška.
■ Ve čtvrtek 2. listopadu se starosta
v Praze zúčastnil ﬁnanční konference
pořádané Svazem měst a obcí České
republiky.
■ V pondělí 6. listopadu se sešel na další
poradě s městským architektem.
■ Ve středu 8. listopadu starosta společně
s vedoucím krytého bazénu Robertem
Francem v rámci přípravy rekonstrukce dobrušského bazénu navštívili bazény v Poličce a Vysokém Mýtě.
■ Ve čtvrtek 9. listopadu se Petr Lžíčař
zúčastnil pracovního setkání v závodě
Škoda Auto v Kvasinách, kde se diskutovaly otázky z oblasti dopravní bezpečnosti.
■ V pátek 10. listopadu starosta s místostarosty Ing. Petrem Poláčkem a Petrem Sadovským a zástupci místního
vojenského úřadu uctili památku válečných veteránů položením květinových věnců k památníkům v Dobrušce
a okolních obcích.
■ Ve středu 15. listopadu se Petr Lžíčař
s kolegy z městského úřadu setkal v zaplněném malém sále společenského
centra s dobrušskými seniory.

Dovolujeme si vás pozvat
na 20. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Dobrušky,
které se uskuteční
ve středu 13. prosince od 17 hodin
v malém sále
Společenského centra-Kina 70.
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V úterý 24. října proběhlo setkání starostů správního obvodu obce s rozšířenou
působností Dobruška. Po uvítání starostou
Dobrušky Ing. Petrem Lžíčařem navštívili
starostové postupně obce nad Dobruškou
- Podbřezí, Dobré, Bačetín, Kounov, Deštné v Orlických horách, Sedloňov, Olešnici v Orlických horách, Dobřany, Bystré,
Janov, Bohdašín, Ohnišov, Val a Chlístov.
Vyměnili si zkušenosti s chodem
obcí,
získáváním
dotací a informovali
o životě v obcích,
úspěších i komplikacích
spojených
s vedením obcí. Poté
se starostové přesunuli na společný
oběd do dobrušské
ﬁrmy Servisbal, kde
se také uskutečnilo
školení o novele zákona o střetu zájmů
vedené tajemníkem

městského úřadu JUDr. Janem Šťastným.
Ve čtvrtek 2. listopadu dobrušský
tajemník školil starosty obcí z Dobrušska, Rychnovska a Kostelecka zapojené
v dobrovolných svazcích obcí Dolní Bělá
a Vrchy. Náplní školení byly nové povinnosti vyplývajících ze zákona o střetu
zájmů a z novinek v oblasti ochrany osobních údajů.
(zr)

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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AKTUALITY Z MĚSTA
Není to naše práce, přesto svážíme odpad za neukázněné lidi,
říká Vlastislav Kunc nový vedoucí technických služeb
Nejstudenější roční období se přihlásilo o slovo v polovině listopadu prvními
ranními mrazíky. Pracovníkům městských
technických služeb začíná nejnáročnější
období roku, kdy budou muset bezprostředně reagovat na nevyzpytatelné vrtochy paní Zimy. Prioritou bude zajištění
sjízdnosti a schůdnosti dobrušských ulic,
chodníků a prostranství.
Sedmnácti kmenovým zaměstnancům
technických
služeb a příležitostným
pracovníkům
vykonávajícím veřejně prospěšné práce
od letošního jara velí
nový šéf – VLASTISLAV KUNC.
Takzvaná „vépépéčka“ zajišťují především úklidové práce. „Na pravidelné ranní poradě určíme sektor, který se daný den
bude uklízet,“ přibližuje nový vedoucí.
Letošní rok byl abnormální z hlediska
růstu vegetace. „Často pršelo a tráva rostla velmi intenzivně. Četnost sečení byla
mnohem vyšší než v minulých letech.
Nadměrné množství trávy nám paradoxně komplikovalo výrobu kompostu. Měli
jsme jí přebytek a postrádali více dřevní
hmoty, která je potřebná k provzdušnění
kompostu, aby nezačal hnít. Chyběly větve,“ vysvětluje Vlastislav Kunc a podotýká, že někteří zahrádkáři větve ze stromů
nesmyslně pálí. „Je potřebné je svážet do
nastálo přistavených kontejnerů u vjezdu
do teplárny.“
Kompost se obvykle vydává dvakrát
do roka „Někteří lidé byli velmi nedočkaví. Jenže výroba kompostu nejde urychlit.
Jeho zrání trvá tři a půl až čtyři měsíce.

Proto jej vydáváme pouze dvakrát do roka. muselo dát více práce, než kdyby ji vyloLetos jsme díky abnormálnímu růstu trávy žili ve sběrném dvoře. To normální člověk
výjimečně pořídili vyrobit třetí várku, kte- nepochopí…,“ podivuje se Vlastislav Kunc
rá se bude vydávat na počátku prosince.“
nad vynalézavostí neukázněných spoluobÚklid veřejného prostranství zahrnu- čanů. „Objemný odpad, který se nevejde
je strojní i ruční čištění, údržbu silnic do kontejnerů, nakonec do sběrného dvove městě a v přilehlých obcích, údržbu ra odvezou naši pracovníci. Přitom to není
zeleně v podobě sekání trávy, sadových jejich starostí, ale povinností lidí bydlících
úprav, prořezávání nebo kácení stro- v přilehlých domech!“
mů, výrobu kompostu, údržbu veřejného
Podle šéfa technických služeb patří k dalosvětlení a další elektrikářské práce, sta- ším obvyklým prohřeškům odložení starého
vění a demontáž pódií na kulturní akce, oblečení vedle popelnic. „Je to nepochopipravidelné vyvážení odpadkových košů telné, když je po celém městě umístěno mno- to je jen část nejobvyklejších činností ho speciálních kontejnerů na použitý textil.
technických služeb.
Neomalené chování některých jedinců už
Vedoucího zneklidňuje častá mylná často přesahuje únosné meze. Neuvědomují
představa o tom, kdo se má starat o údržbu si, že můžou být potrestáni citelnou správkontejnerových stání na komunální a tří- ní pokutou. Chtělo by to někoho skutečně
děný odpad. „Lidé si myslí, že ke kontej- přistihnout, potrestat a dát ve známost jako
nerům mohou donést cokoliv. Někdy tam varovný případ. Možná by částečně mohla
odloží těžko pochopitelné věci. Poměrně pomoci úprava otevírací doby ve sběrném
běžně velké kusy nábytku. Poslední případ dvoře, který spravuje společnost Marius
se udál před pár dny přímo naproti našemu Pedersen. Přimlouval bych se pro rozšíření
sídlu v Družstevní ulici – vedle popelnic o dopolední čas. Lidí dělají na směny
někdo odložil kompletní sedací soupravu – a odpoledne jsou často v zaměstnání.“ (six)
tři mohutná křesla i s
gaučem! Často skutečně žasneme. Nejkurióznější případ
se rovněž stal teď
v listopadu. Neznámí „duševní boháči“
nasoukali do černého
kontejneru na komunální odpad celou
automatickou pračku (snímek najdete
v rubrice „PALEC
DOLŮ“ na straně
34 - pozn. red.). Při- Kompletní sedací souprava vynesená ke kontejnerům paneláku na
tom jim to rozhodně sídlišti Za Universitou. Tak je to špatně! Patří do sběrného dvora!

Sběrný separační dvůr Dobruška

ulice Čs. odboje (mezi Střední průmyslovou školou a teplárnou)
Otevírací doba
úterý 14.00 – 17.00
pátek 14.00 – 17.00
sobota 9.00 – 12.00
Občané města Dobrušky zde mohou ZDARMA odevzdat následující odpady:
nebezpečné
(ředidla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, ledničky a televize - nekompletní, oleje barvy,
akumulátory, zářivky - poškozené)
vytříděné složky (plasty, sklo, papír, kovy)
ostatní
(pneumatiky bez disků, elektro - nekompletní, objemný odpad /např. křeslo, skříň, umyvadlo, koberec,
tj. odpady z domácnosti, které se nevejdou do odpadových nádob)
Na sběrném dvoře nelze uložit stavební sutě a zahradní odpad.
Tento odpad přijímá skládka v Křovicích v pracovní dny od 7 do 15.30.
7
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Děti potěší nové omalovánky Dobrušky Nové čokolády
Výtvarník Petr Netík z Opočna vytvo- ním stupni základních škol vznikl nápad
s radnicí – vkusný
řil na základě zadání vedení našeho města vytvořit pro děti dobrušské omalovánky
zábavně-vzdělávací omalovánky Dobruš- s dopravně-bezpečnostní tématikou,“ prodárek na návštěvu
ky. „Během pořádání bezpečnostních dnů zradil místostarosta Petr Sadovský. „Věve zdejších mateřských školách a na prv-

řím, že obrázky zaujmou děti zejména tím,
že jsou zasazeny do
jim známého prostředí – do ulic v našem
městě.“ Omalovánky
jsou opatřeny krátkými srozumitelnými texty v anglickém
a českém jazyce.
„Budeme je rozdávat
dětem při různých
příležitostech a už
nyní se dají zakoupit v informačním
centru,“ doplnil Petr
Sadovský.
(six)

V
Informačním
centru
na náměstí F. L. Věka máte nyní
možnost zakoupit čokolády
s
motivem
dobrušské radnice. Mléčná
i hořká varianta se hodí například
jako
vkusný dárek
na předvánočních a vánočních
návštěvách blízkých,
známých nebo
přátel.
(zr)

Výsledky Průzkumu potřebnosti
sociálních služeb v ORP Dobruška
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška v květnu uskutečnil v obcích spadajících pod rozšířenou působnost
Dobrušky (ORP) dotazníkové šetření - Průzkum potřebnosti
sociálních služeb na Dobrušsku.
Celkově se v územním obvodu ORP Dobruška distribuovalo 1240 dotazníků. Vrátilo se 589 vyplněných dotazníků
(což je 47,50 %). Zároveň proběhlo i elektronické dotazníkové šetření na webu města Dobrušky. Zde respondenti vyplnili
36 dotazníků.

2. Máte dostatek informací o možnostech poskytování sociál
ních služeb na Dobrušsku?
(z celkového počtu 625 odpovědělo 513 respondentů)
Odpověď

Počet respondentů

%

Ano

256

49,90

Ne

169

32,94

88

17,16

513

100,00

Nezajímám se
Celkem

Celkově se dotazníkového šetření zúčastnilo 625 respondentů, 202 (32,32 %) mužů a 423 (67,68 %) žen.

Protože jen polovina respondentů je dostatečně informována o sociálních službách, bude zapotřebí zlepšit informovanost občanů.

Věkové složení respondentů, kteří uvedli svůj věk (z celkového počtu 625 uvedlo svůj věk 516 respondentů)

3. Řešíte v současné době ve svém životě některou životní
situaci, případně cítíte potřebu ji řešit?
(každý respondent mohl uvést jakýkoliv počet odpovědi
z předložené nabídky potřeb)

Věková struktura Počet respondentů

%

Do 30 let

97

18,80

Do 60 let

181

35,08

Nad 60 let

238

46,12

Celkem

516

100,00

Můžeme konstatovat, že větší ochotu účastnit se průzkumu projevily ženy a věkové skupiny do 60 let a nad 60 let. Je patrné,
že větší zájem mají skupiny věkově starší, kterých se potřebnost
sociálních služeb přímo dotýká nebo ji předvídají.
1. Považujete sociální služby za důležitou součást
společenského života?
Odpověď

Počet respondentů

%

Řešené potřeby
Možnosti volnočasových aktivit

84

Jiné - nespeciﬁkováno

62

Dovoz oběda do domácnosti

51

Péče o dítě a jeho výchova
Pomoc při každodenních úkonech
(osobní hygiena…)
Drobná zdravotní ošetření v domácnosti

49
46

Setkávat se s vrstevníky

37

Neshody v rodině, partnerská krize

36
36
35
33

Ano

607

97,12

Ne

2

00,32

Přivolat si pomoc v tísni

Nezajímám se

16

02,56

Celkem

625

100,00

8

42

Uplatnění nároku na sociální dávku
Hledání zaměstnání

Odpovědi vypovídají mimo jiné o velkém zájmu občanů o sociální služby a silném sociálním cítění našich občanů v rámci
celého ORP Dobruška napříč všemi generacemi.

Počet odpovědí

Prezentujeme jedenáct nejvíce uváděných odpovědí respondentů
z celkového počtu 17 možných nabídek odpovědí. Mladší generace řeší zejména využití volného času. Důležitou skupinu tvoří
u starší populace otázky spojené se zdravím a zajištěním péče
o vlastní osobu. U mladší a střední generace to jsou vztahové
a existenční problémy.
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4. Na koho byste se v případě potřeby obrátil/a s prosbou
o pomoc? (každý respondent mohl uvést maximálně tři odpovědi z předložené nabídky)

7. Za sociální služby, které mi pomohou zvládnout moji
životní situaci, jsem schopný/á:
Varianty odpovědí

Varianty odpovědí

Počet odpovědí

Počet respondentů

%

89

14,24

Platit jejich plnou cenu

Rodina

479

Platit část jejich ceny

394

63,04

Lékař

180

142

22,72

Soused a přátelé

174

Nejsem schopný/á platit,
měly by být zdarma

Poskytovatel sociální služby

140

Celkem

625

100,00

Úřady (městský úřad, úřad práce, policie)

122

Farář

27

Na nikoho, poradím si sám

26

Nejčastěji by se respondenti obrátili na rodinu (stále ještě nám
fungují pevné vazby v rodině). Lékař, sousedé a přátelé na druhém a třetím místě deklarují fungující tzv. sousedskou výpomoc.
Poskytovatelé sociálních služeb a úřady mají poměrně dobrou
pozici (občané se na ně ale zpravidla obracejí většinou tehdy,
když už nejsou sami schopni poskytnout pomoc svým nejbližším
z rodiny).
5. Využíváte Vy nebo člen Vaší domácnosti některé z níže
uvedených sociálních služeb? (každý respondent mohl uvést
jakýkoliv počet odpovědí z předložené nabídky služeb, v tabulce neuvádíme služby, které nejsou respondenty využívány)
Druh služby

Počet odpovědí

S ohledem na složitost ﬁnancování sociálních služeb je pozitivní
pohled více jak 3/4 respondentů, kteří jsou ochotni platit alespoň část ceny. Dvacet dva procent občanů má pravděpodobně
s ohledem na svoje nízké příjmy problém hradit jakoukoli částku.
Pomoc vyřešit ﬁnancování sociálních služeb by mohlo i správné
a účelné využívání příspěvku na péči.
8. Brání Vám nebo členu Vaší domácnosti nějaká překážka
ve využívání sociálních služeb?
(z celkového počtu 625 odpovědělo 519 respondentů)
Varianty odpovědí
Žádnou sociální službu nevyužívám

82,66

25

4,82

Nevyhovující doba poskytování sociální služby

8

1,54

21

4,04

Vysoká cena

50

Požadovaná služba na našem území nepůsobí

Domov pro seniory

18

Jiné

Sociální poradenství

9

Osobní asistence

7
13

Nevyužívám žádnou službu

411

Na otázku, zda respondenti nebo členové jejich domácností
využívají nějakou sociální službu, odpovědělo nejvíce respondentů, že využívají pečovatelskou službu a domovy pro seniory.
Největší skupinu tvořila odpověď, že žádnou sociální službu
nevyužívám (411 respondentů). To může sice vytvářet na jedné
straně dojem, že respondenti sociální služby nepotřebují, na druhou stranu to vypovídá o zajištění péče ze strany rodiny, sousedů
a přátel.
6. Za sociální službou jsem schopen/ schopna dojíždět (z celkového počtu 625 odpovědělo 511 respondentů)
Varianty odpovědí

Počet respondentů

%

281

54,99

Do nejbližšího krajského
města

33

6,46

Nejsem schopný/á dojíždět, sociální služba by měla
být v místě bydliště

197

38,55

Celkem

511

100,00

Do nejbližšího města

Více jak polovina respondentů je ochotná dojíždět za službami
do nejbližšího města. Velká část ale ochotná dojíždět za službami
z nějakého důvodu není. Potvrzuje to obecně neochotu dojíždět
za službou do vzdálenějších míst a potřebnost mít služby v místě
bydliště.

%

429

Pečovatelská služba

Jiné služby

Počet respondentů

Celkem

36

6,94

519

100,00

Respondenti jsou spokojeni s dobou poskytování sociálních služeb. Poměrně malým problémem se jeví následně i jejich cena.
Varianty odpovědí „požadovaná služba na našem území nepůsobí“ a „jiné“ byly vybrány 11% respondentů. Uváděli, že chybí
kluby pro mladé, nízkoprahové zařízení, většina odpovědí nebyla
konkrétně speciﬁkovaná. Velká většina respondentů však v současné době žádnou službu nevyužívá.
Zjištěné informace od vás budou využity jako podklad
ke zkvalitnění dostupnosti sociálních služeb v Dobrušce a jejím
okolí v rámci komunitního plánování sociálních služeb a poskytnuty všem politickým představitelům jednotlivých obcí v ORP
Dobruška. Výsledky i z jednotlivých obcí jsou dostupné na webu
města Dobrušky: www.mestodobruska.cz. Následně výsledky
poskytneme všem obcím, které je mohou umístit na svých webových stránkách nebo uveřejnit ve svých periodikách.
Poděkování patří občanům, kteří se podíleli na průzkumu potřebnosti sociálních služeb, organizacím pomáhajícím s distribucí a se sběrem dat: Informačnímu centru Dobruška, městské
knihovně Dobruška, Pečovatelské službě města Dobrušky, Centru pro všechny generace v Dobrušce – Volnočasovému klubu
Vješák, Rodinnému centru Sedmikráska, Úřadu práce ČR pracoviště Dobruška a obcím v ORP Dobruška.
Zvláštní poděkování patří
žákům Gymnázia Dobruška,
kteří se aktivně zapojili do sběru dat v terénu a vyhodnocování
dotazníků. Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Bohuslav Matys
koordinátor komunitního
plánování OSVZ Dobruška
9
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Bezplatnou právní
Chcete lepší Dobrušku?
Přispějte do strategického plánu města poradnu využilo
Máte nápady, jak udělat z Dobrušky lepší místo k životu? Nabízí se Vám
jedinečná možnost "být u toho" a rozšířit řady těch, kteří již projevili svůj zájem o spolupráci. Přihlaste se na e-mail
strategie@mestodobruska.cz do 31. 12.
2017, uveďte Vaše jméno a příjmení, zaměstnání a telefonní číslo na Vás a zapojte se do tvorby strategického plánu města.
Strategický plán je pro město klíčovým dokumentem a předpokladem jeho
systematického, zdravého a vyváženého
rozvoje založeného na podrobné znalosti
výchozích podmínek a kvalitní analýze
budoucích příležitostí a možných hrozeb.

Aby byl strategický plán smysluplným
živým dokumentem určujícím priority
a směr rozvoje města, a ne pouze svazkem papírů, na který sedá prach, nemůže
se zrodit v kancelářích bez aktivní účasti
lidí, kteří město znají, žijí v něm a pracují.
Předpokládáme, že tvorba strategického plánu bude zahájena v závěru letošního
roku.
Bezprostředně
poté
bychom
Vás kontaktovali
a sdělili Vám podrobnější informace.
(mp)

Vzpomínání na sametovou Dobrušku
V pátek 17. listopadu proběhl na náměstí F. L. Věka vzpomínkový happening na Sametovou revoluci. Ujal jsem
se moderování a přizval dobrušského písničkáře Viktora Smětáka, který zazpíval
několik úderných „krylovek“, jež doplnily
průvodní text. Nutno podotknout, že
se úkolu zhostil bravurně a přesvědčivě. Společně jsme zavzpomínali i na to,
co kdo dělal 17. listopadu před 28 roky.
Nejpoutavěji vyprávěl Vladimír Pavlíček
z Domašína.
Připomenuli jsme si protikomunistickou angažovanost dobrušských obyvatel - manželů Petrových, pana Pavlíčka
a Šťáska proti tehdejšímu režimu. Poděkovali jsme paní Hoňkové, Ulrychové
a panu Bartošovi za zorganizování první
velké veřejné demonstrace během revoluce na sklonku devadesátých let.
V rámci happeningu jsme poblahopřáli
Dobrušťačce Lucii Marvanové k narozeninám. Narodila se přesně v památný den
17. listopadu 1989. Dá se říci, že je to
skutečné dítě nové doby, i když dnes již
samozřejmě mladá žena.
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Děkuji i Tomáši Ulrychovi a Marcelovi
Vrátnému za skvělé ozvučení a osvětlení
pořadu.
Je dobře, že jsme se dožili současné
svobody. Měli bychom ji ale více bránit.
Připojuji se k aktuální občanské iniciativě Tři špejle za demokracii. Červenomodrobílé spojené špejle jsme nechali
u mariánského sloupu pod symbolickými
zapálenými svíčkami. Více podrobností
o iniciativě lze najít na internetu. Je milá,
jednoduchá a přitom plně vypovídající.
Na závěr přidávám vzkaz paní Vlasty
Ulrychové, který jsem s jejím svolením
částečně doplnil:
Čechy krásné, Čechy mé,
duše má se s touhou pne.
Kde ty naše hory jsou,
zasnoubeny s oblohou.
Čechy naše překrásné,
chvíli slunce, pak zas ne.
Stokrát ať nás zašlapou,
stejně vždycky vstaneme.
Vzkaz obsahuje sdělení, že Češi vždy
dobu temna překonali (ať už habsburskou,
německou nebo ruskou) a nikdy se nevzdali.
Mám velké přání, aby se už žádná
doma temna neopakovala. Ale musí
se tomu trochu pomoci.
Vzhledem
k tomu, co se momentálně odehrává
ve společnosti, se
skoro nabízí vyhlásit v Čechách po vojensku „Budíček !!!“
Petr Poláček

více lidí než v Praze
Bezplatná právní poradna je ideálním
řešením pro lidi, kterým se nedostává prostředků na komerční právní pomoc. O přípravě akce jsme v Dobrušském zpravodaji
informovali v předstihu. Poradnu rovněž
avizovaly letáky v infocentru, odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ),
Úřadu práce, v klubu důchodců, na místní
charitě, v Pečovatelské službě, na internetových stránkách města, na vývěsce či rodinném centru Sedmikráska. Bezplatnou
službu propagovala také hlášení městského rozhlasu a informace byla rozeslána
starostům všech obcí ORP Dobruška.
V pátek 22. září v prostorách Sedmikrásky zásluhou skvělé spolupráce s manžely Horákovými OSVZ zorganizoval akci
ve spolupráci s pražskou organizací IURE.
Bezplatnou právní pomoc nabízeli od deseti do sedmnácti hodin dva advokáti (manželé Baloghovi z Prahy).
Bezplatnou právní pomoc poskytli
osmi klientům, což je dle slov pořádající
organizace velký úspěch. Tolik zájemců
prý ani nečekali. V jiných městech přijdou třeba jen tři lidé. A dokonce prý třeba
i v některých částech Prahy.
Právní pomoc byla poskytována lidem
ve věku 50 a více let.
Právní specialisté poskytovali klientům
následující rady:
• jak vypořádat nevýhodné smlouvy, které uzavřeli třeba i pod nátlakem
• jak se bránit agresivním a klamavým
obchodním praktikám
• jak snížit náklady exekuce, jak dosáhnout jejího odkladu nebo zastavení, jak
se bránit nesprávně vypočítaným nákladům exekucí
• jak na osobní bankrot
• jak zabránit tomu, aby na vás nepříznivě dopadly dluhy vašich blízkých
• jak řešit problémy s bydlením
• jaké sociální dávky by vám mohly
ve vaší situaci pomoci
• pomoc zorientovat se v soudních a exekučních řízeních
Konzultace probíhaly v režimu:
• analýza problému a doporučení řešení
na míru
• byla nabídnuta možnost obracet se
s jednoduššími dotazy na on-line poradnu na www.iure.org, ve složitějších případech se lze obrátit s dotazem
na telefonním čísle 776 703 170 a domluvit si osobní návštěvu nebo jiný
způsob konzultace
V případě, že projekt získá podporu
také v roce 2018, máme v plánu uspořádat
pro občany druhé kolo.
Ing. Mgr. Simona Dolková,
vedoucí OSVZ Dobruška
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Nejcennější
tekutina!
Je nenahraditelná, nikdy jí není dost, žádný člověk se bez ní neobejde. Tak nějak se dá
ve stručnosti charakterizovat krev a její
význam pro lidský organismus. A co
ještě dodat? Zachraňuje životy a zdraví
jiných lidí. Zdravotnický systém dárcovství krve funguje v celém civilizovaném
světě. I v Dobrušce mezi námi žijí dobří
lidé, kteří neváhají pravidelně poskytovat
tuto tekutinu pro záchranu jiných. Ti nejvytrvalejší jsou za pravidelné dárcovství
symbolicky odměňováni. V letošním roce
dospěli k mezníkům v počtu odběrů naši
následující naši spoluobčané:
- pan Ing. Jiří Procházka obdržel stříbrnou plaketu Dr. Janského za 20 odběrů
- paní Denisa Besedová, paní Ing. Pavla
Štětinová, paní Věra Nejmanová a pánové Tomáš Vítek a Zdeněk Hladík
obdrželi zlatou plaketu Dr. Janského
za 40 odběrů
- paní Jitka Svobodová a pánové Petr
Svoboda, Miloslav Zahálka, Milan

Ing. Pavla Štětinová a Tomáš Vítek

Vlevo Věra Nejmanová

Dubský a Vít Petr
obdrželi Zlatý kříž
III. stupně za 80 odběrů.
Nezbývá
než
před všemi symbolicky smeknout klobouk a poděkovat.
Je dobře, že máme
mezi sebou takové
obětavé
sousedky
a sousedy.
Petr Poláček
místostarosta Uprostřed Denisa Besedová

SEDMNÁCTÝ ROČNÍK
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v České republice.
Tentokrát se koledníci vydají
na pouť za „světlem dobrých
skutků“ už po sedmnácté a věříme, že jich
bude zase mnoho.
Na Dobrušsku, Opočensku a v Týništi
budou koledovat v sobotu 6. ledna 2018.
Skupiny tří králů doprovázené vedoucím
budou sbírat ﬁnanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním
logem a obdarovávat dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky bude vybaven
průkazem koledníka.
Motto Tříkrálové sbírky 2018 již tradičně zní:
POMOC RODINÁM A LIDEM V NOUZI U NÁS I V ZAHRANIČÍ A PODPORA CHARITNÍHO DÍLA
Konkrétním záměrem Farní charity Dobruška je doplnění nabídky zdravotních
pomůcek do charitní půjčovny, podpora sociální služby osobní asistence, přímá pomoc
rodinám v sociální tísni, rodinám s postiženým dítětem a podpora aktivit souvisejících
s projektem Adopce na dálku v Indii.
Po skončení sbírky vám přijdou koledníci v neděli 7. ledna v 17 hod. zazpívat
na náměstí v Dobrušce a dozvíte se předběžný výsledek sbírky.

Koledníci přinášejí lidem radostnou
zprávu o narození Božího syna v betlémských jeslích. A prosí o dar na pomoc
lidem v nouzi. Každá koruna v kasičce
koledníků má svoji váhu. Přijměte, prosíme, tyto vyslance potřebných, kteří
zazvoní u vašich dveří v sobotu 6. ledna:
Otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce,
a věřte, že přicházejí s upřímným poselstvím a pomáhají tak dobré věci. Za vaše
finanční příspěvky charitě i sladké maličkosti koledujícím dětem předem upřímně
děkujeme a přejeme vám do nového roku
hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky!
Prosíme každého, kdo by se chtěl jakkoli zapojit do organizování a realizace
sbírky, nechť nás kontaktuje. S vaší pomocí a dobrými nápady přinese Tříkrálová sbírka ještě více užitku.
Ing. Jana Poláčková,
koordinátorka sbírky,
tel. 723 539 100, Farní charita Dobruška

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 v DOBRUŠCE
Dobruška sobota 6. ledna 2018
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 bude použit na pomoc lidem
v nouzi a zdravotně postiženým.
DĚKUJEME za Vaši solidaritu a pomoc
www.dobruska.charita.cz | E-mail: charita.dobruska@seznam.cz
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Na nově objeveném památníku přibydou jména
u dobrušského městského parku roku 1920 Američanka Moina Michaeválečných veteránů mátníku
a část veteránů ze Spáleniště na hřbitově lová použila tento symbol jako upomínJedenáctému listopadu nepřipadl Den
válečných veteránů náhodou. Tento den
roku 1918 došlo k podepsání mírové
smlouvy mezi Německem a Spojenci,
čímž skončily boje I. světové války.
V České republice si svátek připomínáme od roku 2001. V Dobrušce ve spolupráci se zdejší vojenskou posádkou pokládají
zástupci města každoročně věnce k uctění
památky všech válečných veteránů k památníkům v Dobrušce, Domašíně, Křovicích, Běstvinách, Mělčanech.
Letos jsme ve spolupráci s novým ředitelem muzea pátrali po tom, proč nejsou
podobné památníky také v dalších částech
města - Cháborách, Dolech a Spáleništi.
Zjistili jsme následující: veteráni z Chábor a Dolů mají svá jména uvedena na pa-

v Dobrém. O zbývající část spálenišťských
veteránů se symbolicky záslužně stará pan
Jiří Moravec, majitel nedávno opraveného pomníku u zastávky ve Spáleništi.
(na snímku na titulní straně).
Dovolujeme si mu touto cestou poděkovat za starost a stejně tak i za možnost
položení vzpomínkových věnců. Zároveň
jsme se domluvili, že v příštím roce, kdy
oslavíme sté výročí vzniku Československé republiky, město Dobruška po vzájemné konzultaci doplní na spálenišťském
památníku jmenný seznam padlých veteránů. Nejspíš ve formě pamětní desky.
A proč se na počest válečných veteránů používá symbolika vlčího máku?
Květ vlčího máku poprvé použili krátce po 1. světové válce v Kanadě. Kolem

ku na životy zmařené v 1. světové válce.
Rozšíření vlčího máku jako symbolu zmařených životů vojáků dopomohla nejvíce
báseň Ve ﬂanderských polích z pera podplukovníka Johna McCrae. Loučil se v ní
se svým padlým přítelem. Vlčí mák totiž
vyrašil na většině bojišť západní fronty,
a tím se stal inspirací pro báseň.
Botanické zdůvodnění je prosté. Vlčí
máky kvetou v době, kdy jiné rostliny
v okolí jsou mrtvé. Semena vlčích máků
odpočívají v půdě řadu let, a když nejsou
nablízku konkurenční rostliny, vyraší.
A právě půda na bojištích rozbrázděných
a přerytých bombami a granáty se silnou
koncentrací vápence ze zdevastovaných
budov zapůsobila pro vyrašení vlčích
máků jako katalyzátor.
(pol)

Vánoce, Vánoce přicházejí...
Navzdory všem změnám v našem soukromém i společenském životě zůstávají některé naše zvyky či názory po celé
generace téměř stejné. K nezměněným
zvykům patří i radost z Vánoc. V dějinách
(i zcela nedávných) byly přitom pokusy
Vánoce zrušit, něčím jiným je nahradit.
Vánoce se však zrušit nepodařilo, a dnes
se o zrušení Vánoc nemluví. Každý však
vidí, že ty Vánoce, které máme rádi, se
nám jaksi vytrácejí, že jsou zaměňovány za levné náhražky, podobně jako se
to děje u potravin, které zvenčí vypadají
lákavě, ale zevnitř jsou plné různého odpadu. Chraňme si Vánoce! Máme je přece
rádi ne pro vnější pozlátko, ale pro jejich
vnitřní obsah, který někdy více tušíme,
než si uvědomujeme. Co je tím pravým
obsahem Vánoc?
Abychom si na tuto otázku mohli odpovědět, je třeba se podívat na sebe.

Po čem nejvíce toužíme? Být zdravý?
Ale Vánoce nejsou svátky zdraví. Být
úspěšný? Ale Vánoce nejsou svátky úspěchu. Být milován? Ano, Vánoce jsou
svátky lásky: milovat a být milován. Věřit na lásku, na něco pěkného a dobrého,
však není vůbec samozřejmé. Znám lidi,
kteří říkají, že vše je jen zákon přírody. Co
je však příroda? Můj pes je větší příroda
než já, ale protože si zvykl, že k nám lidem patří, i jemu nestačí, že mu dáme jen
večeři a pošleme ho do boudy. Otázky,
co se životem, si však neklade. My si
otázky klademe. Např. proč se nám v životě někdy nedaří, i když velmi chceme,
a jak se to dá změnit.
Když si je klademe, přijdeme na to, že
všechno je otevřené a že např. láska vůbec není samozřejmá. Ani mezi mladým
mužem a mladou ženou, ani mezi rodiči
a dětmi.

Pokud od Vánoc čekáme radost a klid,
porozumění a lásku, tak to je důsledek
toho, že betlémský příběh o Ježíši funguje. Nejen ten vánoční, dětský, ale celý
Ježíšův příběh, příběh jeho dospělosti,
jeho smrti a jeho vzkříšení.
Přeji nám všem, abychom si Vánoce
zachovali, abychom si je uchránili jako
svátky lásky, a to ne ledajaké, laciné
a přechodné, ale Vánoce jako svátky lásky, které jsme uvěřili, kterou jsme zkusili
a ve které jsme se obnovili.
Augustín Slaninka

Rozpis vánočních a novoročních bohoslužeb
Sobota
23. prosince
Vigilie-4. adventní
neděle
Bílý Újezd

4. adventní
neděle
+ Štědrý den
24. prosince
8.00

16.30

16.00

Dobruška

18:00

8.30 16.00 24.00
10.00

Svátek
sv. Štěpána
26. prosince

8.00

8.00

8.00

8.00

9.30

9.30

9.30

9.30

22.00

Dobré
Přepychy

Slavnost
Narození Páně
25. prosince

Neděle
Svátek svaté
rodiny
31. prosince Mše
s děkovnou pobožností

16.00

8.30

18.00

8.30

18.00

8.30

Slavnost
Matky Boží,
Panny Marie
1. ledna 2018

8.30

18.00

10.00

10.00

17.00

10.00

Pohoří

16.30

17.15

11.00

11.00

17.00

11.00

Opočno

18.00

9.00
16.00
děkanský kostel

9.00
klášterní kostel

9.00
děkanský kostel

7.30
klášterní kostel

9.00
děkanský kostel

Osečnice

16.30

17.15

11.00

11.00

11.00

11.00
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Z HISTORIE
20 let | * 1919 – † 1997 Jindřich Poláček
* 5. srpna 1919 na Cháborách
† 20. prosince 1997
v opočenské nemocnici
Vyučil se natěračem. Jeho celoživotním
zájmem se stala činnost v hasičském sboru, kde se stal posléze kronikářem. Řezboval rovněž i betlémy a vytvořil model
domku F. L. Věka i maketu dobrušského
náměstí po požáru 7. října 1866, uloženou
dnes v dobrušském vlastivědném muzeu.
Letos uplyne dvacet let od jeho úmrtí.
(jm)

Poláčkův model kostela a zvonice
z roku 1956

Jindřich Poláček

Holocaust dobrušských Židů
V Dobrušce žili židovští obyvatelé
již od poloviny 16. století. Postupně jich
přibývalo a na počátku 18. století ustavili židovskou obec s vlastní synagogou.
Prožívali se svými křesťanskými sousedy doby dobré i zlé – až do okupace naší
země nacistickým Německem.
Ihned po vyhlášení tzv. protektorátu
Čechy a Morava vstoupila v platnost řada
nařízení výrazně diskriminujících Židy.
Mimo jiné nesměli volně disponovat svým
majetkem, měli zakázáno vykonávat některá povolání (např. lékaři – v Dobrušce
manželé Kaplunovovi, advokáti, zaměstnanci státní správy), byla omezována
volnost jejich pohybu. V říjnu 1941 byly
úředně uzavřeny všechny synagogy, tedy
i dobrušská.
V roce 1942 se i na našem území začalo uskutečňovat tzv. konečné řešení

Židovská hvězda

židovské
otázky.
Jeho obětí se stali
i dobrušští Židé,
kteří byli násilně deportováni do určených ghett (zejména
Terezína) a později
do koncentračních
táborů. Na otřesném
čísle 80 000 obětí
československých
Židů se podílejí počtem více než
čtyřiceti mužů, žen
a malých dětí i Židé
z Dobrušky a okolních obcí, kteří byli Původní interiér dobrušské synagogy
nacisty zavražděni, umučeni, či podlehli
V roce 2012 se studentky dobrušského
následkům nelidských útrap koncentrač- gymnázia zapojily do programu Zmizelí
ních táborů. Přežilo jich jen pět. Ti se však sousedé a začaly pátrat po novodobé hiskromě Oskara Fantla po válce do Dobruš- torii dobrušské židovské obce a po osuky natrvalo nevrátili, takže místní židov- dech jejích příslušníků. V rozhovorech
ská obec deﬁnitivně zanikla.
s pamětníky i s potomky židovských obyTéměř čtyři staletí trvající historie vatel Dobrušky a okolních obcí se jim
dobrušských Židů dospěla v letech dru- podařilo shromáždit zajímavý a unikáthé světové války ke svému tragickému, ní materiál o této méně známé minulosti
barbarsky nelidskému a pro lidskou civiměsta a regionu.
lizaci ostudnému konci. Čtyři stovky let
Od holocaustu dobrušských židovvětšinou tolerantního soužití židovských
ských obyvatel, který započal jejich
a křesťanských obyvatel Dobrušky patří
násilnou internací v terezínském ghettu,
mezi uzavřené kapitoly dějin města.
Na své židovské sousedy však Dobruš- kam byl vypraven první transport s našika nezapomněla. Pečlivě jsou udržovány mi dřívějšími sousedy 12. prosince 1942,
památky s nimi spojené. Nejen židovský uplyne letos již 75 let. Ani tři čtvrtě
hřbitov, který je ve správě a. s. Matana, století by však nemělo zahladit vzpomínale především synagoga, která slouží jako ku na ně a na apokalypsu, v níž ztratili
jedna z nejkvalitnějších prostor pro pořá- to nejcennější, co každý člověk má, své
životy.
(jm)
dání kulturních akcí, zejména koncertů.
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Z KULTURY
Festival F. L. Věka se připravuje na další mezník
Sedmý ročník Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka je minulostí.
Proběhl v období od 3. září do 28. října
a zahrnoval deset koncertů. Vedle tradičních měst a obcí - Dobruška, Opočno, Nové Město nad Metují a Deštné
v Orlických horách - se letos poprvé konaly koncerty také v kostele sv. Prokopa
v Přepychách a na zámku Kvasiny.
Dejme tedy slovo uměleckému řediteli a dramaturgovi festivalu Pavlu Svobodovi, aby prozradil, co on sám považuje
za výjimečné: „Zmínil bych Beethovenův
houslový koncert s fenomenálním profesorem vysoké hudební školy v Clevelandu
Ivanem Ženatým a Pražským komorním
orchestrem, dále byl skvělý korejský varhaník Jihoon Song, koncertní mistr České
ﬁlharmonie Josef Špaček a jeho mimořád-

né Čtvero ročních dob od Piazzolly, zkrátka těžko vybírat.“
Také letos se udílela Cena MHF
F. L. Věka. Stalo se tak v rámci slavnostního úvodu festivalu. Sedmým nositelem
je Ing. Jindřich Bradna, o němž Pavel
Svoboda uvedl: „Je to velmi noblesní
a vzdělaný pán, který téměř padesát let
pořádá koncerty v Náchodě a je dlouholetým předsedou Komorní hudby Náchod.
Tito skromní lidé, o kterých na internetu
nenajdete téměř nic a přitom pro svůj region a město tolik vykonali, jsou ideálními adepty na Cenu festivalu F. L. Věka
za přínos regionu v oblasti kultury. Mám
proto radost, že na předání vážil cestu také
starosta Náchoda Jan Birke nebo Pavel
Bělobrádek, toho času místopředseda vlády. Na webu Opera plus poté vyšel obsáhlý rozhovor s panem
Bradnou, který nese
název: Ten, který
psal dějiny spolkového hudebního života Náchoda. Vřele
doporučuji.“
V současné době
jsou již na Informačním
centru
v Dobrušce v prodeji oblíbené dárkové
poukazy, které jejich majitelé vymění před zahájením
příštího
ročníku
za abonentní vstuKoncertní mistr České filharmonie Josef Špaček
penku,
zaručující

přednostní
místa
v koncertních prostorách. Pořadatele těší,
že se staly vyhledávaným vánočním
dárkem, který dělá už po několik let radost především mnoha milovníkům krásné
hudby z Dobrušky a celého regionu.
Na druhou stranu jsou dárkové poukazy jasným důkazem, že přípravy osmého
ročníku začaly v podstatě ještě předtím,
než skončil ročník letošní. Jak už během
závěrečných dvou koncertů Pavel Svoboda avizoval, mohou se posluchači těšit
na další novinky, z nichž nejvýznamnější
bude využití nového industriálního prostoru ve výrobní hale ﬁrmy KBA Graﬁtec
v Dobrušce. „Vejde se tam symfonický
orchestr a navíc je v hale fenomenální
akustika! Na to se všichni těšíme,“ uvedl
zakladatel festivalu jeho další mezník,
který by měl být zároveň i jakýmsi dárkem organizátorů u příležitosti stého
výročí založení Československa.
Na závěr se patří poděkovat všem, kteří
uskutečnění tohoto projektu letos podpořili - zejména však Ministerstvu kultury,
městu Dobruška, Královéhradeckému
kraji, ﬁrmám Servisbal Obaly a KBA Graﬁtec i mecenáši JUDr. Pavlu Smutnému.
Poděkování si zaslouží také více než osm
desítek abonentů i návštěvníci jednotlivých koncertů - bez jejich přízně a zájmu
by festival, nesoucí jméno nejslavnějšího rodáka Dobrušky nebyl tím, čím je,
tzn. významnou přehlídkou krásné hudby
ve špičkovém provedení.
(eda)

František Kupka mezi impresionisty

což je olej na plátně z roku 1879, zachycující knihou zaujatého mladíka,
jehož v zahradě pozorují tři slečny,
a dále obrazem v masivním tmavém
rámu nazvaným Moře na francouzském
jihu - jedná se o kvaš na plátně z roku
1905. Zhlédnutí výstavy Světlo v obraze
vřele doporučuji.
(eda)

Až do 7. ledna 2018 je v Jízdárně Pražského hradu otevřena naprosto jedinečná
a pozoruhodná výstava Světlo v obraze, která ukazuje český impresionismus
v celé jeho kráse a velikosti.
Nás může těšit, že mezi více než pěti
stovkami vystavených obrazů nejvýznamnějších představitelů českého impresionismu – Antonína Slavíčka, Antonína
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Hudečka, Miloše Jiránka, Josefa Schussera, Ludvíka Kuby, Joži Uprky, Stanislava
Lolka, Maxe Švabinského, Vojtěcha Preissiga, Jana Preislera nebo Václava Radimského, jimž na galerii Jízdárny pomyslně
vévodí obraz Bárka na pobřeží zakladatele stylu Claude
Moneta, nechybí ani
díla "našeho" Františka Kupky.
František Kupka,
p o v a ž o v a n ý
především za zakladatele abstrakce v malířství, je
mezi významnými
impresionisty
zastoupen jednak obrazem Biblioman,
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V roce 100. výročí
vzniku Československa
Již třetí autorský kalendář fotografa
Miloše Petra pokračuje v soustředěném
zájmu o Dobrušku a její okolí. Přináší neobvyklé pohledy na místa, která jsou nám
dobře známá, nebo objevuje nečekané
a zvláštní souvislosti, jež naší pozornosti
unikají, a uvědomíme si je právě až díky
fotografově pohledu.
A tak stejně jako v našem běžném
životě střídají se měsíc po měsíci tradiční městské dominanty s novodobými,
radnice ze 16. století shlíží na zasněžené
město v novoročním ránu roku 2017, silo
a komín teplány se tyčí na pozadí známé siluety Zvičiny u Dvora Králové, jež
vypadá stále stejně jako v dobách předkřesťanských, kdy byla kultovním místem tehdejších obyvatel. V červencových
letících mracích nad kostelem Sv. Ducha

jako by vlál duch
vesmíru,
zatímco
říjnové
zákoutí
u Mělčan nás zve
k spočinutí a meditaci o stálosti a opakujícím se koloběhu
přírody.
Jedna z těchto
fotograﬁí však patří
zvlášť do roku 2018,
kdy uplyne sto let
od vzniku Československa. Připomínáme toto výročí poctou těm, kteří umírali
za Rakousko-Uhersko, ale i z jejich oběti se zrodil samostatný stát. Z válečných
polí se do svého města nevrátilo 85 mužů
ke svému všednímu životu. Jejich spoluobčané jim postavili v roce 1929 pomník

„Padlým ve světové válce“, aniž tušili,
že za deset let se tato válka stane první
světovou...
A poslední fotograﬁe zasněžených
zahrad se sluncem ozářeným kostelem
sv. Václava chce nám všem popřát tiché
a klidné Vánoce.
(jš)

Kalendář Dobruška 2018
Nástěnný kalendář města Dobrušky
pro nadcházející rok vytvořil Miloš Kaňa.
O graﬁckou podobu se postaral Martin
Řehák. Na třinácti snímcích je převážně zachycena krása přírody během čtyř ročních
období na povědomých i méně známých
místech v nejbližším okolí našeho města.
Fotografovi se rovněž podařilo zachytit
liduprázdné záběry v samotném centru
Dobrušky – na hlavním náměstí. Centrem
jeho pozornosti se stal rozkvetlý záhon
v dobrušských červeno-bílých barvách
před sochou F. L. Věka a zasněžené

prostranství okolo
vánočního
stromu. Nástěnný kalendář Dobruška
2018 prodává
informační centrum.
Máte už nakoupeny všechny
vánoční dárky?
(six)
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ný voják, původním povoláním
učitel. Nejsou však psány z hlediska válečného traumatu. Můžeme
říci, že měl A. Matejsek štěstí, že
do zajetí upadl po prvním měsíci
svého působení na východní frontě. Jeho vzpomínky nám umožňují poznat a pochopit, jak život
v ruském zajetí probíhal, jak byli
zajatci v zajateckých táborech organizováni, co pro vojáky znamenalo, když byli
přivedeni do rodin ruských mužiků, kteří
byli za péči o zajatce placeni. Jak trávili
dlouhé roky v zajetí, čím si krátili čas a co
pro ně znamenalo přátelství.
Publikaci netvoří jen vzpomínky
A. Matejska. Doplňuje ji velmi podrobně
zpracovaná kapitola o jeho rodině, jejíž
kořeny v Nahořanech byly vysledovány
zpětně 120 let před narozením A. Matejska. Pro přehlednost doplňují tuto kapitolu genealogické diagramy.

Vzpomínky na první světovou válku, zajetí,
boje za osvobození naší vlasti a návrat domů
přes Havajské ostrovy, Panamský průplav,
Gibraltar a Terst v letech 1914–1920.

CESTA LEGIONÁŘE KOLEM SVĚTA Z PAMĚTÍ ANTONÍNA MATEJSKA

Milí čtenáři Dobrušského zpravodaje, dovolujeme si vás informovat o nově
vydané publikaci autorů Zdeňky Kulhavé
a Libora Stefana Cesta legionáře kolem
světa. Z pamětí Antonína Matejska. Jedná se o autentické vzpomínky A. Matejska (1888 – 1961), rodáka z Nahořan
(okres Náchod), vynikajícího učitele působícího na chlapeckých školách v Dobrušce, milujícího muže, který ve svých
26 letech narukoval do rakousko-uherské armády a nastoupil na ruskou frontu,
kde 10.9.1914 upadl do zajetí. Ve svých
vzpomínkách zachycuje celý příběh své
prvoválečné anabáze od narukování do c.
k. pěšího pluku č. 18, přes léta trávená
v ruském zajetí, až po vstoupení do československých legií a návrat domů do svobodného Československa.
Jeho vzpomínky jsou psané velmi
poutavou formou. Umožňují nahlédnout
do surové reality, jak ji prožíval obyčej-

Zdeňka Kulhavá
Libor Stefan

Cesta legionáře kolem světa aneb
Z pamětí Antonína Matejska

03.10.2017 13:32:51

Zdeňka Kulhavá
Libor Stefan

CESTA LEGIONÁŘE
KOLEM SVĚTA
Z PA M Ě T Í A N TO N Í N A M AT E J S K A

Velkou pozornost zaslouží také obrazová příloha této práce. Sestává z doposud
neuveřejněných soukromých dokumentů
a fotograﬁí. Dále pak z dopisnic, které
sbíral A. Matejsek na své cestě do Ruska, na Sibiř, do Vladivostoku a i na své
zpáteční cestě domů přes Havajské ostrovy a Panamskou šíji. Jak tento výčet
zajímavých geograﬁckých bodů napovídá, nejsou vzpomínky A. Matejska jen
dokladem prvoválečné historie, ale jsou
jedinečným pramenem z hlediska cestopisného.
(kul)
15
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KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC PROSINEC 2017
Beletrie pro dospělé
Marc Elsberg
Sharon Guskinová
Nicholas Sparks
Sara Raaschová
Jan Herčík,
Alena Hrachovcová
Lauren Jamesová
Joy Fieldingová
Ondřej Štindl
Kristan Higginsová
Martin Komárek,
Petr Urban
Estelle Maskame
Emil Hakl
Natalie Kšajtová-Faitlová
Madeleine Rouxová

Blackout
Čas zapomnění
Ve tvých očích
Sníh nebo popel (1. díl)
Zvěrolékař srdcem i duší
Poslední začátek
Zmizení Samanthy Shipleyové
K hranici
Návrat na vinici
Nebezpečné stádo aneb Poslanec
český a jiné retardované druhy
Víš, že tě miluju? (1. díl)
Umina verze
Adéla hledá ideál
Katakomby (3. díl)

Naučná literatura pro dospělé
Jana Horáková
Základy práva pro neprávníky
Martin Dubánek a kol.
Nové putování po československém
opevnění 1935-1989:
muzea a zajímavosti
Kelsey Elamová
100 snadných papírových květin:
květiny, které neuschnou
Ondřej Horák a kol.
Průvodce neklidným územím:
příběhy českého výtvarného umění
(1900-2015)

Vojtěch Černý,
Kateřina Grofová
Jan Burian a kol.
Meik Wiking
Jan Lukeš

Děti a emoce: učíme děti vnímat,
poznávat a pracovat se svými pocity
Dva kamarádi: sočská fronta
očima dvou přátel
Hygge: prostě šťastný způsob života
Právě proto, že jsem:
rozhovor s Ivanem M. Havlem

Literatura pro děti
Zuzana Pospíšilová
Linh Dao,
Pavla Hanáčková
Carine Fontaine
Peyo
Ester Stará

Abeceda v hádankách
Nečekaná přátelství aneb
Jak si zvířata a rostliny pomáhají
Malý nočník, malá hovínka
Hvězda Šmoulinka (Šmoulové)
Koho sežere vlk?: 7 pohádek,
jak je znáte i neznáte
Annabel Pitcherová
Moje sestra žije na krbové římse
Petr Chvojka
Polda a Olda: kreslené příběhy
z let 1974-1981
I. Březinová, J. Marešová Ráno v trávě
Oto Linhart
Princ Jůtůber
Katarína Macurová
Lily a Momo
Radek Malý
Franz Kafka.
Člověk své i naší doby
J. D. Rinehart
Koruna tří

Poznámky pod čarou aneb náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
B. A. Paris:
ZA ZAVŘENÝMI
DVEŘMI
1. vydání, Praha,
Motto, 2017,
263 s., 299 Kč
Thriller, který
ohromil svět, vás
přinutí pozorněji
sledovat dokonalé páry kolem vás.
Dokonalé manželství, nebo dokonalá lež? Páry, jako jsou
Jack a Grace, musíte obdivovat, ať chcete
nebo ne. On dobře vypadá a umí vydělat
peníze, ona je elegantní a šarmantní. Skoro je vám líto, že se s ní nemůžete spřátelit
a poznat ji o trochu víc.

Literatura pro mládež:
Klára Smolíková:
SPOLKLA MĚ KNIHOVNA
1. vydání, Praha, Fragment, 2017, 71 s.,
229 Kč
Dobrodružná výprava do historie knih
a knihoven od oblíbené autorky.
Schválně, jaká
nejpodivnější
věc se ti s knihou stala? Tak
třeba
Davida a jeho kocoura spolkla
knihovna. Jen
si to představ:
v klidu si chceš
číst a najednou
jsi
uprostřed

té nejbláznivější a nejdivočejší výpravy
do knižní historie! Vyprav se tam s nimi!
Navštiv knihovny šlechtické i klášterní,
potkej knihovníky, učence i písaře, pomáhej s knihtiskem a hledej ztracený svitek.
Držíme ti palce – snad tě knihovna zase
vyplivne zpátky
Milí čtenáři a přátelé
dobrušské knihovny,
děkujeme za Vaši přízeň
v letošním roce, přejeme Vám
pohodové vánoční svátky
a vše dobré v roce příštím.
Těšíme se na další setkávání
nejen nad knihami.
Dobrušské knihovnice

VEČER PRO FRANTIŠKA
Srdečně zveme na představení pořádané na podporu spoluﬁnancování léčby zákeřné nemoci kamaráda,
kolegy divadelníka, učitele a především dobrého člověka, který celý život pomáhá ostatním - FRANTIŠKA VEVERKY.
Pondělí 4. prosince v 18.00 hodin
Společenské centrum - Kino 70 Dobruška
Vystoupí děti z Mateřské školy Komenského, ZUŠ Dobruška, Dětského domova v Sedloňově,
ženský pěvecký sbor VLASTA, hudební skupiny PEL-MEL a ERRORI, a kamarádi divadelníci.
PŘIJĎTE SE POTĚŠIT A PODPOŘIT DOBROU VĚC ☺
Jak můžete pomoci:
1. DOBROVOLNÝM VSTUPNÝM NA MÍSTĚ
2. ZAKOUPENÍM VYSTAVENÝCH PŘEDMĚTŮ OD MÍSTNÍCH ŘEMESLNÍKŮ A UMĚLCŮ
3. INDIVIDUÁLNĚ NA ČÍSLO ÚČTU 0804481073/0800, var. symbol 611108 poznámka – PROTON + příjmení.
16
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ZE ŠKOL
Průmyslovka opět mezi třemi nejlepšími školami v kraji
V soutěži Škola doporučená zaměstnavateli pořádané Klubem zaměstnavatelů
obsadila dobrušská střední škola SPŠel-it
pro rok 2017 třetí místo. Ve čtyřleté historii soutěže skončila vždy na „medailové“ pozici, přičemž v letech 2014 a 2016
v Královéhradeckém kraji zvítězila.
Letošní třetí místo považujeme za velký úspěch, protože první dvě pozice získaly školy, jejichž absolventi nacházejí
uplatnění ve výrobních pozicích v automobilovém průmyslu. Hlas od těchto
ﬁrem má vzhledem k počtu jejich zaměstnanců velkou váhu. Absolventi naší
školy nacházejí v těchto i dalších ﬁrmách
uplatnění spíše v technických pozicích při
údržbě automatizovaných linek, robotů
a příslušné IT infrastruktury nebo informačních systémů. Hlasování je neveřejné,
proto si ceníme o to víc hlasů menších ﬁ-

rem, které jsme obdrželi a které nám dopomohly ke skvělému umístění.
Umístění na jednom z předních míst
v soutěži Škola doporučená zaměstnavateli za Královéhradecký kraj je pro naši
školu nejen velkým úspěchem, ale zároveň pozitivní zprávou pro naše studenty, kteří se již brzy budou zajímat o své
uplatnění v praxi, i pro ty, kteří si naši
školu pro svoji přípravu na život teprve
vyberou. V obou případech jim zaměstnavatelé dávají jasný vzkaz, že o ně bude
po absolvování školy zájem a po maturitě
s vysokou pravděpodobností získají dobré
zaměstnání v regionu. Důvěra a podpora
zaměstnavatelů nás velmi těší, je to ocenění naší dlouholeté aktivní oboustranné
spolupráce s ﬁrmami a také kvalitní práce
našich úspěšných absolventů, kterou odvádějí v praxi. Pro všechny zaměstnance
školy je to pak nejen významné ocenění
jejich práce, ale také velmi důležitá motivace do práce další.
Také výsledky soutěží Škola firmě
a Firma škole, které pořádá Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora
Královéhradeckého kraje, byly ve znamení úspěchu firem v oblasti Automotive a na ně napojených škol. Naše škola
byla za významnou spolupráci s firmami
v této soutěži oceněna v roce 2015 a podle jejích pravidel nemohla být v minulém ani letošním roce ještě nominována.

Projekt Fit-for-e-commerce
Již jednou jsme ve zpravodaji informovali o probíhajícím mezinárodním projektu na dobrušské průmyslovce SPŠel.it.
Nese název Fit-for-e-commerce a jedná se
o online marketing. Studenti se učí samostatně vytvořit e-shop a pracovat v něm.
Do projektu jsou zapojeny školy z Německa a Itálie.
Jedním z prvotních dílčích úkolů projektu Fit-for-e-commerce byl výběr vhodného loga e-shopu. Úkol si vzal za vlastní
tým ze SPŠel.it Dobruška, jelikož už
s tímto druhem soutěže má bohaté zkušenosti z minulých let z předešlých mezinárodních aktivit.
Tým nejprve vytvořil plakát s informacemi a podmínkami soutěže o nejlepší
logo. Studenti zde mohli najít instrukce
o tom, v jakém formátu mají svá loga zasílat, na jaký email a k tomu určený deadline. Jelikož ani jedna ze škol účastnících
se projektu nemá s tvorbou loga zkušenosti a téma není ve výukových plánech,

rozhodly se partnerské školy, jak se říká
„hodit soutěžící do vody“, bez udání přesnějších požadavků na logo tak, aby měli
všichni stejné podmínky.
Zaslaná loga se poté anonymně odeslala porotě složené z odborníků, absolventů,
partnerů a kamarádů jejich mateřské školy
v Dobrušce. Loga podle kvality bodovali. Někteří přidali komentáře a po součtu
bodů zvolili nejlepší logo dle technických
parametrů, nápadu, designu a zpracování.
Vyhlášení proběhlo na mezinárodním
projektovém setkání v německém Bayreuthu. Hlavní cenu obdrželi studenti
Staatliche Berufsschule II, Marc Schaller
a Mathias Sowa.
A proč z toho nevytěžit co se dá, nejlépe maximum? Pro SPŠel.it se soutěž
stala výzvou. Komentáře k jejich logům
zpracovávali odborníci. Škola se rozhodla
využít jejich zkušeností a znalostí. Paní
Mgr. Petra Novotná ve spolupráci s kolegou Mužíkem oslovili Ondru Marka. Ten

Mohli jsme však přispět svým hlasem
k nominaci na ocenění našich partnerských firem. V loňském roce to byla společnost OEZ Letohrad, v roce letošním
KBA-Grafitec Dobruška, za kterou nominaci převzal finanční a personální ředitel
Ing. Forejtek. Je to z naší strany jedna
z mála příležitostí k poděkování za podporu činnosti naší školy. Rádi v nominacích na ocenění našich spolupracujících
firem budeme pokračovat, i když si uvědomujeme, že bychom potřebovali nejméně třicet let, aby se postupně dostalo
na všechny. To ale jen vypovídá o skutečnosti, že o firmy, které mají zájem s naší
školou spolupracovat a různými způsoby
ji v její činnosti podporovat, nemáme
nouzi. Budeme se těšit, že tomu tak bude
i nadále a že budou přibývat i nové formy
spolupráce.
Všem našim partnerským ﬁrmám,
z nichž těmi nejvýznamnějšími jsou
v současnosti více než tři desítky, děkujeme za dosavadní spolupráci, pomoc
i všestrannou podporu naší školy a těšíme
se nejen na pokračování spolupráce, ale
i na její další rozvoj a nové formy. O dobré jméno u zaměstnavatelů budeme usilovat i nadále a zároveň věříme, že nám
jej pomohou udržet a šířit i další generace
našich absolventů.
Milan Maršík,
ředitel SPŠel-it Dobruška
pomohl zpracovat
video jako výukový
materiál, ve kterém
se snaží poskytnout
základní odborné
znalosti a požadavky na tvorbu loga.
Následně se připravilo setkání se studenty, na němž jim kolegové poskytli
zpětnou vazbu od poroty včetně detailních postřehů. Vysvětlili chyby, kterých
se dopustili při tvorbě loga, ale samozřejmě upozornili na správné a použitelné
prvky. Zásluhou speciálního přístupu získala škola cennou zkušenost, velmi hodnotný prostředek výuky a podnět k tomu
začlenit téma do výukového plánu. Děkujeme členům odborné poroty za profesionální přístup k výběru loga a jejich
vstřícnost. Jmenovitě Ondrovi Markovi
ze studia Otherwise.cz, Janu Novákovi
ze společnosti FOMEI, graﬁkovi a ilustrátorovi Radku Štíchovi (radeksticha.
cz) a Karlu Holubovi ze společnosti
Lineup Systems.
(pn)
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Studenti gymnázia se prosadili v rámci Logické olympiády
V průběhu října se 44 žáků a studentů dobrušského gymnázia zúčastnilo domácího kola soutěže Logická olympiáda,
kterou pořádá Mensa České republiky,
v níž účastníci řeší řadu úkolů zaměřených na schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická
olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především
schopnost samostatného logického uvažování. Letošní ročník této soutěže proběhl
na gymnáziu opět ve dvou kategoriích:
viz tabulky
Číslo uváděné v procentech je tzv.
kvantil, který říká, kolik procent ze všech
účastníků soutěže v rámci Královéhradeckého kraje skončilo hůř, než uvedená
osoba.

Skvělé výsledky z letošního ročníku Logické olympiády
podtrhli
dobrušští
semiﬁnalisté v krajském kole,
které proběhlo v pátek 3. listopadu v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Ve třech kategoriích se utkalo
149 regionálně nejúspěšnějších řešitelů, kteří v nominačním kole obstáli v konkurenci
2 690 soutěžících. Z reprezentantů dobrušského gymnázia se nejlépe umístily
VeronikaJouklová,kteráobsadila
5. místo, a Tereza Preclíková
se 7. místem v kategorii B.
(eda
s využitím info na webu školy)

Kategorie B (třídy nižšího gymnázia)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Veronika Jouklová
Zbyněk Volf
Martin Kristián Felcman
Josef Panenka
Kučerová Ada
Tereza Preclíková
Jakub Volf

4.G
3.G
4.G
4.G
4.G
4.G
4.G

99,81 %
99,05 %
98,81 %
98,00 %
96,53 %
94,77 %
94,67 %

Kategorie C (vyšší gymnázium)
1.
2.
3.
4.
5.

František Fröde
Daniel Horyna
Patrik Hajdúch
Filip Blažek
Tomáš Holanec

5.G
3.A
5.G
3.A
3.A

96,80 %
96,00 %
92,69 %
89,31 %
81,37 %

Zážitky z cest studentů gymnázia: londýnská exkurze
Člověk si čas od času musí udělat radost, a tak jsme v úterý 10. října vyrazili
směr Londýn! Naše cesta vedla přes Německo, Holandsko a Belgii. Po pasové
kontrole ve francouzském přístavu Dunkerque jsme se nalodili na trajekt. Plavba
trvala dvě a půl hodiny. Za svítání nás uvítaly bílé útesy doverské na pobřeží hrabství Kent a také jiné časové pásmo.
Pěší túru jsme zahájili ještě týž den
u proslulé O2 Areny. Dovnitř nás ale nikdo
nepustil. Místo toho nám začala obhlídka
památek. A že jich bylo! Na vlastní oči
jsme se mohli přesvědčit, že The Shard
(„Střep“) je skutečně nejvyšší mrakodrap
ve Velké Británii, že z visutého ocelového mostu Millennium Bridge je krásný
pohled na Temži a že katedrála svatého

Pavla je nádherné dílo renesanční a barokní architektury. Spletitými uličkami
přes Čínskou čtvrť jsme doputovali až
k Buckinghamskému paláci. Oﬁciální sídlo britské panovnice na nás zapůsobilo velkolepým dojmem, to se musí
nechat. Následná cesta přilehlým parkem
zpestřila náročný den. Nakrmili jsme
v něm veverky a holuby z bezprostřední
blízkosti. Pak jsme ještě obhlídli třídu
Whitehall. Nesmíme však zapomenout
na Westminsterské opatství, které jsme
si prohlédli jen zvenčí. Náš ﬁnální cíl
byl jiný - přes ulici sídlí Parlament Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Po důkladné prohlídce (skoro
jako na letišti) nás pustili do budovy. V ní
jsme vyslechli politickou debatu ve Sněmovně lordů, horní
komoře parlamentu.
Poté, co jsme vyšli ven, na Londýn
padla tma. Odměnou unaveným tvářím bylo osvětlené
London Eye. A hurá
do rodin!
Na parkovišti
nás již netrpělivě vyhlíželi naši angličtí
„rodiče“. Po dvou,
třech či čtyřech si

Lidické memento na vlastní oči
V úterý 10. října jsme my, žáci 4. A a 8.
G, absolvovali exkurzi do Lidic, vesnice
vypálené v roce 1942 nacisty. Ujala se nás
milá průvodkyně. V malém sálu nám během přednášky pustila několik dobových
videí, zachycujících autentickou atmosféru otřesné tragédie. Součástí dokumentů
byly zpovědi lidí, kteří hrůzu přežili. Pro18

gram doplnil komentář průvodkyně, díky
němuž jsme sled tehdejších tragických
událostí lépe pochopili. Dozvěděli jsme
se mnoho faktů a zajímavostí.
Po přednášce jsme venku prošli novou
vesničkou a krásným parčíkem plným
růží. Došli jsme až k obrovskému sousoší, složenému z dětských postav. Vzniklo

nás odvezli do svých domovů. V novém
rodinném prostředí jsme ochutnali pravou
anglickou večeři, a pak unaveni z náročného dne padli do postelí.
V následujících dnech jsme navštívili
město Oxford s proslulou univerzitou, patřící k nejstarším vysokým školám v Evropě. Nenechali jsme si ujít královnino
město Windsor. Město je známé hlavně
hradem Windsor Castle, jednou z rezidencí britské královské rodiny. Nevynechali jsme ani pevnost Jejího Veličenstva
- Tower. Sloužila jako pevnost, zbrojnice,
pokladnice, mincovna, palác, observatoř,
útočiště, místo poprav, ale i vězení. Právě
to dalo vzniknout rčení „poslat do Toweru“, což znamená uvěznit. Pak nás nadchla překrásná vyhlídka mrakodrapu Walkie
Talkie, odkud se člověk z výšky sto padesáti metrů může rozhlédnout po téměř
celém Londýně. Přehlídku památek jsme
zakončili přírodovědným nebo technickým muzeem podle vlastního výběru.
Všichni společně jsme si užili skvělou
exkurzi. Naše obrovské díky patří nejen
pedagogickému dozoru, ale především
naší paní průvodkyni Janě Hudkové, která nám poskytla mnoho užitečných informací a celkově nám zpříjemňovala celý
výlet.
Za účastníky zájezdu
Jana Veselá a Michal Verner, studenti 8.G
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na počest umučených lidických dětí. Jejich pohled symbolicky směřuje ke starým Lidicím. Když je člověk následuje
pohledem stejným směrem, neuvidí nic jiného než hezky upravenou krajinu. Chtělo
by se říci, jak je ono místo krásné. Když si
ale uvědomí, co tu dříve bylo a už tu není,
vede to k zamyšlení.
Z původních Lidic zbyly jen části podzemních sklepení, které dokazují,
že tam vesnice opravdu kdysi stála. Program jsme zakončili v muzeu, v němž jsou
vystavené hlavně historické fotograﬁe.
Exkurzi do Lidic vřele doporučuji. Byla velmi zajímavá a poučná. Jedna
rada na závěr - na prohlídku potřebujete
alespoň čtyři hodiny. Dobře si rozvrhněte
čas!
Za 4.A a 8.G Lucie Koblásová

Geologická exkurze v Krkonoších
Ve středu ráno
18.
října
jsme
po menších peripetiích se zpožděným
autobusem vyrazili
do Pece pod Sněžkou, kde se nás ujali
průvodci ze Správy
Krkonošského národního parku. Vedli
nás vzhůru Obřím
dolem. Během zastávek nám vyprávěli
o dějinách a geologickém složení nejvyšších českých hor. Ze sedla u Slezského
domu se dobrovolníci vydali na Sněžku. Z jejího vrcholu spatřili překrásnou
inverzi. Po návratu do sedla jsme po Úp-

ském rašeliništi směřovali k Luční boudě.
Po občerstvení jsme se kolem památníku obětem hor vrátili do Pece pod Sněžkou a pak plní zážitků autobusem zpět
do Dobrušky.
Adam Vlček 5.G

Premiérový ročník soutěže „Auto jede“ je již minulostí.
Otevřené dveře školy s čertovskými špekáčky z pravé kovářské výhně
Střední škola – Podorlické vzdělávací
centrum z Dobrušky společně s městem
Dobruškou, které bylo patronem celé
soutěže, byla pořadatelem celokrajské
soutěže „Auto jede“ určené pro žáky základních a středních škol z našeho kraje.
Soutěže se zúčastnilo osm týmů pouze ze
středních škol. Je tedy škoda, že se nezúčastnila ani jedna základní škola z Dobrušky a okolí. Cílem soutěže bylo vyrobit
a odprezentovat malé autíčko, které by
nejen projelo danou dráhu, ale bylo designově, konstrukčně a roboticky funkční
a zároveň i krásné.
Dobrušské týmy z pořádající školy se v soutěži neztratily. A tak
¡~À¡À¡
si jejich soutěžní
ÀÎ·
 ~· |Y
autíčka budete moci
prohlédnout v akci
na Dnech otevřených
dveří, které škola pořádá 1. a 2. prosince
od 9 do 17 hodin. Autíčka však nebudou
jediným lákadlem, které ve škole uvidíte.
ÎÎ

ÎÎ

Určitě sem spoustu zájemců přiláká nejen samotná škola a její moderní vybavení, ale i průmysloví roboti KUKA, které
škola získala od firmy Auto Škoda Kvasiny, nová školní výuková CNC frézka
od firmy Solid Vision, ukázky práce žáků,
jako třeba velké grily, ze kterých budete
moci ochutnat laskominy, které pohladí
vaše chuťové buňky.
Dále prozkoumáte
3D tiskárnu, odnesete si vytištěný kalendář z multifunkční
tiskárny a určitě si
zajezdíte s modelem vláčku velikosti 0, které se budou
prohánět po věrné
replice
železnice
a které potěší nejednoho kluka ve věku
0 – 99 let. A když
vám zase vyhládne,
čertovské špekáčky

z pravé kovářské výhně váš hlad zaženou a vy budete odcházet s příjemným
pocitem, že nejen špekáčky a vláčky, ale
i Střední škola – Podorlické vzdělávací
centrum z Dobrušky určitě má svoji budoucnost.
(jme)

Návštěva Městské knihovny v Dobrušce
Městská knihovna v Dobrušce žákům
Základní školy Opočenská každoročně
umožňuje prohlídku s doprovodným programem. Tato aktivita je pro ně atraktivní
a rádi ji využíváme i my pedagogové, nejen pro vzbuzení zájmu o četbu, ale i pro
rozvoj slovní zásoby a vzájemné spolupráce mezi žáky.
V úterý 14. listopadu všichni žáci
vyrazili na předem domluvenou exkurzi. Byli zvědaví, co se zde od minulé
návštěvy změnilo a jaké knižní poklady tam objeví. První změnou, které si
všimli, byla nová paní knihovnice. Velmi mile všechny přivítala a seznámila

žáky s tím, jak to v knihovně vypadá,
kde najít jaké knihy a vyslechli si i pravidla a podmínky půjčování knížek, jež
jsou všem již známa. Dozvěděli se, že
kromě knih, které jsou rozděleny podle barev a autorů, si mohou zapůjčit
i společenské hry. To byla další novinka. Stejně tak žáky překvapily i dětské
tematické kufříky, jejichž obsah je velmi přitahoval. Tajemství tematických
kufříků si samozřejmě paní knihovnice
nenechala jen pro sebe. Kufříky se vždy
vztahují k jednomu tématu, např. doprava, zvířata… a obsahují k danému tématu předměty. Žáky velmi zaujaly a jejich
19
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prohlížením strávili spoustu času. Dále
během exkurze paní knihovnice přečetla ukázky z několika knih a žáci jí za to
na oplátku nakreslili obrázky. Poté měli
možnost poznat uspořádání knižního
fondu prakticky a knihy, které je zaujaly, si mohli také prohlédnout. Se zájmem
jimi listovali a vzájemně sdíleli dojmy
z prohlížení a do některých z knih se
i začetli. Škoda, že bylo tak málo času.
Vůbec by jim nevadilo strávit zde celé
dopoledne.
Děkujeme paní knihovnici za její čas
i snahu vzbudit u dětí zájem o čtenářství
a těšíme se na další spolupráci.
ZŠ Opočenská,
Dobruška

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
www.jbdobruska.cz

Ve čtvrtek 9. listopadu proběhla za hojné účasti přednáška MOTIVACE A ODMĚŇOVÁNÍ, TRESTÁNÍ A KÁZEŇ.
Program vedl host, rodinný a výchovný
poradce Evald Rucký. Dopoledne mělo
formu besedy, kdy mezi moudrými slovy
mluvčího a jeho ženy, která doplňovala
téma podnětnými zkušenostmi, dostaly
prostor dotazy maminek, týkající se každodenního života s ratolestmi.
Na další program to výchově dětí
a jejich vývoji se můžeme těšit ve čtvrtek
7. prosince od 9.30 v rámci besedy opět
s Evaldem Ruckým a jeho ženou pod názvem JAK PRACOVAT S TEMPERAMENTY SVÝCH DĚTÍ.
V rámci projektu „Sedmikráska
v akci“ připravujeme příjemný předvá-
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nočně strávený čas při zdobení perníčků,
výrobě adventních věnečků, scrapbookových vánočních přáníček. Vánoční program plný písniček, říkanek a cvičení
naladí na blížící se svátky Vánoc. Je to
období, kdy by se každý měl na chvíli
zastavit a užít si krásné chvíle společně
s nejbližšími, přemýšlet, hodnotit uplynulý rok a vyhlížet, co přinese ten následující. Je prima, že si tyto nevšední chvíle
Vánoc můžeme užít i společně v Sedmikrásce.
V neděli 10. prosince od 16 hodin
proběhne v prostorách Centra pro všechny
generace na náměstí F. L. Věka 24, sídle
Rodinného centra Sedmikráska, tradiční
vánoční akce POHÁDKOVÉ VÁNOCE.
Ke svátkům neodmyslitelně patří pohádky. Známé postavičky poutavě zapojí děti
i dospělé do řešení vánoční záhady.
Nebudou
chybět
hry, písničky, tanec
a hlavně hodně zábavy a příjemná atmosféra.
Po novém roce
chystáme pro návštěvníky novinku
- tři kurzy ve třech
po sobě jdoucích
měsících
(leden,
únor, březen) s názvem CHYSTÁME
SE DO ŠKOLY.
Mnoho
předško-

sedmikraska@jbdobruska.cz
láků jistě dostane pod stromeček školní
tašku či penál a rodiče se ještě více začnou zabývat otázkou, co vše nás od září
ve spojení s nástupem dítěte do povinného školního vzdělávání čeká. Je naše dítě
na školu zralé, nebo přeci jen zvolit odklad? Co můžeme trénovat doma? Co by
mělo dítě zvládnout u zápisu… Výhodou
kurzů je, že rodiče mohou vzít s sebou dítě
předškolního věku, a to si hravou formou
bude moci vyzkoušet jednoduché úkony spojené s nástupem do školy. Chlapci
a dívky i jejich rodiče se seznámí se svými budoucími spolužáky nebo kamarády
ze školního prostředí – mohou sdílet své
názory i zkušenosti.
Za tým Rodinného centra Sedmikráska
Mgr. Kateřina Faltová
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
prosinec 2017

přehled akcí

Přehledný plakát městských adventních a svátečních kulturních akcí na straně 4

MUZEUM

ramičky). 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.

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
Sobota 2. prosince v 19.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Vyučují Mgr. Lucie Krtičková a Jan Souček.
Vstupné: 40 Kč

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 646
Pondělí 18. prosince v 19.00 hodin
Ó, TY RADOSTNÝ ČASE VÁNOČNÍ
Vánoční písně a koledy v podání ženského pěveckého sboru
Vlasta. Vstupné dobrovolné.

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

Otevírací doba

Čtvrtek 7. prosince ve 12.00 hodin
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ KBA-Graﬁtec, s.r.o., Dobruška

SOKOLOVNA
Opočenská 585, telefon 603 720 499
Pátek 8. prosince v 19.00 hodin
VĚNEČEK kurzu tance a společenské výchovy
Hraje skupina Song z Kostelce nad Orlicí. Vstupné - místenka
120 Kč, účastníci kurzu 70 Kč.

SOKOLOVNA – SVĚT LOUTEK
Opočenská 585

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.30
12.30 – 14.00

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

POZOR! Ve dnech 22. prosince až 1. ledna bude
KNIHOVNA z provozních důvodů UZAVŘENA.
Těšíme se Vás v roce 2018!

Výstava ve foyer knihovny
ve výpůjčních hodinách knihovny

Neděle 10. prosince
a neděle 17. prosince vždy v 10 hodin
ČERT A KÁČA
Tradiční pohádka v podání dobrušského loutkového divadla.

ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní 428, telefon: 494 623 794
Pondělí 4. prosince od 17 hodin
I. ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA

LAPIDÁRIUM
nám. F. L. Věka čp. 11
Pátek 1. prosince až pátek 29. prosince
VÝSTAVA: ZVON V PORCELÁNU
Výstava prací manželů Šedových - Jana (zvonaře) a Barbory (ke-

ADVENTNÍ ČAS VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
při ZŠ Františka Kupky
Chystání vánočních ozdob
a výzdoba začíná obvykle
dlouho před Štědrým dnem.
Za časů našich babiček i dnes
se domácnosti zdobí různými
předměty, ovšem vánoční výzdoba se mění. Výstava ukáže,
jak se na adventní čas a Vánoce připravují děti
ze školní družiny
Františka Kupky.
Krásné svátky
vánoční
všem přejí
děti
a vychovatelky
ze školní
družiny.
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Čtvrtek 7. prosince od 15 hodin
POVÍDÁM, POVÍDÁM VÁNOČNÍ POHÁDKU…
Tradiční akce v dětském oddělení tentokrát na téma Vánoce. Program je určen pro zvídavé předškolní děti. Maminky mají možnost
využít přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku apod.
Pondělí 18. až čtvrtek 21. prosince
v půjčovních hodinách pro dětské i dospělé čtenáře
VÁNOCE V KNIHOVNĚ
Odpočiňte si od vánočního shonu a na chvíli se zastavte v příjemném prostředí naší knihovny, kde si
můžete ve vánoční atmosféře půjčit dobrou knihu,
nebo jen tak posedět u šálku vonící kávy, či teplého čaje...

RÝDLOVA VILA
Novoměstská 187, telefon 494 629 667
KLUB SENIORŮ
Program připravuje sbor Církve bratrské v Bystrém a vlastivědné
muzeum v Dobrušce. Pravidelně každé pondělí v 15 hodin.
Pondělí 4. prosince
Černou křídou do komína
paní Renata Moravcová dá možnost poznat svět nevidomých.
Pondělí 11. prosince 75 let od osudného prosince 1942,
kdy Dobrušku opustili v transportu do Terezína její židovští obyvatelé - vyprávění Jiřího Macha
Pondělí 18. prosince O Vánocích s Tomášem Cvejnem,
kazatelem Církve bratrské z Bystrého
Na všechna setkání Klubu seniorů je srdečně zván každý, kdo má
chuť přijít. Vstup na všechny programy je bezplatný.
Čtvrtek 14. prosince v 16.00 hodin
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ - ADVENTNÍ PODVEČER
Posezení, při němž se rozsvítí svíčky, rozvoní punč a zazní vánoční koledy. Další ze série přátelských setkávání pořádaných
městskou organizací Svazu důchodců ČR a dobrušskou odbočkou
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. V roce 2018
vždy každý třetí čtvrtek v měsíci se připravují další příjemná setkání se zajímavými hosty.
KLUB DŮCHODCŮ: pravidelné schůzky každé úterý od 14
do 17 hodin
CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE: pravidelné bohoslužby vždy v sobotu (kromě 1. soboty v měsíci – shromáždění
ve Vamberku); studium bible 9 – 10.15, bohoslužba s kázáním
10.30 – 11.30. Během bohoslužby je zajištěn program pro děti.
Každý je vítán.

KOVÁRNA
Kostelní 364
Neděle 3., 10., 17., sobota 23. prosince od 9 do 12 hodin
Výstava HÁJKOVA KOVÁRNA
VE FOTOGRAFIÍCH PAVLA ŠTĚPÁNA

UNIVERZITA KARLOVA
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
Čtvrtek 7. prosince od 9 hodin
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ Z PAPÍRU
Výroba vánočních přání technikou iris folding a dekorace
ze skládaného papíru. Cena včetně materiálu 50 Kč.
S sebou: přezůvky, lepidlo, nůžky. Přihlášky předem v DDM
nebo na tel. 494 621 505.

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE / náměstí F. L. Věka 24
telefon 605 548 288,
Čtvrtek 7. prosince od 9.30 hodin
JAK PRACOVAT S TEMEPRAMENTY SVÝCH DĚTÍ
Přednáška rodinného a výchovného poradce Evalda Ruckého.
Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
Neděle 10. prosince od 16.00
POHÁDKOVÉ VÁNOCE
Přijďte k nám předvánočně se naladit, zapomenout na všechen
spěch a připomenout si, proč vlastně Vánoce slavíme. Kapacita
omezena.

HASTRMÁNEK
RODINNÉ CENTRUM / Mírová 890, tel. 775 441 907
Úterý 5. prosince od 8.30 hodin
SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM,
ANDĚLEM A ČERTEM
Pohodové setkání se známými postavami vhodné i pro nejmenší děti. Rezervace nutná na mc.
hastrmanek@seznam.cz, tel. 775 441 907 nebo
na FB. POZOR! Mikuláš dorazí už v 9 hodin.
Herna bude otevřena od 8.30 hodin.
Středa 20. prosince od 16.00 hodin
TRADIČNÍ ZDOBENÍ STROMEČKU PRO ZVÍŘÁTKA
A ROZBALOVÁNÍ DÁRKŮ
Ozdobíme stromeček před centrem, zazpíváme si koledy a potom
v teple herny rozbalíme nové dárky, které Ježíšek přichystal pro
Hastrmánka. Přijďte nám pomoci vyzkoušet nové hračky.

IXKO
Církev bratrská, Zd. Nejedlého 574, tel. 736 788 254.
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA každou neděli od 9.30 v Kině 70
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
AWANA (klub pro děti od 5 let) každé pondělí v 16.30
BIBLICKÉ STUDIUM středa 6. a 20. prosince v 19.00
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) každou sobotu
v 18.00

JÍDELNA SODEXHO
Františka Kupky 350 (v areálu Základní školy Františka Kupky)
Neděle 10. prosince od 9 do 15 hodin
VÁNOČNÍ JARMARK
prezentace a prodej lidových a uměleckých řemesel, prodej vánočních stromků
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DOMAŠÍN - NÁVES
Sobota 9. prosince od 17 hodin
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Vánoční příběh sehrají místní děti, koledy zahraje žesťový kvartet z Valánečky. Následuje společenské posezení v místním pohostinství a promítání animovaného ﬁlmu Česká mše vánoční
- slavná skladba Jana Jakuba Ryby s obrázky Josefa Lady.

Hrají: Jitka Čadek Čvančarová, Martin Myšička, Vítězslav Jandák, Jan Vondráček, Simona Babčáková, Milan Šteindler.
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ106 min.
Pátek 8. prosince ve 20.00 a sobota 9. prosince ve 20.00
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
Premiéra očekávané americké komedie. Amy, Carla a Kiki, matky na tahu... Tentokrát o Vánocích. Hrají: Mila Kunis, Kristen
Bell, Kathryn Hahn, Christine Baranski, Susan Sarandon a další.
Mládeži nepřístupný. Vstupné 110 Kčǀ116 min.
Sobota 9. prosince v 15.00
MAXINOŽKA
Repríza animovaného ﬁlmu. Náctiletý outsider Adam na dobrodružné cestě za záhadou ztracení svého tatínka.
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ91 min. České znění.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Pátek 1. prosince ve 20.30
Koncert METALLICA: Quebec MAGNETIC
Koncertní klenot Quebec Magnetic je unikátním, precizně zpracovaným záznamem legendární show americké metalové skupiny Metallica. Mládeži přístupný. Vstupné 200Kčǀ135 min.
Sobota 2. prosince v 15.00
PŘÍŠERÁKOVI
Repríza (2D) animované komedie o tak trochu strašidelné rodině.
Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ96 min. České znění.
Sobota 2. prosince 17.30 a neděle 3. prosince v 15.00 a 17.30
PADDINGTON 2
Premiéra fantastické rodinné komedie. Aby náš kamarád medvídek Paddington mohl koupit ten nejlepší dárek k 100. narozeninám tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne,
když je dárek ukraden...
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ90 min. České znění.
Sobota 2. prosince ve 20.00 a neděle 3. prosince ve 20.00
KVARTETO
Repríza českého ﬁlmu režiséra Miroslava Krobota. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ93 min.
Úterý 5. prosince ve 20.00
HANS ZIMMER V PRAZE - koncert
Premiéra hudebního záznamu. Světoznámý skladatel ﬁlmové
hudby v rámci evropského turné přijel do vyprodané pražské O2
arény a ohromil publikum. Sedmnáct tisíc diváků aplaudovalo
skvělému koncertu ﬁlmové hudby v podání 72 muzikantů, doprovázeného velkolepou světelnou show. Zazněly skladby z ﬁlmů
Piráti z Karibiku, Lví král nebo Temný rytíř…
Mládeži přístupný. Vstupné 180 Kčǀ139 min.
Čtvrtek 7. prosince ve 20.00
PŘÁNÍ K MÁNÍ
Premiéra českého rodinného ﬁlmu. Vánoční příběh s trochou
kouzel od režiséra Víta Karase, jenž tvrdí: „Pro mě je to návrat
k ﬁlmům, jakými byl třeba Pan Tau nebo Lucie postrach ulice.“

Sobota 9. prosince 17.30
LAJKA ﬁlm ve 3D
Premiéra českého loutkového sc-ﬁ muzikálu od režiséra a výtvarníka Aurela Klimta. Nelehký je život fenky Lajky na periférii
ruského velkoměsta. Po odchytu je násilně přeškolena na průkopnici kosmonautiky. Záhy po startu Lajky do vesmíru následuje množství dalších zvířat překotně vypouštěných z Hustonu
a Bajkonuru. Zvířata bloudí vesmírem až nakonec za pomoci
černé díry šťastně obydlí vzdálenou planetu. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kčǀ85 min.
KONCERT
Neděle 10. prosince v 18.00
VÁNOČNÍ KONCERT OPOČENKY
Vánoční koncert pro příznivce dobré dechovky v podání dechové hudby Opočenka. Vstupné jednotné 90 Kč. Vstupenky jsou
již v předprodeji v informačním centru, v pokladně Kina 70
a na webu www.kino.mestodobruska.cz.
KONCERT
Úterý 12. prosince v 19.30
VÁNOČNÍ KONCERT
KAMILA STŘIHAVKY & LEADERS
Vystoupení legendárního rockera Kamila Střihavky a jeho kapely
Leaders v rámci vánočního akustického turné. VYPRODÁNO!
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 14. prosince v 10.00
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Repríza českého ﬁlmu režiséra Jana Hřebejka se odehrává
na konci let padesátých. Je příběhem lásky milenecké. Vypráví
o bitvě mezi rodiči a dětmi, poznamenanými válkou a komunistickým převratem. Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták a další.
Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kčǀ100 min.
Čtvrtek 14. prosince ve 20.00
MOTORBAND - RESTART
Premiéra českého dokumentárního
ﬁlmu pro všechny rockery. Hudební ﬁlm se ohlíží za osudy hudebníků, kteří v osmdesátých letech
budovali heavy-metalové podhoubí v tehdejším Československu.
Silné příběhy neobyčejných muzikantů očima muže, jenž tenkrát žil
v jejich světě. Mládeži přístupný.
Vstupné 100 Kčǀ120 min.
Pátek 15. prosince ve 20.00, sobota 16. prosince ve 20.00
a neděle 17. prosince v 17.30
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ ﬁlm ve 3D
Premiéra očekávaného amerického sci-ﬁ ﬁlmu režiséra Riana
Johnsona. Sága rodu Skywalkerů pokračuje! Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kčǀ150 min.! České znění.
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Sobota 16. prosince v 15.00
MY LITTLE PONY FILM
Repríza animovaného ﬁlmu. Mládeži přístupný.
Vstupné 100 Kčǀ99 min. České znění.
Sobota 16. prosince v 17.30
MŮJ ŽIVOT CUKETKY
Premiéra dětského animovaného ﬁlmu. Cuketka není žádná padavka, ale malý čiperný chlapec. Poté, co přijde o maminku, má pocit,
že je sám na světě. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ67 min.
Neděle 17. prosince v 9.30
POUTNÍK Z JERICHA
Koho potká na rozcestí u Betléma? Vánoční divadelní hra pro
celou rodinu. Účinkují děti z Církve bratrské v Bystrém a v Dobrušce. Vstupné dobrovolné.
Neděle 17. prosince v 15.00
PADDINGTON 2
Repríza rodinné komedie o medvídkovi. Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kčǀ90 min. České znění.
Neděle 17. prosince ve 20.00
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
Repríza kriminálního dramatu. Každý je podezřelý. Jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů, jaký kdy
byl vyprávěn. Hrají: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem
Dafoe, Johnny Depp a další. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ110 min.
KONCERT
Úterý 19. prosince v 18.00
II. ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA
Vystoupí žáci hudebního a literárně dramatického oboru Základní umělecké školy Dobruška.
Čtvrtek 21. prosince ve 20.00
LADÍME 3
Premiéra amerického ﬁlmu. S titulem mistra světa v a capella
zpěvu v normálním životě nepřežijete. Tuhle drsnou lekci pochopí hrdinky úspěšné série Ladíme ve druhém pokračování.
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ93 min.
Pátek 22. prosince v 17.30 a sobota 23. prosince v 17.30
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! ﬁlm ve 3D
Premiéra akční dobrodružné komedie. Když čtveřice školáků
objeví starou videoherní konzoli s hrou, o které nikdy předtím
neslyšeli, ocitají se vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává.
Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ111 min. České znění.
Sobota 23. prosince v 15.00
FERDINAND ﬁlm ve 3D
Premiéra animované komedie. Stvořen pro boj. Zrozen pro lásku.
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kčǀ99 min. České znění.
Sobota 23. prosince ve 20.00
ŠPINDL
Premiéra českého ﬁlmu režiséra Milana Cieslara. Zimní komedie
z prostředí Špindlerova Mlýna ukazuje dámskou jízdu tří sester
na horách. Vévodí jí sarkastická postava s tváří Anny Polívkové a její milostné trable. Dále hrají: David Gránský, Kateřina
Klausová, Jakub Kohák, Marek Vašut a další. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ98 minut.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 28. prosince v 10.00
KVARTETO
Repríza českého ﬁlmu režiséra Miroslava Krobota. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kčǀ93 min.
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Republiková předpremiéra a beseda s tvůrci ﬁlmu
Čtvrtek 28. prosince v 17.30 a ve 20.15
ČERTOVINY
Předpremiéra české pohádky
za přítomnosti režiséra Zdeňka
Trošky a dalších hostů. Po čertech hezká pohádka o dvou nešikovných čertech - Popelákovi
a Uhelákovi. Vládcem pekel
jsou za trest posláni do světa,
aby do měsíce přivedli po jedné hříšné duši. Hrají: Jakub
Prachař, Dominick Benedikt,
Sara Sandeva a řada dalších.
Mládeži přístupný. Vstupné
140 Kčǀ101 min. Ppředprodej
vstupenek od 21. prosince.
Možnost vystavení VÁNOČNÍCH POUKAZŮ!
Pátek 29. prosince 17.30
FERDINAND
Repríza (2D) animované komedie. Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kčǀ99 min. České znění.
Pátek 29. prosince ve 20.00 a sobota 30. prosince ve 20.00
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Premiéra amerického romantického muzikálu pro všechny generace inspirovaného životem P. T. Barnuma, muže, pro nějž každá
překážka a nezdar byly jen dalším odrazovým můstkem na pouti ke hvězdám. A právě díky jeho vizionářství a energii vznikl
showbyznys. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ97 min.
Sobota 30. prosince v 15.00
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
Repríza dobrodružné komedie (2D). Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ111 min. České znění.
Sobota 30. prosince 17.30
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ ﬁlm ve 3D
Repríza sci-ﬁ. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ150 min.!
České znění.

MALÝ SÁL
Pátek 1. prosince od 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.
Přednáška
Úterý 5. prosince v 17.00
PRAVDA O VLASTOVI BURIANOVI
Křest nové knihy Pavla Taussiga o životních osudech krále komiků. Následuje beseda s autorem, který kromě jiného osvětlí, zda
v seriálu Bohéma byly postavy Vlasty Buriana a dalších herců
zobrazeny pravdivě. Na mikulášském večírku se objeví i Vlasta
Burian – v ukázkách ze svých ﬁlmových rolí. Kniha bude k dispozici v omezeném množství.
Výstava
PALIČKOVANÝ ADVENT
Vánoční výstava krajek členek Klubu paličkování při Domu dětí
a mládeže Dobruška.
Výstava je otevřena od 1. do 31. prosince v provozních hodinách
kina.
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SPORT
KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, telefony 494 629 530 a 777 418 798
Provozní doba
Pondělí
13 – 16
a
19 – 21
Úterý
13 – 18
a
19 – 21
pro veřejnost zavřeno
Středa
Čtvrtek
13 – 18
a
19 – 21
Pátek
13 – 21
Sobota
12 – 21
Neděle
12 – 20
POZOR! 14., 19. a 21. prosince krytý bazén pro veřejnost
otevřen od 13 do 21
Provoz o svátcích
pátek
22. 12.
10 – 20
sobota
23. 12.
10 – 20
neděle / pondělí
24. a 25. 12.
zavřeno
úterý
26. 12.
10 – 20
středa
27. 12.
10 – 20
čtvrtek
28. 12.
10 – 20
pátek
29. 12.
10 – 20
sobota
30. 12.
10 – 20
neděle / pondělí
31. 12. a 1. 1. 2018 zavřeno
Omezení provozu bazénu (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)
Ranní plavání:(ve dnech školní výuky) středa až pátek 6.00 – 7.30
Poslední ranní plavání v roce 2017 se uskuteční ve čtvrtek
21. prosince!
AQUAEROBIC
úterý a čtvrtek
18 – 19 hod.
Poslední hodina aquaerobicu v roce 2017 se koná v úterý
12. prosince!

SPINNING
Pondělí
16.45
Pátek
16.45 a 18.00
s Alenou
Úterý
16.30 a 17.45
Čtvrtek
17.30
Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz
SAUNA
Pondělí
13 – 21 muži
Úterý
13 – 21 ženy
Středa
13 – 21 muži
Čtvrtek
13 – 17 ženy
17 – 21 společná
Pátek
13 – 21 muži
Sobota
12 – 21 společná
Neděle
12 – 20 společná
Provoz o svátcích
pátek
22. 12.
13 – 21 muži
sobota
23. 12.
13 – 20 společná
neděle / pondělí
24. a 25. 12.
zavřeno
úterý
26. 12.
13 – 21 společná
středa
27. 12.
13 – 21 společná
čtvrtek
28. 12.
13 – 21 společná
pátek
29. 12.
13 – 21 společná
sobota
30. 12.
13 – 20 společná
neděle / pondělí
31. 12. a 1. 1. 2018 zavřeno
s Liborem

TURISTIKA - BĚH - CYKLISTIKA
Neděle 31. prosince
SILVESTROVSKÝ POCHOD od 7.00
39. ročník turistické vycházky – start u sokolovny
SILVESTROVSKÝ BĚH v 10.00
21. ročník posledního běhu v roce – start u prodejny kol Maršálek
Pondělí 1. ledna 2018 v 13.00
NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKA
27. ročník tradiční cyklistické akce - start u prodejny kol Maršálek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 3. listopadu se v malém sále společenského centra uskutečnilo vítání nových občánků Dobrušky, při kterém byly přivítány tyto děti:
Jiří Čáp
Dobruška, Křovice
Josef Čáp
Dobruška, Křovice
Tadeáš Runštuk
Dobruška, Orlická
Mikuláš Vašíček
Dobruška, Novoměstská
Nela Záleská
Dobruška, Pulice
Barbora Majerová
Dobruška, Spojovací
Tadeáš Svoboda
Dobruška, Domašínská
Gabriel Michl
Dobruška, Novoměstská
Tadeáš Kárník
Dobruška, Domašínská
Karolína Petrová
Dobruška, V Zahradách
Lumír Vadovský
Dobruška, Družstevní

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci prosinci oslaví významná životní jubilea:
Vladimír Martinák, Ing. 92 let Dobruška, Za Universitou
Zdeňka Matějů
91 let Dobruška, Křovice

Venuše Kavánová
90 let Dobruška, Tyršova
Josef Hanák
70 let Dobruška, Domašínská
Jitka Jarkovská
70 let Dobruška, Jiráskova
Vladimír Hencl
65 let Dobruška, Družstevní
Výročí z minulého měsíce listopadu
Jana Slavíková
70 let Dobruška, Pulice
Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V říjnu z našich řad odešli:
Tomková Anna
1926
Dobruška
Tláskalová Danuše
1927
Dobruška
Knapová Hana
1944
Dobruška
Petrová Kristína
1925
Křovice
MUDr. Žďárková Eva
1948
Dobruška
Čest jejich světlé památce!
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ZE SPORTU
Rozhovor s moderními gymnastkami
Moderní gymnastika patří k nejmladším
sportům nejen ve světě, ale i v Dobrušce.
Ne všichni sportumilovní fanoušci možná o oddílu moderní gymnastiky v našem
městě vědí. Pozvali jsme si proto ke krátkému rozhovoru „dobrou duši“ dobrušského klubu, paní VLASTU BAJEROVOU.
Jste poměrně mladý oddíl. Kdy a jak
se začala „psát“ vaše historie?
Oddíl moderní gymnastiky jsem založila v roce 1993. Dodnes jsem předsedkyní a trenérkou. Až do roku 2011 byl náš
oddíl členem dobrušského Sokola. Nyní
je zapsaný jako spolek organizující sportovní činnost – SK MG Dobruška.
Kdo konkrétně mimo vás stál u zrodu
oddílu a jaká je situace dnes?
Oddíl jsem původně založila hlavně
proto, aby dcera Pavla mohla trénovat
v Dobrušce. Pavla jezdila na tréninky
gymnastiky do Hradce Králové do oddílu
Slavie a potřebovala cvičit pětkrát týdně
a někdy i o víkendech.
Na počátku byla činnost zaměřena především na oblast nezávodní gymnastiky.
Od roku 2001 se přidala i činnost závodní,
a proto se tím více zaměřujeme na vyšší
výkonnostní úroveň, to znamená, že priorita spočívá v individuálním přístupu
k tréninku talentovaných děvčat.
Moderní gymnastika je sport „typicky
ženský“. Kolik děvčat a v jakém věku
je členkami oddílu?
Moderní gymnastika je posud doménou žen a ze všech sportovních disciplín,
kromě krasobruslení, je nejvíce na pomezí mezi sportem a uměním. Proto při jejím hodnocení hraje výraznou roli kvalita
estetická. Divák ocení nejen půvab mládí,
sportovní výkon, ale i krásný hudební doprovod při cvičení sestav s obručí, se švihadlem, stuhou, míčem i kužely. Děvčátka
i rodiče mají o tento sport zájem, to jsme
poznaly při letošním náboru do skupiny
přípravky – děvčátek čtyř až šestiletých.
V tomto roce má oddíl 48 děvčat ve věku
4 až 20 let. Cvičit nechodí jen dobrušská
děvčata, ale dojíždějí sem i dívky z okolí, např. z Opočna, Českého Meziříčí,
Semechnic, Solnice či Rychnova nad
Kněžnou.
Nyní máme dvě skupiny přípravky,
které jsou zaměřeny na všeobecnou pohybovou průpravu a rozvoj základních
gymnastických dovedností. Později přecházejí do dvou skupin starších dívek rozdělených podle výkonnosti. Starší dívky
nacvičují choreograﬁe svých závodních
sestav a exhibičních vystoupení.
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Jak je to se zabezpečením trenérek?
Nebo jsou snad členy oddílu i muži?
Určitě bych chtěla poděkovat trenérskému
týmu oddílu, který se velice obětavě celoročně věnuje přípravě našich závodnic.
V oddíle se o sportovní přípravu stará
sedm vyškolených trenérek a na závody
jezdí pět vyškolených rozhodčích. Největší dík patří trenérkám Lence Faitové
a Pavle Škraňkové, které mají na úspěchu našich závodnic největší podíl. Pavla
po skončení aktivní závodní činnosti vystudovala FTVS v Praze obor trenérství
a má kvaliﬁkaci trenérka I. třídy. Vedle
baletní přípravy výběrového družstva
je i choreografkou volných sestav a společných sestav na různá exhibiční vystoupení.
Pro všechny trenérky je největší odměnou úspěch děvčat na mistrovství republiky či pohárových soutěžích, kde poměrně
často vystupují na stupně vítězů, ale i společenské ocenění od města při oceňování
sportovců a trenérů.
Zatím jsme hovořili o personálním zajištění, ale pro sport je důležité i to materiální a ﬁnanční.
Zázemí pro naši činnost máme v Základní škole Pulická a v průmyslovce.
Obě školy nám poskytují dostatečný počet hodin pro kvalitní trénink. Finančně
náročné je materiální vybavení – náčiní,
trikoty, tréninkové oblečení, kobercová
plocha o velikosti 13 x 13 metrů. A mohli
bychom pokračovat. Finanční zátěž pro
rodiče je značná – hradí cestování, startovné, oblečení i náčiní. Proto si vážíme
dotací od Ministerstva školství, Královéhradeckého kraje i od města Dobrušky.
Necvičíte jistě „jen pro radost“. Jakých
sportovních soutěží, případně jiných
akcí se účastníte?
Děvčata se účastní závodů v rámci Východočeské oblasti. Jeden ze závodů je i dobrušská soutěž „Dobrušské jaro“, kterou
organizujeme v hale SPŠ. Tento závod je
zároveň přeborem Východočeské oblasti.
Pravidelně se účastní oddíly TJ Vysoké
nad Jizerou, TJ Sokol Chrudim a hradecké oddíly TJ Slavia a SK MG Ajur.
Přijede kolem 120 děvčat, z našeho
oddílu pak asi 20 dívek. Uspořádání takové akce se neobejde bez pomoci rodičů, ale také bez finanční podpory kraje
a města Dobrušky.
Kromě cvičení jsme letos připravili pro
děvčata dvě soustředění – jedno v Krkonoších na Pomezní boudě a druhé v Olešnici v rekreačním areálu Juráška.

Vlasta Bajerová, předsedkyně dobrušského
Sportovního klubu moderní gymnastiky
Kterých úspěchů si ceníte nejvíce?
Velkou radost mám ze všech děvčat, která vidím v tělocvičně. Letos se přebornice
oblasti Anita Melišová a Tereza Krahulcová zúčastnily Mistrovství ČR. V listopadu byly také vyhlášeny konečné výsledky
Východočeské ligy 2017, kde v kategorii
ZPMG II obsadila Tereza Krahulcová druhé místo a Eliška Šimonová třetí místo.
V kategorii žen zvítězila Anita Melišová
a druhá byla Veronika Faitová. Na mezinárodním závodě O pohár královny Elišky v
Hradci Králové obsadila Lucka Smažíková 2. místo (kadetky mladší) a Eliška Piskorová 5. místo (kadetky starší). Za svůj
osobní úspěch považuji nominaci na rozhodčí na Mistrovství ČR, které se odehrálo
v krásné hale v Dubňanech na jižní Moravě.
A jaké přání byste ráda vyslovila
na závěr?
Mým největším sportovním přáním je,
stejně jako mnoha jiných dobrušských
sportovců, aby sportovní hala, kde by
mohla probíhat i mistrovství republiky,
nebyla jen mnohaletým snem, ale stala se
skutečností. Jistě by dokázala přitáhnout
ke sportu mnoho dětí a udělala radost obětavým trenérům.
Děkuji za rozhovor, přeji hodně radosti v další sportovní činnosti – a hlavně
splnění onoho posledního přání.
Do rozhovoru jsme zapojili i Lucku
Smažíkovou, úspěšnou členku oddílu.
Jak ses dostala k moderní gymnastice?
Bratrova spolužačka se tomuto sportu
věnovala, mně se to líbilo, tak mě přihlásila. Do oddílu jsem tedy začala chodit
za doprovodu maminky asi ve třech letech.
Máš na tyto začátky nějakou vzpomínku?
Ráda vzpomínám na akce, které jsme
společně podnikaly – hrály jsme na šipkovanou a nejen cvičily, ale na konci roku
přišel také Mikuláš s čertem a andělem,
aby nám něco nadělili.
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Lucie Smažíková na soustředění s mistryní světa Ruskou Olgou Kapranovou.
To byly úplné začátky – stále ještě více
hra. Kdy asi začal skutečný sportovní
trénink?
To bylo v době, kdy jsem přešla do základního programu. Tam nás vedla paní
Faitová, která tam také měla své dvě dcery.
A kdo vás trénuje v současné době,
když jste postoupili do kombinovaného
programu?
Nyní nás trénuje paní Bajerová a její

dcera, paní Škraňková. Paní Škraňková
připravuje sestavy a paní Bajerová vede
tréninkové hodiny.
Proč sis vlastně vybrala právě tenhle
sport, co se ti na něm líbí?
Líbí se mi to, že to není jednostranný sport, připravujeme se pro několik
disciplín, například cvičíme bez náčiní,
ale trénujeme a soutěžíme i se švihadlem,
míčem, s obručí, kužely a stuhou. Na závody se také pěkně oblékáme do drahých
dresů a na vystoupení máme i pěkný
make-up, abychom zaujaly porotu nejen
sportovním výkonem, ale i estetickým
dojmem.
Zmínila ses o jednotlivých náčiních.
Které považuješ za nejtěžší a proč?
Nejtěžší je asi cvičení s kužely a se stuhou. Stuha je totiž dlouhá 5 metrů a lehce se může omotat kolem rukou i nohou.
A také občasný úder kužely do hlavy není
zrovna nic příjemného.
Před chvílí jsem zaslechl, že takový dres
není zrovna nejlevnější. Kolik vlastně
stojí vybavení moderní gymnastky?
V současné době mám dva dresy, jejichž cena se pohybuje kolem tří tisíc

za jeden. Kužele stojí asi dva tisíce korun
a míč, který mám já, stojí například i dva
tisíce. Většinu platí rodiče, něco zaplatí
i oddíl.
Vraťme se teď od materiálního vybavení ke sportovním úspěchům. Jakých
soutěží či jiných akcí se zúčastňuješ
a kterých úspěchů si ceníš?
Každý rok máme pět závodů v rámci
ligy Východočeské oblasti. Pět závodů
proto, že pět oddílů uspořádá vždy jedno
kolo. Z krajského přeboru pak vítězka postupuje na mistrovství republiky. Já jsem
skončila na druhém místě, což je sice pěkné, ale zpravidla postupuje jen vítězka.
Letos o prázdninách jsem se zúčastnila mezinárodního soustředění v Hradci
Králové, které trvalo šest dní. Největším
zážitkem pro mě bylo setkání s Olgou
Kapranovou, mistryní světa a olympioničkou, která vedla tréninky.
Ráda vzpomínám na první místo ze
závodů v Hradci Králové a samozřejmě
na všechna druhá a třetí místa, která teď
nemohu ani spočítat!
Lucie, děkuji ti za rozhovor, přeji hodně dalších sportovních úspěchů.
(jf)

Skialpinista Jan Pochobradský patří do středoevropské špičky
O Dobrušce lze bez nadsázky říci, že je
městem sportu. Tradicí se mohou pochlubit fotbal, badminton nebo třeba skiboby.
A nesmíme zapomenout na triatlon. Mezi
nadšené a úspěšné triatlonisty patří jeden
ze zakládajících členů dobrušského oddílu
triatlonu JAN POCHOBRADSKÝ, který
je ovšem velmi všestranným sportovcem
vyznávajícím celou řadu jeho odvětví.
Honza působil řadu let jako učitel na „průmyslovce“ v Novém Městě nad Metují.
V roce 2011 ji opustil s cílem stát se záchranářem. V Horské službě České republiky pro oblast Orlické hory působí jako
terénní pracovník. Navíc je hlavním metodikem Orlických hor, členem metodické komise Horské služby, členem komise
závodního skialpinismu a statistikem Českého poháru ve skialpinismu.
Jan Pochobradský má za sebou dlouholetou závodní triatlonovou kariéru
na republikové úrovni. Stále ho můžete
potkat na regionálních triatlonových či
cyklistických závodech, ale hlavní sportovní zájem už přesunul do jiného odvětví
- skialpinismu.
Skialpinismus vznikl jako lyžařská
turistika s využitím horolezeckého vybavení, provozovaná i v ledovcovém prostředí. Kde je potřeba dodržovat zvláštní
pravidla pro pohyb na ledovci a ovládat
techniku navazování a pohybu na laně
i vyprošťování z trhlin. Z původně turistického stylu se vypracoval styl závodní.
V současné době probíhá v zimě série
závodů sloučená pod Český pohár a borci
z Čech, Slovenska a Polska poměřují síly

v poháru Středoevropském. Závodníci
se vydávají do příkrých kopců na speciálních skialpových lyžích. Vypadají jako
sjezdové jen s tím rozdílem, že jsou váhově lehčí a na spodní stranu se přilepují
stoupací pásy. Původně se vyráběly z tulení kůže, která umožňovala, že z kopce
lyže kloužou a do kopce drží a nesmekají.
Dnes jsou pásy vyráběny z mohéru či jiných syntetických materiálů se stejnými vlastnostmi. Fyzicky velmi náročný
skialpinistický závod bývá mnohdy doplněn o překonávání těžkých terénních
nerovností, a to stoupáním na mačkách
s cepínem nebo využíváním ﬁxních lan.
Po náročném výstupu následuje rychlé sejmutí pásů a na řadu přichází sjezd v náročném neupraveném terénu.
Jan Pochobradský dosáhl ve skialpinismu výrazných úspěchů ve Středoevropském (SEP) i Českém poháru (ČP).
Do roku 2013 se pohyboval na pátém
místě v celkovém
umístění ČP. Zima
2014 lyžařům příliš
nepřála a většina závodů se kvůli nedostatku sněhu zrušila.
V roce 2015 Jan
Pochobradský vybojoval titul mistra
České
republiky
a druhé místo v konečném
pořadí
Českého
poháru
v kategorii nad 40
let. V roce 2016 si

„vyběhal“ prvenství ve Středoevropském
poháru ve své kategorii. Na mezinárodním extrémním třídenním skialpinistickém závodě dvojic „BOKAMI Západních
Tater“ na Slovensku v první etapě zdolal
přes 15 kilometrů s převýšením 2135 metrů. Druhá etapa měřila 19 km (s 2128 m
převýšením) a třetí 17,6 km (2127 m). Jan
Pochobradský společně s Romanem Kuczynskim získali skvělé druhé místo v kategorii mužů nad 40 let.
A jaká byla uplynulé zima? Jedním
slovem – parádní! Bilance Jana Pochobradského byla následující: triumf na MČR
ve Špindlerově Mlýně, 1. místo v Českém
poháru a vítězství ve Středoevropském
poháru. Vše v kategorii mužů nad 40 let.
Nezdolný Dobrušťák neodpočíval ani
v létě. Je pravidelným účastníkem Mezinárodní soutěže Horských služeb. Zápolení hlídek má letní a zimní podobu a také
zde sbírá zlaté a stříbrné medaile.
(zr)
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Dobrušští skibobisté začnou sezonu „doma“ - v Deštném
První sněhové vločky, které na horách
vystřídaly dešťové kapky, netrpělivě sledovaly oči členů dobrušského Skibob
klubu. Nemohou se dočkat, až zase vyjedou na závodní sjezdovku v Deštném
a začnou nabírat první tréninkové dávky,
neboť sezona, která je čeká, nebude vůbec
jednoduchá.
Po letním soustředění, kdy naši závodníci pilovali hlavně kondičku, přišlo listopadové soustředění na ledovci a po něm
už první závody. Pojedou se začátkem
ledna v Deštném v Orlických horách a bu-

Skibob klub
zvolil nový výbor
Na valné hromadě Skibob klubu Dobruška v pátek 20. října byl zvolen nový
výkonný výbor klubu ve složení Zuzana
Komůrková (předsedkyně), Ing. Petr Lžíčař a Bohumil Flegl.
(zr)

dou započítány do výsledků Českého poháru.
Pak se skibobový kolotoč přesune
do Jablonce nad Jizerou. Zdejší závod
předznamená blížící se mistrovství světa,
které se v nadcházející zimě pojede v německém Lenggries. Z minulého, které se
konalo ve Švýcarsku, přivezlo sedm
dobrušských závodníků domů celkem
osmnáct
medailí
- dvě zlaté, devět
stříbrných a sedm
bronzových.
Světový šampionát bude tradičně vrcholem celé
sezony, ve které
dobrušští skibobisté odjedou celkem
šest domácích závodů (pokud počasí
dovolí…), zúčastní

se republikového mistrovství a nastoupí
do deseti závodů Světového poháru. Opět
to nebude sezona jednoduchá, ale závodníci Skibob klubu Dobruška se v ní určitě
neztratí. Věřme, že v Dobrušce zase zacinkají zlaté, stříbrné a bronzové medaile.
(jme)

Navrhněte úspěšné sportovce do okresní ankety
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou
ve
spolupráci
s Rychnovským
deníkem, agenturou
SPORT
AKTION Chomutov, MěÚ Rychnov
nad Kněžnou a pod záštitou starosty
města Rychnova nad Kněžnou, připravuje slavnostní vyhlášení ankety
Nejúspěšnější sportovec roku 2017, které se uskuteční v pátek 2. února 2018
od 18 hodin v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou.
Oceněno bude: po pěti jednotlivcích
v kategoriích žákovská, dorost-junioři, dospělí, tři nejúspěšnější sportovci z řad veteránů (nad 40 let), tři kolektivy mládeže
a tři dospělé, pět trenérů, cvičitelů a funkcionářů TJ/SK, pořadatelé významné sportovní akce a předána bude i cena fair play.

Podmínkou pro zařazení navržených
do nominací na nejúspěšnější sportovce/
kolektivy roku 2017 jsou:
• výrazné úspěchy jednotlivců/kolektivů
minimálně na úrovni krajských soutěží
• dále úspěchy na MČR, případně ME,
MS, atd.
V případě trenérů, cvičitelů, funkcionářů
TJ/SK jsou:
• dlouhodobá, úspěšná trenérská činnost
s mládeží i dospělými
• pozice osobního trenéra, trenéra kolektivů, který splnil kriteria pro ocenění
jednotlivce nebo sportovního kolektivu
• dlouhodobá organizátorská funkcionářská práce na úrovni TJ/SK
Oceněn bude pořadatel významné
sportovní akce určené pro registrované
sportovce i nejširší veřejnost a starosta
(místostarosta) obce v největší podporou
sportu.

Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv právnická či fyzická
osoba sídlící na území okresu Rychnov
nad Kněžnou, obce a města, TJ/SK, svazy/
komise a další sportovní subjekty nesdružené v Okresním sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou (Sokol, Auto klub ČR,
atd.) s přihlédnutím k těmto zásadám a to
ve skupinách výše uvedených.
Návrhy podávané na adresu:
Okresní sdružení ČUS
Rychnov nad Kněžnou, z.s.,
U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov n. Kn.
nebo e-mailem: cstvrychnov@seznam.cz
musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce, data narození, adresu bydliště,
členství v TJ/SK na území okresu Rychnov nad Kněžnou, oddíl, ve kterém sportu je, sportovní úspěchy dosažené v roce
2017, jméno navrhovatele.
Akceptovány budou návrhy podané
na OS ČUS Rychnov n. K. do pátku
5. ledna 2018.

Vyhodnocení nejlepších sportovců
Dobrušky opět ve velkém sále
společenského centra
Vedení našeho města tradičně ocení výsledky a úspěchy
členů dobrušských sportovních organizací a spolků na sportovním
poli za uplynulý rok. Slavnostní vyhodnocení nejlepších sportovců Dobrušky s bohatým doprovodným programem se uskuteční
ve čtvrtek 25. ledna 2018 od 18 hodin ve velkém sále společenského centra.
(zr)
Z loňského slavnostního večera dobrušských sportovců.
Zleva předseda skibobového klubu Karel Baláček, starosta Petr
Lžíčař a úspěšná skibobistka Stanislava Preclíková.
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Křížovka o ceny
Listopadová tajenka čtenáře zaujala.
Do luštění se zapojilo více než padesát
soutěžících. Odpovědi nepřicházely pouze
e-mailovou poštou, ale řada z vás zanesla
správné řešení do boxu v Informačním
centru na náměstí F. L. Věka. Pouze jedna
odpověď byla chybná, když jeden z luštitelů zkomolil příjmení režiséra Františka
Filipa, autora seriálů F. L. Věk, Chalupáři či Cirkus Humberto. Společně s ním
na podzim navštívili Dobrušku historik

Pavel Taussig a moderátor slavnostního
večera v našem společenském centru Vladimír Hron. Takže už víte, které tři osobnosti skrývala tajenka…
Po dvou vstupenkách na prosincový
ﬁlm v dobrušském kině vyhrávají vylosovaní výherci: Miluše Kuncová s Matyášem Stonjekem z Dobrušky a Eva
Macková z Bystrého.
V legendách prosincové tajenky se
skrývají tři zeměpisné názvy, které lze
nalézt v našem městě. Nadále se soutěží
o vstupenky do kina. Šťastní výherci si

budou moci zajít s partnery na premiéry
stříbrného plátna, které přinese úvodní
měsíc nového roku.
Aby se vaše jméno mohlo objevit v losovacím osudí, musíte zaslat správně
vyluštěnou tajenku se jménem, adresou
a telefonním číslem na redakční e-mail
zpravodaj@mestodobruska.cz, nebo
osobně odevzdat do boxu v Informačním
centru nejpozději do úterý 12. prosince.
Přejeme vám příjemnou zábavu.
NÁPOVĚDA: Ujae, Yap, Aide, Dons.
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.

<PCìMQX¶RTQFGLPCìGUMØEJXØTQDEĵP¶ĥCFÈCP¶UVTQLĵ&QDTWīMC
QVGXÈTCEÈFQDC2Q2¶JQF5QJQF
1FRQXüFPØXGFQWEÈ.WFüM-QN¶ĥ
(T-WRM[&QDTWīMC
0CLFGVGP¶UKPC(CEGDQQMW
0¶UVTQLG%<2TQFGLPC&QDTWīMC
/QDKNYYYPCUVTQLGE\E\FQDTWUMC"PCUVTQLGE\E\

0QXüQVGXĥGPQKXUQDQVW
2Q2¶QVGXĥGPQQF

Ī+41-°5146+/'06241&Ĵ/<#*4#&7#761
2QFRQTWLVGìGUMÃXØTQDEG
RQFRQTWLGVGUXQLKGMQPQOKMW
/CNQQDEJQF8GNMQQDEJQF
.KMXKFCEGXGNMQQDEJQFPÈEJ\¶UQDUNGX[Cŀ

-ìDG\&2*
-ìU&2*

&QRNėVGUKFÈNPWRTQſMXCNKVQW\CDG\MQPMWTGPìPÈEGP[
0GLīKTīÈUQTVKOGPVRTQſKJQDD[P¶ĥCFÈXTGIKQPW
URGEKCNK\CEGPCQDT¶DüPÈMQXWXTV¶M[\¶XKVPÈM[XØUVTWŀPÈM[HTÃ\[
FQVCJQXCEÈP¶ĥCFÈ
-ìDG\&2*
TWìPÈP¶ĥCFÈCGNGMVTQP¶ĥCFÈ
-ìU&2*
5CFCP¶ĥCFÈ
UX¶ĥGPÈX\FWEJQVGEJPKMCCDTWUKXQ
FÈNP¶XKP[NQXÃRQW\FTQ
URQLQXCEÈOCVGTK¶NCUVCXGDPÈEJGOKG
ZMNÈìPCUVCXKVGNPØHTCPEQW\UMØ
ŀGDĥÈM[
VTWJN¶ĥUMÃCVGUCĥUMÃRQVĥGD[
-ìDG\&2*
-ìDG\&2*
-ìU&2*
-ìU&2*
\CJTCFPKEMÃCUVCXGDPÈP¶ĥCFÈCJQDD[FÈNPC

5CFCP¶ĥCFÈ
FÈNP¶XKP[NQXÃRQW\FTQ
ZMNÈìQìMQRNOO
-ìDG\&2*
-ìU&2*

-ìDG\&2*
-ìU&2*

-ìDG\&2*
-ìU&2*

1TICPK\ÃT
5$Z(\¶UWXMQXØ
ZZOO

5CFCīTQWDQX¶Mĵ
FÈNP¶UCFCP¶ĥCFÈ

FÈNP¶2.ZZZ
Z2*ZZZ

-ìDG\&2*
-ìU&2*

őOO
T¶ìPC\WDĵ

FÈNP¶UCFC
P¶UVTìPØEJJNCXKE

-ìDG\&2*

FÈNP¶UCFCP¶ĥCFÈ

őOO T¶ìPC\WDĵ

-ìU&2*

ő őOO
T¶ìP[\WDĵ

FÈNP¶UCFCMNÈìĵ
-ìDG\&2*

-ìDG\&2*

-ìU&2*

-ìU&2*

-ìDG\&2*

&+0XGXKP[NQXÃORQW\FĥG
ZZZZ
ZZZZ
ZZZZOO

-ìU&2*
-ìU&2*

-ìDG\&2*
-ìU&2*

5MNCFGOīKTQMØ
UQTVKOGPVUJTPQXCìĵ
CXīGEQRQVĥGDWLGVGPC
UPÈJCNGF

5019/#0/6/
ZOO
UMQXQXQWP¶UCFQW

-ìDG\&2*
-ìU&2*

<KOPÈMCRCNKPC
FQQUVĥKMQXCìĵ
%1;16'
u%DCNGPÈN

5JTPQXCFNQPCUPÈJ

2QRGNPKEG
NMQXQX¶

-ìDG\&2*

-ìDG\&2*
-ìU&2*

2QRGNPKEGN
5JTPQXCFNQPCUPÈJ
5019/#0/UP¶UCFQW
ZOO28%

RNCUVUMQNGìM[ìGTP¶

5JTPQXCìPCUPÈJ

*TCDNQPCUPÈJ

NGJMØRTQHGUKQP¶NPÈ

5PQY:RGTV6/

5MNCFGOXīGEJP[DCTX[
XìGVPü$+1RQRGNPKEG

2QRGNPKEGN
RNCUVUMQNGìM[ìGTP¶

-'-#Ŀ&/70-7270#0#Ī+%*241&',0%*8/û5 %+2415+0'%8*1&016û-ê8ê'60û&2*
2Ĥ+2.#6$û8*1618156+.8 0#1&8+0#Ĥ568 Ī6û20/#Ė-#-%'2.#6 &18;ê'420 <51$8 0#
$NFHSODWtRGGR)RWRJUD¿HMVRXLOXVWUDþQt3ĜtSDGQpWHFKQLFNp]PČQ\WLVNRYpFK\E\DRGOLãQRVWLYHY\REUD]HQtMVRXY\KUD]HQ\EH]XSR]RUQČQt$NFHSODWtGRY\SURGiQt]iVRE

30

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 12 / 2017

INZERCE

Nová služba pro klienty:
Vlastní oddÝlení likvidace
pojistných událostíɌ!
1

Zastoupení pěi pojistné události
Q Nahlášení pojistné události
Q Pěednostní ěešení u pojišħovny
Q ZajištÝní maximálního pojistného
plnÝní

2

Vymáhání nárokı z pojistných smluv
Q Bezplatné posouzení pěípadu
Q Pěístup k soudním znalcım a specializovaným advokátım
Q Garance vítÝzství v právním sporu
European Compensation Services s.r.o.

Právní ochrana spotěebitele na ȴnanÏním trhu
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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

Gratuluji, zvládli jste to!
Člověk se mnohdy musí podívat na věci z jiné
strany, aby jim správně porozuměl.

© J. Víšek, P. Víšková, www.visekpd.com

BÍLÝ ÚJEZD (CZ)

www.bilyujezd.cz

Zvláštní díky patří Dr. Reinhardu Königovi
z německého Ettlingenu, výjimečnému
matematikovi, technikovi a vynálezci.

Se vzácným hostem jsme projížděli Bílým Újezdem a já upozornil na místní historky o sekyrce ve zvonici. „Vy věříte
těm báchorkám o padajícím tesaři a sekyrce? Vy opravdu
nevíte, proč ta sekyra ve zvonici je?!” Tak nějak začala rozprava o historii, která nám vydržela celou cestu autem až
do Žamberka. Sekyra symbolizuje trest smrti a byla součástí „fasces” – znaku římského práva, který byl nošen
„liktory” před úředníkem. V řadě případů tato symbolika přežila dodnes. Na věže kostelů se sekyry dostaly
koncem třicetileté války v 17. století. Tehdy to byla
viditelná, všem dobře známá a jasně srozumitelná
informace. Pro nás alespoň memento války, která
decimovala tehdejší evropskou civilizaci. Stojí za
zamyšlení, proč lidé dnes vědí více o báchorkách,
než o utrpení minulých generací.

MOCKREHNA – poblíž Lipska (D)

www.mockrehna.de

SEKYRKY – KOLIK JICH VLASTNĚ JE?
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Koupím váš

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

Kamil Benc
+420 608 444 424

Ceník inzerce
Celá strana 3 800 Kč (183×240 mm)
1/2 strany
1 950 Kč (183×118 mm)
1/4 strany
1 000 Kč (90×118 mm)
1/8 strany
550 Kč (90×57 mm)
- formát A4, jednobarevný tisk
Info.: 777 418 749, zpravodaj@mestodobruska.cz

Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška).
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Šéfredaktor: Miroslav Sixta,
e-mail: m.sixta@mestodobruska.cz, tel. 777 418 749.
Redakční rada: Dana Ehlová (eda), Mgr. Josef Frýda (jf),
Ing. Zdeňka Hanousková, Ing. Jana Hedvičáková,
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný, Miroslav Sixta (six).
Autoři fotograﬁí: Michaela Spriteová, Honza Ježdík, Pavel Štěpán,
Miloš Kaňa, Miroslav Sixta, Dana Ehlová, Jiří Mach,
Jana Melicharová, Jan Nymš, Jana Poláčková, Vojtěch Podstavek,
archivy města Dobrušky, Českého červeného kříže, Gymnázia
Dobruška, ZŠ Opočenská, SK moderní gymnastiky Dobruška.
Tisk: tiskárna Jan Martinec AG-TYP,
Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků.
Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Redakční uzávěrka: vždy 15. den v měsíci.
Distribuce: Česká pošta.

PALEC NAHORU – PALEC DOLŮ
V Dobrušce jako ve velkých městech! Dáváme palec
nahoru nové službě ve městě. JÍDLO AŽ DO DOMU vám
přivezou z Baru Forte v Javorové ulici. Jedná se o čtyřiadvacet druhů pizzy, které obsluha baru zdarma rozváží denně po 17. hodině až do vzdálenosti 10 kilometrů. Stačí objednat
po telefonu.

Vyhazoval jsem drobné odpadky do popelnice v Mírové ulici a vykouklo na mě „magické oko“, oznámil nám
do redakce pan Otto Chlupáč. Kdo neviděl, neuvěří! Neznámým pachatelům se do kontejneru podařilo narvat automatickou pračku!
Mohlo dojít k poškození popelářského vozu. Naštěstí se o rychlý zásah postarali pracovníci technických služeb a objemný domácí přístroj převezli tam, kam patří – do separačního dvora.

Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky obdržel v letošním roce dvě dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje. První na „Podporu a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit - Život a dílo Františka Kupky“ ve výši 31 tisíc Kč. Druhá dotace ve výši 33 tisíc Kč, která byla poskytnuta na „Profesionalizaci
svazku obcí k částečné úhradě manažera obcí“, je využívána průběžně. Z první dotace se ﬁnancovala kulturně-společenská akce „Česko-francouzské dny“ pořádaná v závěru června v den výročí úmrtí Františka Kupky.
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V hlavních rolích VZPOMÍNKOVÉHO SETKÁNÍ K 17. LISTOPADU 1989 vystoupili místostarosta Petr Poláček s Viktorem
Smětákem, který procítěně zahrál a zazpíval nezapomenutelné revoluční písně především z repertoáru legendárního Karla Kryla.
V kulturním domě na sklonku roku vrcholí KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY. Letošní sezonu pod vedením
tanečních mistrů Lucie Krtičkové a Jana
Součka (na malém snímku) uzavře tradiční věneček v pátek 8. prosince v sokolovně.

VÝLOV RYBNÍKA DRNOV. Rybáři z Kolowratského rybářství
vylovili menší tzv. násadové ryby, které putují do větších rybníků, jako je třeba opočenský Broumar. Ryby z „Drňáku“ s největší pravděpodobností skončí v Jaroměři, ve Špince u Červeného
Kostelce nebo v černíkovickém rybníku.

Malé ohlédnutí ze VII. ročníkem MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU F. L. VĚKA,
který ve velkém stylu zakončili Cigánski diabli. Cenu festivalu
za přínos kulturnímu dění v regionu převzal Ing. Jindřich Bradna, jenž už 50 let pořádá koncerty v Náchodě. Alfred Strejček,
kterého na violoncello doprovodil Petr Nouzovský (snímek vlevo
dole), uvedl v premiéře pořad o F. Vl. Hekovi. Potlesk nadšených
posluchačů sklidil v Deštném v Orlických horách soubor Ars
Instrumentalis Pragensis a na zámku v Kvasinách Barbara
Maria Willi (vpravo dole).

