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VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ DOBRUŠKY
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Během slavnostního večera Vyhlášení
nejlepších sportovců Dobrušky za rok 2016
si na pódium velkého sálu kina přišli pro
ocenění skibobisté Stanislava Preclíková
(na obrázku č. 2 s předsedou Skibob klubu Dobruška Karlem Baláčkem a starostou
Dobrušky Petrem Lžíčařem – uprostřed),
Jana Trunečková, Dominik Harnach, Martin
Pago, Gabriela Skaláková, atleti Kateřina
Hlávková, Pavlína Prudičová a Ondřej Čáp,
triatlonista Martin Nejl, bratr krasobruslaře Tomáše Kupky, moderní gymnastka Tereza Krahulcová (1), házenkář Tomáš Preclík
a badmintonistka Šárka Křížková. Ceny
převzali zástupci mužstva fotbalistů (starší
žáci), atletů (starší žákyně), vodáků (juniorky), hokejbalistů (4. a 5. třídy), florbalistů
(6. a 7. třídy), badmintonistů (B-tým) a dorosteneckých házenkářů (obr. 4 – zleva
předseda FBC Dobruška Jan Černý a místostarosta Petr Poláček). Potlesk publika
sklidili trenéři a funkcionáři – Milan Vacek
a Zdeněk Zounar (oba fotbal), Adam Ovčarik (atletika), Eva Šimerdová (turistika), Petr
Brandejs (kuželky), Štěpán Špaňo (vodáctví),
Lenka Faitová (moderní gymnastika), Věra
Jílková (zdravotní cvičení, obr. 6) a Petr
Šváb (badminton). Slavnostním večerem
bravurně provázel moderátor Honza Dušek
(5). Aplaus si vysloužila zpěvačka Ella (7)
a tanečnice z místní základní umělecké školy
za vystoupení s názvem Energy (3).
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
paní Zima nám letos ukazuje svoji
neomezenou moc. V novém roce po několikaleté odmlce udeřila v plné síle třeskutými mrazy a bohatou nadílkou sněhu,
což s neskrývanou radostí oceňují naše
děti. My dospělí však i navzdory náročnějším klimatickým podmínkám musíme
pracovat, jako by se nechumelilo.
Třeskutá zima klade vysoké nároky
především na pracovníky Technických
služeb Dobrušky, kteří zabezpečují sjízdnost ulic a prostupnost chodníků ve městě. Musím konstatovat, že se jim to daří
za cenu mimořádných časně ranních, pozdně nočních a víkendových směn.
Pevně věřím, že vláda paní Zimy skončí v obvyklém čase, aby stavební ﬁrmy
mohly včas zahájit práce na připravených investičních akcích. Pokud se tak
stane, mohli bychom se v květnu projíždět po dokončené cyklostezce směrem
do Opočna a už o letních prázdninách se
procházet po zámkové dlažbě posledního

úseku ulice Poddomí vedoucího od domku F. L. Věka směrem k základní umělecké škole. Zdejší obyvatelé konečně budou
moci zapomenout na blátivou cestu po každém vydatnějším dešti. Nejenom o této
blížící se rekonstrukci se dozvíte v únorovém čísle Dobrušského zpravodaje, který
právě držíte v ruce.
Právě v tomto nejkratším měsíci roku
čeká městské zastupitele schvalování zásadního dokumentu z pohledu fungování
městské samosprávy – rozpočtu města.
O tom, jakou bude mít podobu, rozhodnou
zastupitelé na veřejném zasedání ve Společenském centru-Kina 70 ve středu
15. února od 17 hodin. Dovoluji si vás
touto cestou na jednání otevřené všem
občanům našeho krásného města pozvat.
Přijďte se podívat a popřípadě se zapojit do diskuze. Nebojte se aktivně zapojit do dění v Dobrušce. Těším se na vaši
účast.
Petr Lžíčař, starosta

Městský úřad má nového tajemníka
Koncem roku 2016 odešla do důchodu dlouholetá tajemnice městského úřadu
Bc. Lenka Matušková. Městský úřad vybíral nového tajemníka ve výběrovém řízení.
Z celkového počtu jedenácti uchazečů se
výběrová komise rozhodla pro JUDr. Jana
Šťastného, který byl se souhlasem ředitelky krajského úřadu jmenován k 1. lednu
letošního roku do funkce tajemníka.

JUDr. Šťastný má dlouhodobé zkušenosti se státní a veřejnou správou.
Od roku 2015 byl tajemníkem v Kostelci
nad Orlicí. V letech 2009 až 2015 působil na odboru dozoru a kontroly veřejné
správy Ministerstva vnitra, kde zajišťoval dozor i poradenství pro obce v našem
okrese, takže jej znají i starostové a starostky v našem správním obvodu.
Ministr vnitra Šťastného také čtyřikrát jmenoval správcem v obcích, kde
se neuskutečnily volby, nebo zcela chybělo zastupitelstvo a bylo nutné zajistit fungování obce. Správcem obce byl
i v mediálně známém případu obce Seč
v Pardubickém kraji, kde zastupitelstvo
rezignovalo po dlouhodobé šikaně jedním
z občanů, především prostřednictvím různých stížností a pomocí informačního zákona. Původně spor o pozemek a plotový
sloupek vyústil v útoky na vedení obce,
po téměř roce se mu podařilo zajistit vítězství u správních soudů, a v obci tak
bylo zvoleno nové zastupitelstvo.
Jan Šťastný má tedy zkušenosti z obou
stran, jak vedení obce, tak kontroly nad
obcemi a městy. Od listopadu 2014
do konce roku 2016 byl také zastupitelem
a neuvolněným místostarostou v obci Val,
kde získal praktické zkušenosti s územní
samosprávou. Od roku 2002 pracoval pět
let na Ministerstvu ﬁnancí.
(zr)

Město Dobruška
oficiálně vstoupilo
na facebook
M ěs to Do b r u šk a
od Nového roku vstoupilo na sociální síť facebook vytvořením proﬁlu
města s názvem Město Dobruška. Oﬁciální
stránka města Dobrušky si vytýčila za cíl
informovat o aktuálním dění ve městě pod
Orlickými horami a zachycovat události
ze života zdejších lidí a jeho návštěvníků.
Tak to uvádí ve svém facebookovém statusu. Město chce na sociální síti přinášet
aktuální informace odlehčenou formou,
přičemž pro kompletní úřední zprávy jsou
nadále určeny standardní webové stránky
www.mestodobruska.cz.
Facebookový proﬁl Město Dobruška rozšiřuje rodinu městských stránek, do níž už nějaký čas patří Městská
knihovna, Kultura v Dobrušce, Bazén
a koupaliště Dobruška a Městský stadion
Václava Šperla v Dobrušce. Nová městská stránka během tří týdnů získala téměř 450 fanoušků. Některé její příspěvky
sledovalo více než 5 tisíc lidí. Staňte se
fanoušky stránky Město Dobruška nebo
jí alespoň dejte svůj „lajk“ - „To se mi
líbí“. Zároveň posílejte zajímavé náměty,
články nebo povedené fotograﬁe z Dobrušky a jejího okolí na mailovou adresu
zpravodaj@mestodobruska.cz. Vaše příspěvky uveřejníme na facebooku, webu
nebo na stránkách Dobrušského zpravodaje. Těšíme se na spolupráci.
(zr)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání zastupitelstva a rady města
Rada města
13.12.2016
schvaluje:
• provedení
rozpočtového
opatření
č. 24/2016 dle předloženého návrhu
• výplatu odměn ředitelům škol a školských zařízení dle předloženého návrhu ve vyúčtování mezd nejpozději
do konce roku 2016 dle ﬁnančních
možností jednotlivých organizací
• uzavření Smlouvy číslo 113204 o účtu
s Českou národní bankou
• uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo,
na zpracování Územní studie zastavitelné plochy Z2.12 a Z2.13 lokality
Belveder v Dobrušce se společností
SURPMO, a. s., s termínem dokončení
do 16.01.2017
• uzavření smlouvy o dílo na „Stavební
úpravy
objektu
ul.
Komenského 261 – Zřízení spisovny“ s ﬁrmou ASINTA s. r. o.,
v celkové částce 406.923 Kč bez DPH
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 07.11.2016 k provedení stavby chodníku k objektu družiny
ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce se společností ASINTA s. r. o., Navýšení ceny
činí celkem 8.166 Kč bez DPH, tj.
9.880,86 Kč včetně 21 % DPH, celková
cena za provedení díla činí 202.381 Kč
bez DPH, tj. 244.881,01 Kč včetně
21 % DPH
• objednání zaměření 328 ks kanalizačních šachet pro potřeby zpracování
matematického modelu kanalizace
u společnosti Geodézie–Topos, a. s.,
v celkové ceně 169.808 Kč bez DPH
a termínem dokončení do 16.01.2017
• uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo,
na zpracování matematického modelu
kanalizační sítě města Dobrušky s Vodárenskou společností Chrudim, a. s.,
s termínem dokončení do 31.08.2017.
Cena díla zůstává beze změny
• objednání zpracování studie proveditelnosti na stavbu cyklostezky Dobruška – Pohoří v části na k. ú. Pulice
u společnosti INS spol. s r. o., v celkové ceně 138.000 Kč bez DPH, tj.
166.980 Kč vč. 21 % DPH, s termínem
dokončení nejpozději do 30.04.2017
• udělení plné moci Ing. arch. Jurovi
Bečičkovi, IČ 76357392, k zastupování města Dobrušky v územním řízení
a ve stavebním řízení, jejichž předmětem je v případě územního řízení vydání územního rozhodnutí a v případě
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stavebního řízení vydání stavebního
povolení pro stavbu komunitního domu
seniorů v Dobrušce, a to až do nabytí právní moci územního rozhodnutí
o umístění stavby a stavebního povolení
objednání zpracování studie proveditelnosti na stavbu parkoviště u Městského
stadionu Václava Šperla v Dobrušce
u společnosti INS spol. s r. o, v celkové
ceně 64.500 Kč bez DPH, tj. 78.045 Kč
vč. 21 % DPH, s termínem dokončení
nejpozději do 31.03.2017
vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a vzor Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace - vyrovnávací platby, na jejichž základě budou
poskytovány dotace z rozpočtu města Dobrušky. Tyto vzorové smlouvy
nahrazují s účinností od 01.01.2017
vzorovou Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace a vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
– vyrovnávací platby schválené Radou
města Dobrušky dne 31.08.2016 usnesením č. RM 14/86/2016. Případné
odchylky od těchto vzorových smluv
budou řešeny v rámci rozhodování
o jednotlivých dotacích
v souladu s § 102 zákona o obcích celkový počet zaměstnanců zařazených
do městského úřadu a do organizačních složek města od 01.01.2017
dočasné navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Dobruška v měsíci lednu 2017 o jednoho. Důvodem
je předání agendy referentky odboru
výstavby a ŽP městského úřadu odcházející na mateřskou dovolenou referentce, která ji bude po dobu mateřské
a rodičovské dovolené zastupovat
převzetí záštity starosty města Dobrušky Ing. Petra Lžíčaře nad 8. ročníkem
projektu „Na kole dětem“ pořádaném
NA KOLE DĚTEM - nadačním fondem
Josefa Zimovčáka, ve dnech 31.05. až
10.06.2017
uzavření darovací smlouvy s NA KOLE
DĚTEM - nadačním fondem Josefa Zimovčáka, jejímž předmětem je poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 10.000 Kč
této nadaci

projednala:
• předložené nabídky na pojištění části
vozidel v majetku města a vybrala nejnižší nabídku při limitu plnění 100 mil.
Kč na pojištění ﬂotily vozidel od Generali Pojišťovna a. s., ve výši ročního
pojistného 23.528 Kč

ruší:
• své usnesení č. RM 15/61/2016 ze
dne 10.02.2016 v tomto znění: Rada
města Dobrušky pověřuje starostu
města Dobrušky Ing. Mgr. Petra Tojnara každoročním udělením plné moci
Ing. Václavu Lepšovi, IČ 45589976,
DIČ CZ6408141124, k zastupování
města Dobrušky ve věci výdeje dat
z katastru nemovitostí na Katastrálním
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou,
po dobu platnosti Smlouvy o technické podpoře uzavřené s Ing. Václavem
Lepšem dne 12.09.2013
pověřuje:
• starostu města Dobrušky každoročním udělením plné moci Ing. Václavu
Lepšovi,
IČ
45589976,
DIČ CZ6408141124, k zastupování
města Dobrušky ve věci výdeje dat
z katastru nemovitostí na Katastrálním
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou,
po dobu platnosti Smlouvy o technické podpoře uzavřené s Ing. Václavem
Lepšem dne 12.09.2013
souhlasí:
• s předloženými Stanovami Společenství vlastníků bytů, Orlická 974 a 975,
Dobruška, a pověřuje referentku oddělení majetku města, Petru Hůlkovou,
hlasováním pro schválení tohoto znění
nových stanov na shromáždění Společenství vlastníků bytů, Orlická 974
a 975, Dobruška
• s předloženými Stanovami Společenství vlastníků bytů, Mírová 812-813,
Dobruška, a pověřuje referentku oddělení majetku města, Petru Hůlkovou, hlasováním pro schválení tohoto
znění nových stanov na shromáždění
Společenství vlastníků bytů, Mírová
812-813, Dobruška

Dovolujeme si vás pozvat
na 15. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Dobrušky,
které se uskuteční
ve středu 15. února od 17 hodin
v malém sále
Společenského centra-Kina 70.
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Rada města
21.12.2016
schvaluje:
• zvýšení hodnoty nakupovaných poukázek od ﬁrmy Edenred CZ s. r. o,
na jmenovitou hodnotu 90 Kč za kus
• uzavření ﬂotilové pojistné smlouvy
o pojištění vozidel evidenční číslo
500042534 s Generali Pojišťovnou a.s.
• uzavření kupní smlouvy, na nákup mobilního oplocení - 50 ks betonových
prefabrikovaných opěrných stěn se
společností BETONIKA spol. s r. o.,
v celkové ceně 109.000 Kč bez DPH,
131.890 Kč vč. 21 % DPH
• zadání prodloužení služby výkonu koordinátora bezpečnosti práce na stavbě
rozlučkové síně v Dobrušce u společnosti DABONA s. r. o. Cena za službu
výkonu koordinátora bezpečnosti práce
činí 7.000 Kč bez DPH za 1 měsíc
• objednání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a povolení nakládání s vodami „Biologický
ﬁltr na pozemku parc. č. 2238 v k. ú.
Dobruška“ pro stávající objekt šaten
na Městském Stadionu Václava Šperla v Dobrušce u Ing. Zdeňka Šlitra,
IČ 19775902, v ceně 10.500 Kč.
• uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 31.12.2009 k bytu
č. 2 v domě čp. 690 v ulici Na Příčnici
v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 2 do 31.12.2017
• uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 31.12.2009 k bytu
č. 21 v domě čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce, jímž se prodlužuje
doba nájmu bytu č. 21 do 31.12.2017.
• uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě
o nájmu bytu č. 3 ze dne 31.12.2009
uzavřené, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 3 do 31.12.2017
• uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 27.09.2012 k bytu
č. 12 v domě čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 12 do 31.12.2017
• uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 18.10.2013 k bytu
č. 25 v domě čp. 812 v ulici Mírová
v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 25 do 31.12.2017.
• uzavření Dodatku č. 17 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 30.06.2010 k bytu
č. 30 v domě čp. 813 v Mírové ulici
v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 30 do 30.06.2017
• uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 01.12.2015 k bytu
č. 5 v domě čp. 671 v ulici Na Příčnici
v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 5 do 31.03.2017
• uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 04.12.2014 k bytu
č. 19 v domě čp. 976 v ulici Orlická
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v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 19 do 31.12.2017
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 01.10.2014 k bytu
č. 23 v domě čp. 977 v ulici Orlická
v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 23 do 31.12.2017
uzavření Dodatku č. 15 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 15.05.2012 k bytu
č. 5 v domě čp. 976 v ulici Orlická
v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 5 do 31.12.2017
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 05.04.2012 k bytu
č. 2 v domě čp. 975 v ulici Orlická
v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 2 do 31.12.2017
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 15.01.2016 k bytu
č. 6 v domě čp. 976 v ulici Orlická
v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 6 do 31.12.2017
uzavření Dodatku č. 53 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 10.10.2011 k bytu
č. 1 v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu
č. 1 do 31.01.2017
vyvěšení záměru prodeje částí pozemků parc. č. 2170/13 a parc. č. 2170/20
v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého
zákresu
uzavření Kolektivní smlouvy se Základní organizací Odborového svazu státních
orgánů a organizací Města Dobrušky se
sídlem nám. F. L. Věka 11, Dobruška,
na dobu od 01.02.2017 do 31.01.2018
uzavřít od 01.01.2017 Dohodu o provedení práce na výkon činnosti městského architekta s Ing. arch. Tomášem
Haromem
podání žádosti o poskytnutí ﬁnanční
podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje Podpora a rozvoj
profesionálních a neprofesionálních
kulturních aktivit – 17KPG01 ve výši
35.000 Kč
uzavření rámcové kupní smlouvy

č. 26-PRO-2016-198-KR na dodávku
kamene a kameniva, se společností M.
Silnice a.s.
• uzavření Dodatku č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. RKA-V-34/2016.
• navýšení počtu pracovníků technických služeb o 3 zaměstnance na dobu
do 31.05.2017
bere na vědomí:
• zapojení města Dobrušky do projektových aktivit žadatele projektu
„Genderový audit - rozvoj rovných
příležitostí“, kde je žadatelem ﬁrma
RENTEL a. s.
jmenuje
• do funkce vedoucího organizační složky Sportovní zařízení města Dobrušky
od 01.01.2017 Jana Jiráka.

Rada města
28.12.2016
schvaluje
• provedení
rozpočtového
opatření
č. 25/2016
• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů
s Jiřím Holečkem, IČ 68486553,
DIČ CZ8005193405
• uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s KVB advokátní kancelář
s. r. o.
• podání žádosti Úřadu práce ČR, o navýšení příspěvku na VPP od ledna 2017
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí vysílacího kanálu a zajištění vysílání místního informačního
kanálu pod názvem Nej TV – Dobruška ve veřejné telekomunikační síti Nej
TV ve městě Dobruška se společnostmi
Nej. cz s. r. o., a Nej Kanál s. r. o.
• ceník služeb Kulturních zařízení města Dobrušky a ceník služeb Sportov5
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ních zařízení města Dobrušky, platný
od 01.01.2017. Zároveň se tímto ruší
ceníky předchozí, platné od 01.09.2016
• realizační tým pro přípravu žádosti
o dotaci na zpracování strategického
plánu ve složení: Ing. Petr Zima, vedoucí týmu, JUDr. Jan Šťastný, Ing. Věra
Hrnčířová, Mgr. Martin Pošvář,
Bc. Adéla Brandová, Ing. Petr Lžíčař,
Ing. Petr Poláček a Petr Sadovský
• sedmé vydání Pravidel pro využití
možnosti kondičního plavání, vířivky
a saunování pro zaměstnance města
Dobrušky v krytém bazénu v Dobrušce.

•

•

•

Rada města
11.01.2017
schvaluje:
• sedmé vydání organizační směrnice
číslo OS/17 Výše stravného při pracovní cestě zaměstnanců města Dobrušky
s účinností od 01.01.2017
• výpověď pojistných smluv uvedených
v příloze k datu uplynutí pojistného období v roce 2017. Dopravní prostředky
pojištěné podle těchto smluv budou
po ukončení pojištění v roce 2017 zařazovány průběžně do ﬂotilové pojist-

•

né smlouvy číslo 500042534 uzavřené
s Generali Pojišťovnou a. s.
objednání geologického průzkumu
připravované akce „Areál KLÍDEK“
u Ing. Jiřího Petery IČ 16245831, DIČ
CZ5501252218 v částce 58.030 Kč bez
DPH dle nabídky ze dne 12.12.2016
vyvěšení záměru výpůjčky částí pozemků parc. č. 2150/1 a 159/2 v k. ú.
a obci Dobruška, dle přiloženého zákresu
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10.000 Kč na akci „Vyhlášení ankety
Nejúspěšnější sportovec Rychnovska za rok 2016“ Okresnímu sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z. s.,
IČ 00435783, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Dobrušky s tímto
subjektem
objednání odborného biologického
posouzení březové aleje na Městském
stadionu Václava Šperla na pozemcích
parc. č. 2251/1, 2243/1, 2240/2 v katastrálním území Dobruška podél příjezdové cesty od vstupní brány areálu
k lehkoatletickému oválu u společnosti
HAFR, IČ 01867121. Předpokládaná
cena je 4.800 Kč bez DPH

• podání žádosti o dotaci z dotačního
programu Královéhradeckého kraje:
Podpora hasičské techniky pro obce
s JPO č. 17RRD01 a ukládá Ing. Petru Zimovi, vedoucímu odboru rozvoje
města žádost zpracovat a podat
souhlasí:
• se zasláním Odpovědi na Informaci/žádost Komerční banky, a. s., k možnosti
pokračování pronájmu prostor k podnikání na adrese: Dobruška, nám. F. L.
Věka 11, ze dne 15. 11.2016 Komerční
bance, a. s.
byla seznámena
• se žádostí společnosti VODNÍ ZDROJE, a. s. o úhradu části nákladů
za práce mimo rozpočet při realizaci
a odstraňování následků havárie hydrogeologického průzkumného vrtu v Semechnicích v roce 2016.

AKTUALITY Z MĚSTA
Rekonstrukci ulice Poddomí uzavře poslední etapa
Na začátku března začne rekonstrukce
ulice Poddomí - posledního úseku, který
má hlinitopísčitý povrch. „Doufáme, že se
dočkáme příznivého počasí a plánovaná
akce bude moci začít v plánovaném termínu 1. března,“ přeje si Miloš Votroubek
z odboru rozvoje města.
Investiční akce navazuje na předchozí
rekonstrukce Novoměstské ulice, části
ulice Poddomí od polikliniky k rodnému
domku F. Vl. Heka a na rekonstrukci ulice
Školní v sousedství umělecké školy. Poslední část zmíněné úseky spojí.
„Vzhled povrchové úpravy ulice nebude shodný s dlažbou před domkem
F. Vl. Heka. Opět se sice použije zámková dlažba, ale komunikace bude černá.
Sjezdy a parkovací stání se odliší šedou
dlažbou. Chtěli jsme v ulici zachovat
stromy (kaštany - pozn. red.), proto zde
nevzniknou chodníky. Součástí investiční
akce bude výměna vodovodu, přepojení
vodovodních přípojek, výměny veřejného
osvětlení a stavby nové silniční kanalizace,“ přiblížil podrobnosti rekonstrukce
Miloš Votroubek.
6

V období od 1. března do 30. června
nebude umožněn vjezd vozidel do ulice
Poddomí, tedy ani k nemovitostem občanů
bydlících v této lokalitě. Stejně tak nepůjde vyjíždět z garáží a dvorů do zmíněné

části ulice Poddomí. Zároveň se v celém
prostoru staveniště po dobu rekonstrukce
přeruší svoz odpadu. Odpad bude možné
shromažďovat do kontejneru v ulici Novoměstská.
(six)
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Autopark technických služeb se rozšířil o multifunkční náklaďák
Město zakoupilo nové vozidlo, které
je prioritně určeno na svoz odpadu z veřejných odpadkových košů rozmístěných
po Dobrušce. „Malý nákladní vůz Mitsubishi Fuso Canter má však mnohem širší
využití,“ říká Josef Málek, pověřený vedením technických služeb města. „K autu
jsou tři nástavby – klasický vyklápěcí
kontejnerový valník, kontejnerová nástavba na odpadky a nádrž na vodu pro
zalévání městské zeleně v letních měsících. Disponuje i čerpadlem a hadicí,“ vyjmenovává Málek možnosti využití. Nová
technika přišla město na jeden a půl milionu korun. Podle prvních reakcí si pracovníci pochvalují zejména sníženou podlahu
v kabině posádky, která obsluze usnadňuje
časté vystupování a nastupování při vysypávání odpadkových košů v ulicích města. Moderní nákladní automobil nahradil
letitou „multikáru“.
(six)

Bazén má nové pestrobarevné permanentky s hologramem
Krytý bazén na začátku roku zahájil
prodej nových permanentních vstupenek.
„Od dosavadních permanentek se odlišují pestřejšími barvami a především holograﬁckým ochranným prvkem s motivem
radnice a opakujícím se nápisem „Dobruška“, který znemožňuje jejich zneužití,“
vysvětluje Robert Franc, vedoucí krytého bazénu a letního koupaliště. „Nový je
také způsob evidování návštěv bazénu.
Zatímco dříve pokladní na permanentky
označovaly datum příchodu razítkem, kte-

ré se časem mohlo smazat, nyní pomocí
speciálních kleští podobných těm, co mají
průvodčí ve vlaku, proštípne u pořadového čísla návštěvy otvor o průměru dvou
milimetrů.“ Nové permanentní vstupenky
jsou opět na 10 vstupů na všechny aktivity, které lze v areálu krytého bazénu
a koupaliště provozovat – plavání, sauna,
vířivka, aquaerobik a spinning. Původní permanentky zůstávají v platnosti až
do konce ledna 2018.
(six)

Kostel se oblékl do slušivého kabátu
Děkanský kostel sv. Václava se
na sklonku loňského roku oblékl do nového slušivého kabátu. Stejně jako město
Dobruška a ostatní vlastníci kulturních
památek se i zdejší římskokatolická farnost se zájmem a vědomím důležitosti
kulturního a architektonického dědictví
věnuje opravám svých objektů. Dobrušská farnost zrealizovala v roce 2014 první
etapu obnovy fasády kostela, zejména západního štítu a dále opravu přilehlé zvonice. Touto investiční akcí se s Dobruškou
rozloučil dlouholetý děkan – P. Vincent
Zonták, CM. „V loňském roce na úvodní etapu rekonstrukce navázala druhá,
během níž se dokončila obnova fasády
kostela a nátěr podle dochovaných historických vyobrazení,“ říká Petr Slavík
z památkové péče odboru rozvoje města.
Obnova kostela se uskutečnila z podnětu
regenerační komise zřízené radou města.
Akci podpořil ﬁnanční příspěvek z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace
městské památkové zóny Dobruška.

Druhou etapu, již za působení Zontákova nástupce děkana P. Augustína
Slaninky, CM, realizovala dobrušská
stavební společnost STAVOS Dobruška,
s.r.o. „Ve druhé etapě se prováděla oprava
jižní a severní fasády chrámu včetně presbytáře. Rovněž se rekonstruovaly klempířské prvky. Je vhodné zmínit, že opravě
předcházelo ošetření a úprava dřevin lemujících kostel souběžně s chodníkem
podél Kostelní ulice. Obnovou kostela se
zlepšil nejen jeho technický stav, ale došlo ke zlepšení okolního prostředí,“ dodává městský památkář.
Druhá etapa obnovy děkanského
kostela sv. Václava v Dobrušce přišla
na bezmála půl milionu korun. Dvě stě
tisíc činila dotace z Ministerstva kultury
a částkou 99 tisíc přispělo město Dobruška. Opravu podpořil také Královéhradecký kraj prostřednictvím svých dotačních
programů.
(six)
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Fasáda kostela se barevně ztvárnila podle
doloženého historického vzoru. Probarvením architektonických článků do bílého odstínu na pozadí okrové plochy došlo
k obnovení historické barevnosti kostela
do doby první poloviny 20. století.

Studenti Virtuální Univerzity třetího věku v Dobrušce završili
vzdělávání slavnostní promocí v Praze!
Pondělí 16. ledna 2017 bylo dnem „D“
pro naše studenty Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V) z konzultačního střediska v Dobrušce. Za sebou mají úspěšné
studium 6 semestrů a pilotního semestru
k tomu, čímž splnili podmínky k slavnostní promoci. Ta proběhla právě v pondělí 16.
ledna v aule České zemědělské univerzity
(ČZU) v Praze, která studium zastřešuje.
Z našeho konzultačního střediska promovalo celkem 27 studentů. Ti začali svou
pouť studiem VU3V v roce 2013, kdy bylo
v Dobrušce zřízeno konzultační středisko.
Úvodní semestr jsme zahájili povinným pilotním kurzem Astronomie. Věřte
mi, že jsem v té době měla pochybnosti,
kdo ze seniorů zde v Dobrušce bude chtít
studovat takovéto náročné téma. Zpočátku
se přihlášky skutečně moc nehrnuly, ale
jak jsme informaci o zřízení konzultačního střediska více rozšířili mezi veřejnost,
na první přednášku se nakonec přišlo zvědavě podívat 15 studentů. Těm se zřejmě
studium zalíbilo a své dojmy si nenechali
pro sebe, a tak od druhé přednášky studovalo pilotní semestr nakonec 24 studentů!
Semestr od semestru se dobrušské
konzultační středisko rozrůstalo o další
zájemce o studium, senioři se zabývali
tématy jako Evropské kulturní hodnoty,
Kouzelná geometrie, Život a dílo Michelangela Buonarotti a dalšími. V zimním
semestru 2016/2017 jsme byli nuceni
vytvořit druhou skupinu, neboť poslední semestr studovalo celkem 59 studentů
z Dobrušky a okolí!
Ale vraťme se k našim promujícím
seniorům. Promoce začala ve 13 hodin
v aule ČZU slavnostním nástupem pro8

močního kolegia, hlavní promoční projev přednesl a Osvědčení o absolutoriu
zástupcům jednotlivých konzultačních
středisek předal Spectabilis Ing. Martin
Pelikán Ph.D., děkan Provozně ekonomické fakulty ČZU. Přítomní promující
také vyslechli studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Potom už nezbývalo, než
se s obdrženými osvědčeními hrdě vyfotit
právě na akademické půdě ČZU.
Chtěla bych tímto pogratulovat všem,
se kterými jsem tuto společnou cestu studiem absolvovala. Nutno však dodat, že
pro většinu účastníků studium promo-

cí nekončí a chtějí ve studiu pokračovat
i v následujících semestrech. V únoru
zahajujeme kurz Cestování - co jste možná nevěděli. Pokud vás toto téma láká,
můžete se k nám přidat a studium VU3V
vyzkoušet. V případě zájmu kontaktujte
vedoucí městské knihovny Mgr. Lenku
Bendzovou, tel. 494 629 585,
e-mail: knihovna@mestodobruska.cz.
Bc. Jana Lukešová, tutorka konzultačního
střediska VU3V v Dobrušce
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Šestnáctá Tříkrálová sbírka
Navzdory rekordním mrazům rekordní výsledek
Tříkrálová sbírka se letos konala v ČR
po sedmnácté,v Dobrušce, v Opočně a zúčastněných obcích po šestnácté.
Je to největší dobrovolnická akce v ČR
a účastní se jí kolem 50 tisíc koledníků
a dalších dobrovolníků. TKS reprezentuje
solidaritu lidí s potřebnými, naší společnou snahu konat dobro, pomáhat bližnímu
a nebýt lhostejný. Sympatické na ní je,
že 65 % z vykoledovaných peněz zůstává
na účtu Charity v místě.
Opět se ukázalo, že v Dobrušce a všech
zapojených obcích lidé „Tříkrálovce“ věří
a podle toho se chovají. Každým rokem se
vybere víc. Nejčastější příspěvek je 200
nebo 100 Kč. Ale v pokladničkách se našlo i mnoho tisícikorun a také dvoutisícovek. O výtěžek samozřejmě jde, ale není
na prvním místě. Největším přínosem je
radost a poselství, které přinášejí malí
králové lidem do jejich domácností. Přinášejí přání zdraví a požehnání pro celý
rok. Přání také píší na futra dveří: K+M+B
a znamená to Bůh chraň tento dům, žehnej
tomuto domu. Proto také nepraktikujeme
anonymní pouliční koledování, ale poctivě se snažíme obejít všechny domácnosti.
Peníze z Tříkrálové sbírky používáme
tradičně na sociální službu osobní asistence,
průměrně asi 180 000 Kč ročně, na další pomůcky do charitní půjčovny, přímou ﬁnanční pomoc lidem v nouzi a také posíláme
peníze na projekt Adopce na dálku do Indie. Před dvěma měsíci jsem se byla v Indii
osobně podívat, jak tento projekt funguje,
a mohu říct, že jsem 100% přesvědčená,
že i tyto peníze jsou vynakládány správně
a účelně.
Kdo by potřeboval pomůcku nebo
službu osobní asistence, najde kontakt
na www.dobruska.charita.cz
Při letošní sbírce ani dvacetistupňový
mráz neodradil malé krále vyrazit na svou
pouť. V tu sobotu koledovalo celkem 117
skupinek v Dobrušce a okolních obcích.
To je celkem i s obslužným personálem
přes 500 lidí. V Dobrušce koledovalo
36 skupinek. V sobotu 7. ledna koledovali
naši králové od rána 9 hodin do 15.30 hod.
Po ranním požehnání v kostele sv. Václava se vydali na koledu. Obešli 3 200 dobrušských domácností a snažili se nikoho
nevynechat.
Myslím si, že dobrý pocit ze společné
práce, která přinese užitek druhým, spojoval po celou dobu všechny koledníky
a dobrovolníky a naplnil je radostí.
Výtěžek TKS 2017 je rekordní
a o 41 651 Kč vyšší než loni. Vykoledovaná částka činí 574 498 Kč.
Ráda bych Vám poděkovala za to,
jakým způsobem koledníky přijímáte
ve svých domovech, děkuji všem dárcům, dětem a jejich rodičům, dobrušským

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017
DOBRUŠKA
vč. Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan, Chábor, Běstvin, Dolů

179 477 Kč

VAL, Provoz

8 000 Kč

Chlístov

2 512 Kč

OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce

65 200 Kč

POHOŘÍ

20 216 Kč

SEMECHNICE

8 889 Kč

Mokré

6 754 Kč

TRNOV, Houdkovice

17 086 Kč

BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty

21 384 Kč

PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky

22 592 Kč

PŘEPYCHY, Záhornice

31 067 Kč

OČELICE, Městec n. Dědinou

12 545 Kč

DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště, Chmeliště

29 817 Kč

BYSTRÉ V O.H.

14 540 Kč

JANOV A TIS

8 480 Kč

OHNIŠOV

20 051 Kč

SNĚŽNÉ

6 846 Kč

SEDLOŇOV

7 624 Kč

DOBŘANY, Nedvězí

8 670 Kč

BOHDAŠÍN

6 764 Kč

KOUNOV Šediviny

12 156 Kč

BAČETÍN Sudín

12 445 Kč

DEŠTNÉ V O. H.

14 183 Kč

OLEŠNICE V O. H.

7 472 Kč

TÝNIŠTĚ N. O.

18 399 Kč

LÍPA N. O.

11 329 Kč

CELKEM

574 498 Kč
Všem dárcům děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2017!
Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz

skautům, vedoucím skupinek, pánům farářům, tatínkům taxikářům, maminkách
kuchařkám, školám za dobrou spolupráci, Městskému úřadu Dobruška patří dík
za administrativní dohled nad průběhem
sbírky, v ostatních místech starostkám
a starostům za pečetění a rozpečetěťování
pokladniček. Speciální poděkování chci

vyjádřit Pekařství Klobas, které dlouhodobě podporuje sbírku velkým množstvím
jídla pro koledníky.
Jménem Farní charity Dobruška Vám
všem do nového roku přeji hodně zdraví,
optimismu a vzájemné lásky.
Ing.Jana Poláčková,
Farní charita Dobruška
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Vzpomínáme

Rockové Vánoce v Dobrušce se vydařily
V neděli 25. prosince 2016 zahrály skupiny Band-a-SKA, Čí je to vina? a Iron
Maiden Revival v Dobrušce. Děkuji všem
třem kapelám za výborné výkony, v nichž
nechyběly ani speciální úpravy vánočních
koled, Vláďovi Čáslavskému a jeho týmu
za skvělý zvuk (asi zatím nejlepší, co jsem
v Dobrušce měl možnost slyšet). Show
byla doprovázena barevně sladěnými působivými světelnými efekty. Děkuji též
přátelům a kamarádům za pořadatelskou
výpomoc – jmenovitě členům Klubu extremního golfu a Oldovi Hofmanovi a Leo
Prouzovi. Dík patří též Petru Poláčkovi
za poskytnutí pásek - vrácenek na ruce

a ﬁrmě OPOS – čerpací stanice u Penny
Marketu za ﬁnanční podporu. Zároveň
děkuji městu Dobruška za ﬁnanční příspěvek a za poskytnutí Kulturního domu pro
téměř 200 spokojených návštěvníků.
Vyřizuji zpětně přítomným i pozdrav
od všech kapel, že se jim v „kulturáku“
hrálo díky vaší taneční podpoře dobře.
Podle ohlasů od lidí a na facebooku bych
proto rád tuto trochu nezvyklou vánoční
taškařici zopakoval i v letošním roce. Proběhne ale nejspíše na novém místě – v sokolovně.

Petr Poláček, místostarosta
Foto na straně 3 obálky.

Kluziště pod širým nebem
* 5. 10. 1918
† 19. 02. 2014

Miroslav Štandera
brigádní generál v.v

Před třemi lety nás navždy opustil čestný občan Dobrušky Miroslav Štandera,
stíhací letec československého, francouzského a britského letectva ve válečných
letech 1939 až 1945. Kdo jste v minulosti
měli vzácnou možnost potkat pana Štanderu v dobrušských ulicích či na městských akcích, vzpomeňte na něho s námi.

Po pár letech se obnovilo bruslení v Dobrušce. Na základě iniciativy
Vaška Macha z Vješáku se v jednom
mrazivém sobotním ránu rozjela akce
s krycím názvem led. Vašek svolal příznivce svého klubu na brigádu na hřišti
u Základní školy Františka Kupky. Sešlo
se jich hodně a po několikahodinovém
úsilí se jim podařilo vyhnat sníh mimo
hrací plochu. Mezitím se mi podařilo
dojednat s dobrušskými a domašínskými hasiči harmonogram ledování. Nutno
je pochválit za velice vstřícný přístup.

Bez nich by to opravdu nešlo. Postupně se povedlo ledovou plochu připravit
a dát k dispozici všem, kdo by si chtěli
zabruslit. Díky technickým službám se
podařilo nainstalovat lavičky i večerní
osvětlení, takže bruslit se mohlo i po setmění. Je dobře, že v Dobrušce žijí
lidé, kteří mají dobré nápady a neváhají
ve svém volném čase udělat dobrou věc
pro všechny ostatní.

Petr Poláček, místostarosta
Foto na titulní straně.

Vlhčené ubrousky do kanalizace nepatří
Velké množství vlhčených ubrousků,
kosmetických tyčinek a dalších hygienických potřeb objevují zaměstnanci
vodohospodářské společnosti AQUA
SERVIS, a.s. při pravidelném čištění kanalizace. Ty se na rozdíl od toaletního
papíru nerozloží a způsobují problémy
nejen na čistírnách odpadních vod, ale
zejména na čerpacích stanicích, kde dochází k ucpávání čerpadel.
„Na odstranění havárií a následných
oprav čerpadel vynakládá naše společnost
nemalé prostředky,“ řekl vedoucí provozu
Jiří Petřík. Upozornil, že pokud se zjistí
viník, hrozí mu nejen sankce od vodoprávního úřadu, ale i úhrada opravy čerpací techniky.
Lidé si navíc takovým chováním mohou způsobit velké problémy v podobě
ucpaného odpadu v domácnostech nebo
zanesení domovní kanalizační přípojky.
Hygienické prostředky z domácností,
mezi něž se kromě vlhčených ubrousků
a vatových tyčinek řadí také například
dětské pleny nebo jednorázové kuchyňské utěrky, patří vždy do popelnic na komunální odpad.
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Podobné problémy ve veřejné kanalizaci způsobují také použité tuky a oleje
nebo zbytky potravin, které jsou navíc
i vítanou potravou potkanů. Lidé jimi tato
zvířata, která se ve městech a obcích musí
pravidelně a náročným způsobem hubit,
nevědomky živí.
Společnost AQUA SERVIS, a.s., proto již třetím rokem pokračuje ve vzdě-

lávacím projektu DOODPADU, který
upozorňuje na předměty a látky, které by
neměly končit v toaletních mísách a dřezech. Jeho součástí jsou webové stránky
www.doodpadu.cz, kde zájemci najdou
konkrétní případy i rady, jak s takovým
odpadem správně naložit.
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Z HISTORIE
410 let | 1607 – Popravní zvonek na dobrušské radnici
Již od středověku měla Dobruška hrdelní právo. Dostala je pravděpodobně
jako součást práv hradeckých neboli magdeburských od své vrchnosti, konkrétně od Sezemy z Dobrušky v roce 1364.
Dobrušská městská představenost měla
tedy právo odsuzovat kriminální zločince
i trestem smrti. Hrdelní soud, který zasedal v prostorách radnice (byla nejprve
v domě čp. 14 na náměstí, od druhé poloviny 16. století v nově postavené renesanční budově), sloužil i širokému okolí
a zahrnoval celkem 136 obcí opočenského
a smiřického panství.
Výkon hrdelního práva vykonával
kat se svými pomocníky. Dobruška měla
vlastního kata, který bydlel v domku,
jenž stával v zahradě u dnešního Husova
sboru. Prvním známým katem je Michal
a uvádí se k roku 1590. Když vyváděli
odsouzence z radnice na místo popravní,
zvonili zvonkem umístěným nad kamenným schodištěm do radnice.
Tento průvodce odsouzenců na věčnost
byl ulit v roce 1607 a je na něm německý

nápis „Bist du ein Richter, so richte recht,
Gott ist dein Richter, du bist sein Knecht“
t.j. „Jsi-li soudcem, suď spravedlivě.
Tvým soudcem je Bůh a tys jeho sluhou“.
Od zhotovení zvonku, připomínajícího
středověkou Dobrušku, uplyne v letošním
roce 410 let.
(jm)

Popravní zvonek

Radnice s popravním zvonkem v noci

160 let | * 1857 Bedřich Jung
* 27. února 1857 v Dobrušce
† 5. srpna 1954 v Dobrušce
Svoje řemeslo ovládal mistrně. Jako tovaryš pracoval několik let ve Vídni a ve Francii. V době, kdy ještě nebyl ve městě
zaveden elektrický proud, vynalezl pro svou dílnu v Dobrušce
(Pulická ul. čp. 109)
pedálový systém pohonu strojů, který si
nechal patentovat. Pracoval také pro knížete
Colloredo-Mansfelda,
v jehož opočenském
zámku prováděl údržbu
sečných zbraní. Svoje výtvory vystavoval
na světových výstavách
v Paříži, Vídni i v Praze, kde všude získal četné medaile. Dnes jsou
ukázky jeho výrobků
i ocenění uloženy v dobrušském vlastivědném
muzeu a prezentovány
na výstavách. Letos si
připomínáme 160. výročí jeho narození.
(jm)
Nožířství Bedřicha Junga

Nožíř Jung s rodinou
11
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OSOBNOSTI MEZI NÁMI
Nebála se s dětmi zašaškovat
Učitelka Eva Žabokrtská pořídila během divadelní sezony v oblíbené roli
paní Trčkové ze Světáků uplést na jevišti celou šálu.
V roce 2016, kdy oslavila krásné život- Jak dlouho jste učila?
Začala jsem ve Vilémově, to se psal rok
ní jubileum, obdržela paní Eva Žabokrtská od vedení města stříbrnou medaili 1955, a pokračovala až do důchodu s dvěZa zásluhy o rozvoj Dobrušky za přínos ma přestávkami během mateřské dovolené. Na okres Rumburk nás tehdy přišlo ze
kulturnímu životu a charitativní činnost.
Osobní setkání s paní učitelkou, během školy asi osm, ale všichni se do dvou let
něhož vznikl tento rozhovor, patřilo beze- odstěhovali, jen já jsem zůstala sedmnáct
sporu mezi povznášející. Představuje ztě- let. Žili jsme tam jako rodina, ale když
lesnění laskavosti, což jistě potvrdí nejen děti začaly chodit do vyšších tříd, bylo
její bývalí žáci, ale i divadelní kolegové všude daleko, a tak jsme se v roce 1972
a senioři, za nimiž docházela s knihami, přestěhovali do Dobrušky, kde měla manželova rodina stále domek, a já jsem začaa já smekám před její vitalitou.
la učit na Základní škole v Pulické ulici,
Vzpomeňte na své pedagogické začátky.
kde se shodou náhod uvolnilo místo.
Navázala jste na někoho z rodiny - co
Navázala jste tedy na Vilémov?
Vás přivedlo právě k této práci?
Ve Vilémově jsem učila první a druhou
Vdala jsem se do rodiny, kde byl manželův tatínek učitel. Já sama jsem k tomu třídu a to mi už zůstalo. Na první třídu
přišla tak nějak náhodou. Když jsem měla po nástupu do Dobrušky dodnes vzpoale v deváté třídě napsat, čím bych chtěla mínám: Mireček Sixta, Péťa Jakica, Jitka
být, tak jsem uvedla, že mám ráda diva- Vavrušková, Toník Přikryl a další. Proti
dlo a líbilo by se mi divadlo hrát, že bych Vilémovu byly dobrušské děti živější,
měla ráda vlastní děti, ráda bych něko- hbitější, měly víc příležitostí ke sportu
ho ošetřovala nebo ráda učila. Zřejmě si a další zájmové činnosti.
tehdejší pedagogičtí pracovníci "klepali
Jak jste dokázala, že vás všechny děti
na čelo", ale mně se všechno splnilo.
milovaly?
Povídejte.
Fakt?! Asi to souviselo s divadlem.
Když jsem končila devítiletku, bylo Víte, škola má s divadlem hodně společmódou zapojit se do výrobního procesu ného. Když děti zaujmete, někdy s nimi
a dělat těžká řemesla - na to jsem ov- i trochu zašaškujete, tak to je dobré.
šem neměla konstituci ani zdravotní stav.
Na pedagogickém gymnáziu se čirou ná- Dovedla jste se na ně i rozzlobit?
No jéje, a často. Kázala jsem jim.
hodou uvolnilo jedno místo, a tak jsem
A
když
už uměly psát, většinou od druhé
tam nastoupila. Hned na začátku jsem
se přihlásila do kurzu první pomoci a při
škole ho udělala - dokonce jsme tři dny
praktikovali v nemocnici. Už na gymplu
jsem ﬁgurovala nejen u divadla, ale i tam,
kde bylo třeba něco přečíst nebo přednést.
V divadle mě proslavila Zulika ve Strakonickém dudáku a pak už na mě ve škole
koukali shovívavě. Byla jsem nesportovní
typ, neuměla jsem ani výmyk a nebýt divadla, tak jsem asi "proletěla" z tělocviku.
Zvolila jste si první stupeň ZŠ?
Studovala jsem pedagogické gymnázium pro vzdělání učitelů národních škol,
tzn. 1. až 5. třída. Ve třetím ročníku se
to změnilo na pedagogickou školu. Před
ukončením jsem podepsala tzv. umístěnku a souhlas, že na tři roky nastoupím
do malé vesničky Vilémov ve Šluknovském výběžku. Poznala jsem tam budoucího manžela, který tehdy působil
na tkalcovské škole v Liberci, odkud dojížděl jednou za týden. Byl to rodilý Dobrušťák.
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třídy, tak mi vždycky musely napsat, proč
a jak to udělaly a jak to napraví. Rozzlobit
jsem se dokázala, ale na to brzy člověk zapomene. Dnes už myslím jen na to hezké.
Ve Vilémově jsem asi po dvou letech měla
dokonce tři spojené ročníky - 3., 4. a 5.
třídu, přes čtyřicet dětí. To byla síla. Pamatuji si, že děti říkaly, že jsem "bouřka",
pak to změnily na "vichřici" - to, když
za mnou vlál pracovní plášť.
Jaké metody jste ve škole používala,
abyste děti zaujala?
Na to není metoda, to už musí být
v člověku. Řekla bych, že k tomu je třeba instinkt. Abyste děti tzv. "chytla", to se

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN paní učitelky Evy Žabokrtské v Dobrušce v roce 1972.
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naučit nedá. Dnes, když se ohlédnu, tak si
říkám, že jsem měla celý život štěstí, že
jsem se potkávala s lidmi, které jsem měla
ráda. Nedělá mi problém navazovat kontakt a to jsem asi využila i později u čtení
seniorům.
S divadlem jste začala velmi záhy.
Už na škole. Pak jsem divadlo hrála
i ve svém prvním působišti ve Vilémově,
kde měli zmodernizovaný kulturní dům,
dokonce se otáčelo jeviště. Dostávala
jsem tam i hlavní role, hráli jsme Tylova Pražského ﬂamendra a Preissové Její
pastorkyni, Perly panny Serafínky atd.
Kdy jste vstoupila mezi dobrušské
ochotníky?
Měla jsem chuť hned od začátku, ale
když je zavedený divadelní soubor, tak to
není snadné. Místní divadelníci byli náramně sehraní, znali se a já jsem pro ně
byla neznámá holka z vesnice. Ale za nějakou dobu mě oslovil prof. Čáp a nabídl mi krásnou roli ohavné a zlé kantorky
ve hře Výtečníci. Byla to taková ta vichřice - moc jsem se nemusela nutit, šlo mi
to samo a soubor F. A. Šubert mě přijal
za vlastní. Od té doby jsme byli a zůstali
velcí kamarádi.
Takže v Dobrušce byl vaším prvním
"rejžou" proslulý Václav Čáp. Často si
na něj v souvislosti s divadlem vzpomenete?
Na Vaška Čápa hodně vzpomínám, ten
si všimnul každého detailu. On věděl, jak
stojíme a jak máme stát. Jeho poslední
rada byla: "Evo, ty ruce! Ty ruce!" Já jsem
si uvědomila, že mám hrát dámu a že stojím jako unavená žena s rukama od hlíny.
Václavovi jsem dala za pravdu, dokázal
nás tzv. rozpumpovat.
Na kterou roli vzpomínáte dodnes?
Paní Trčková ve Světácích, tu jsem
měla nejraději. To byla taková babka!
Na jevišti jsem pletla na tlustých jehlicích, aby byly dobře vidět, šálu a než jsme
odehráli všechna představení, měla jsem

ji hotovou. Na toto představení se přijela dokonce podívat paní, která sháněla
kompars, když Jiří Krejčík natáčel v Novém Městě nad Metují Čapkovu povídku
Peníze. Hrál mu tam Marián Labuda ml.
a několik ochotníků ze Světáků dělalo
kompars.
Máte tedy i ﬁlmové zkušenosti?
Vybrali mě, že řeknu jednu větu. Seděli
jsem v říjnu na náměstí, byla nám zima.
Na řadu jsem přišla až v půl jedenácté večer. Zavedli nás do domu vedle fary a já
jsem měla vykouknout z okna a zavolat:
Tiše, lidi spěj! Chtěla jsem říct víc, ale
pan režisér nesouhlasil. Tak jsem nakonec zavolala: Tiše, lidi spěj! Pan režisér
byl spokojen a představte si, že jsem za to
dostala 1 500 korun. Pak na mě kolegové volali "Filmová Star!". Musím ale přiznat, že moje ﬁlmová "velerole" skončila
ve střížně a na plátně se neobjevila.
Pojďme k Vaší charitativní činnosti.
Jak Vás napadlo předčítat nemocným
spoluobčanům?
Když mi zemřel manžel, bylo mi hrozně smutno. Čtyři roky jsem se o něj starala
- hodně za ním chodili kolegové, sousedi, dům byl neustále plný lidí, bydlel tu
i vnuk. Najednou zůstal dům prázdný
a mně bylo smutno. Začala jsem jezdit
na výlety, zašla do muzea, na výstavu,
dala jsem si kafíčko a povídala si s lidmi,
které jsem ani neznala. Při jedné mé cestě
z výletu do autobusu přistoupila paní Slavíková, která tehdy vykonávala dobrovolnou činnost ve středisku sociálních služeb
v Novém Městě nad Metují a vypravovala
mi o tom.
Příště už jsem jela s ní, domluvila se
s paní ředitelkou a začala. Ohromně mě
to nabíjelo. Jezdila jsem tam několik let
zhruba jednou za dva týdny a vozila s sebou v tašce na kolečkách několik knih.
Nejdřív jsem si s klienty povídala a pak
četla. Po roce jsem si ale říkala: "A co
Dobruška?" Nabídla jsem něco podobného v Dobrušce a začala chodit do Pečova-

telské služby. Chtěla bych moc pochválit
dobrušskou knihovnu, která mi vždycky
opravdu vycházela vstříc.
Prozradíte, z jakých knih jste četla?
Hodně mi pomohly knihy regionálních
autorů - Jiřího Macha, Jiřího Frýzka, Josefa Lukáška, Evy Koudelkové, které
popisují místní tradice. Velký ohlas mělo
čtení z knihy U nás v Dobrušce Františka
Adolfa Šuberta a vybírala jsem i z mnoha
dalších knih.
Co Vám osobně takové chvíle přinesly?
Hodně jsem se tam naučila od obsluhujícího personálu. Lidská důstojnost
se neztrácí tím, že někdo leží na posteli.
Vždycky klienty oslovovali "paní - pane"
a všechno se odehrávalo ve společenské
rovině.
...Kdybych neměla štěstí na rodinu
a na lidi, tak by nic z toho ale nešlo.
(eda)

NEJOBLÍBENĚJŠI DIVADELNÍ ROLE:
paní Trčková ve Světácích.

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ SBĚRU ŽÁDOSTÍ
Všem výrobcům, řemeslníkům a drobným podnikatelům našeho regionu oznamujeme,
že Certiﬁkační komise pro udělování značky ORLICKÉ HORY originální produkt®
regionálním výrobkům z Orlických hor a Podorlicka
bude opět zasedat dne 2. 3. 2017 od 13.00 h.
Certifikační zásady a kritéria včetně žádosti v elektronické podobě získáte
na webových stránkách regionálního koordinátora projektu
www.regionalni-znacky.cz nebo www.pohodavenkova.cz
Příjem žádostí nejpozději do 28. 2. 2017, 18.00 h na adrese
MAS POHODA venkova, z.s. P.O. Box 37, 518 01 Dobruška
Kontaktní údaje:
mas@pohodavenkova.cz nebo mobil +420 602 114007
Luboš Řehák, regionální koordinátor
značení výrobků v Orlických horách
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Z KULTURY
První zvukový nosič zachytil „hlas“ zachráněných varhan
Historické varhany v Dobrušce II
s podtitulem Příběh Schusterových varhan (1904) aneb Ze Zittau přes Sudety
až do Dobrušky nese název album, které
natočil laureát prestižních mezinárodních
soutěží Pražské jaro a Bach-Wettbewerb
Leipzig Pavel Svoboda a které vychází
právě v těchto dnech.
Na druhém CD Pavla Svobody, jehož
není třeba zvláště obyvatelům Dobrušky
a regionu Podorlicka dlouze představovat,
zní varhany s pozoruhodným příběhem postavené renomovanou německou ﬁrmou A.
Schuster & Sohn v roce 1904. Po 2. světové válce byl nástroj přestěhován ze zdevastovaného kostela v Rudníku v Sudetech
do Dobrušky a tím zachráněn. Na kůru
v Husově sboru v Dobrušce však v posledních letech znovu chátral, až v roce 2015
úspěšně proběhla jeho generální oprava,
a tak mohla poté vzniknout i první nahrávka zachycující "hlas" varhan.
...příběh, předcházející vzniku nahrávky, mnozí z čtenářů Dobrušského zpravodaje dobře znají, mnohé jistě také ještě
dnes hřeje u srdce, že pomohli takový
nástroj zachránit. Ocitujme si tedy část
osobní vzpomínky Pavla Svobody uvedené v bookletu na dění v roce 2015, kdy
i díky mnoha dárcům úspěšně proběhla

celková obnova varhan: "...Naštěstí to- v němž je stručně zachycena historie nátiž žije v Dobrušce celá řada schopných, stroje i detaily z jeho obnovy, nechybí ani
ochotných a moudrých lidí, kterým jsem osobní vzpomínka Pavla Svobody, z níž
navždy zavázán. Věnovali myšlence již bylo citováno.
na záchranu nástroje energii, někteří neCD vydalo nakladatelství ARTA Remalou část svého volného času a projekt cords společnosti 2HP Production. Vznik
různými způsoby podpořili. Sám bych podpořily město Dobruška, spolek PROtakový projekt nikdy nemohl zvládnout. VARHANY, náboženská obec CČSH
A pocit, že do toho nejdete sami a že si v Dobrušce.
to další lidé vzali za své? K nezaplacení.
A poslední zásadní informace: CD HisStejně jako moment, kdy je vše hotovo."
torické varhany v Dobrušce II je k dostání
Album Historické varhany v Dobruš- v Informačním centru v Dobrušce. (eda)
ce II volně navazuje na titul Historické
varhany v Dobrušce
1727 z roku 2014
a znějí na něm
skladby Carl Philippa Emanuela Bacha,
Roberta Schumanna, Maxe Regera,
Luboše Sluky a Ference Liszta.
Dojmy posluchačů určitě umocní
zajímavý
booklet
obsahující
Příběh
Schusterových varhan (1904) aneb ze
Zittau přes Sude- Více informací na:
ty až do Dobrušky, http://www.arta.cz/?p=shop_item&site=default&id=F10219.

Mechanická chyba Proboštova betlému se stala inspirací
Vraťme se do předvánočního času
v Dobrušce. Dva dny před Štědrým večerem přichystalo Divadélko Na štaﬂích
početnému publiku mimořádný zážitek.
Na dvoupatrovém pódiu pod ztemnělou
oblohou se před zraky užaslých diváků
odehrál známý příběh narození Ježíše
Krista podle evangelií sv. Lukáše a sv.
Matouše ve velmi originálním balení.
Živý betlém nesl podtitul mechanický.
Herci představovali neživé ﬁgurky, které
se sešly v biblickém městě.
S autorem nevšedního pojetí obrazů narození Ježíše a zároveň režisérem
ZDEŇKEM ZAHRADNÍKEM jsme si
povídali krátce po Novém roce.
Kdy a kde se zrodil nápad rozpohybovat
herce v rolích mechanických ﬁgurek?
Má to velmi dlouhou historii. První
hrané betlémy jsme tady dělali už po roce
1989. Byly klasické. Vyprávěly známý
příběh a k tomu se zpívaly koledy. Pak
jsme to posunuli dál. Biblický příběh jsme
pojali víc divadelně. Velký úspěch pak
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slavily živé betlémy v letech 2001 a 2002,
kdy jsme do rolí „daráků“ obsadili postavy z dobrušské historie. Bylo to originální pojetí, při němž se v betlému objevili
např. Mutina, František Kupka, F. L. Věk
či F. A. Šubert. Pak přišlo období, kdy já
už jsem betlém dělat nechtěl. Jedno představení pak ještě realizoval kolega Zdeněk
Martinec. Poté následovala několikaletá
pauza. A až v r. 2011 jsme odehráli betlémský příběh „Kterak dobrušští do Betléma darovati putovali…“ jako loutkové
představení ve stodole u Kupků v Mělčanech. Pak opět následovala delší pauza.
Vloni v létě jsme odehráli orloj v rámci křtu knížky Stručné dějiny Dobrušska
a Opočenska. A tam se zrodil podnět
k tomu, aby se tradice živých betlémů
v Dobrušce obnovila. Rozhodl jsem se
hozenou rukavici zvednout, ale zároveň
jsem si kladl podmínku, aby se betlém
jasně odlišil od těch předchozích. Příběh
o narození v Betlémě je stále stejný, volal
jsem přesto po změně, aby to nebyla nuda.

Změnit pojetí nejproslulejšího příběhu
na zeměkouli ale rozhodně nemůže být
jednoduché…
Výhodou ochotníků je to, že si vlastně
můžou dělat, co chtějí. Snažil jsem se vymyslet originální řešení. Jeho vymýšlení

Blanka Asterová a Zdeněk Zahradník,
jako vypravěči, uprostřed Vladimír Jelínek, který doprovodil betlém na varhany.
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byla děsná muka. Když jsme v září na náměstí zopakovali orloj, tak jsme stále neměli nic. Živě jsme o betlému diskutovali,
ale pořád se nic neobjevovalo. Pak však
došlo ke zlomu. Vzpomněl jsem si, že
někdy na sklonku minulého století na pozvání tehdejší ředitelky třebechovického
muzea betlémů paní Zemanové jsem účinkoval pod Orebem v rámci 150. výročí
narození Josefa Probošta (pozn. red. autora Třebechovického betlému, který byl
v roce 1999 prohlášen za národní kulturní
památku).
Měl jsem tehdy možnost prohlédnout
si Třebechovický betlém zblízka dost
podrobně. Zaujala mě tehdy taková maličkost. V pohybujícím se betlému sice
kutali horníci uhlí, ale namísto toho, aby
uhlí vyváželi z dolu na povrch, sjížděli
s ním pod zem. Patrně tehdy omylem přehodili řemen a postavičky se pohybovaly
opačným směrem. Ta chyba mi utkvěla
v paměti a nyní jsem si na ni vzpomněl.
Viděl jsem pak i Utzův betlém v Olešnici
v Orlických horách a byl jím stejně fascinován. Obdivuji autory mechanických
betlémů, co dokázali vymyslet a především realizovat.
Takže tady se zrodil ten pravý impuls?
Přesně. Napadlo mě, že bychom opět
mohli vytvořit živý betlém, který by byl
zároveň MECHANICKÝM. V praxi to
znamenalo, že řezbované ﬁgurky nahradí
lidské postavy zdánlivě poháněné technickým mechanismem. Velký duchovní
příběh jsme tak posunuli k lidovému divadlu a trochu jsme ho odlehčili. Když
jsme se shodli, že právě tohle bude základ
zásadní změny pojetí betlému, po níž jsem
volal, pustili jsme se usilovně do práce.
Jak probíhala realizace neotřelého projektu?
Začali jsme řešit technické provedení
a detaily. Řekli jsme si, že herci na náměstí musí být výše, aby je diváci viděli.
Při tomto typu představení nefunguje mimika tváří, herci musí deklamovat ve velkých gestech. Zároveň jsme chtěli odkrýt
mechanismus, který ﬁgury pohání – transmise, kola, řemeny a tak dále. Vzhledem
k původním představám jsme museli při-

jmout řadu ústupků,
protože
možnosti
ochotníků jsou limitované. Prvotní vize
byla zcela zcestná,
plánovali jsme v ní
dokonce tři jevištní patra. Deﬁnitivní podoba betlému
spatřila světlo světa
až v listopadu.
Kolik účinkujících
se na živém mechanickém betlému podílelo?
Více než tři desítky. Jádro tvořil náš divadelní spolek, který však nemá pevnou
strukturu. Kupodivu se k nám přidávali
nečekaní partneři. Nabídli se třeba lidé,
kteří dříve hraní divadla zcela odmítali. To
bylo potěšující. Vrátili se kamarádi, kteří
s námi hráli v devadesátých letech. Dokonce se k nám přidalo i pár Opočeňáků.
Když už jste zkoušeli s herci, šlo vše
hladce?
Docela ano. Až těsně před premiérou
nám nečekaně vypadly čtyři nemocné děti
– andílci a pasáčci. Museli jsme přidat
jednu mimořádnou zkoušku na postavené
konstrukci jeviště, aby si zaskakující dětští herci, kteří neumí improvizovat, dokázali představit, o čem divadlo je.
Poodhalte zákulisní detaily z příprav.
Tak třeba jsem si umínil, že na pódiu
bude zvonička. Uvědomil jsem si, že se
z Deštného do Dobrušky přistěhoval zvonař Honza Šeda, kterého znám spoustu
let. Křikl jsem na něj přes plot a opatrně
mu sdělil, že bych potřeboval zvon. Řekl,
že to není problém. Dodal jsem, že hledám člověka, který na něj umí zvonit. Tak
z toho už nemohl cuknout a nakonec ještě
přivedl svého syna, který pak hrál jednoho z andělů. (úsměv)
Režisérská práce musela být velmi speciﬁcká. Kolik jste absolvovali hromadných zkoušek?
Pět nebo šest. Speciﬁcká byla především
v tom, že postavy nemluví. Nejsme profesionálové, proto jsme opět narazili
na technické limity. Deset mluvících po-

stav by potřebovalo mikroporty, kterými
nedisponujeme. Proto na jevišti zůstaly
němé a o děj příběhu a řeč ﬁgur se postarali dva vypravěči. Představení se tak
do jisté míry zjednodušilo.
Betlém je specifický také tím, že
v okamžiku, kdy na pódium přijdou
všechny postavy, už z něj žádná nesleze.
Všichni zůstávají na jevišti až do konce
příběhu. Dodatečně dorazí jen tři mudrcové a hvězda. Děj se přenáší po pódiu a pohyb v ostatních částech jeviště
a jeho patrech jsme museli potlačovat,
aby se pozornost diváka mohla soustředit na to důležité pro pochopení celého
děje příběhu.
Na poslední zkoušce se objevila nečekaná novinka.
Přibyla hudba. Pan Vladimír Jelínek
přišel s nečekaně lákavou nabídkou, že
betlém ozvučí živou hudební produkcí
na varhany. Věděli jsme, že provozuje
kromě jiného i hudební improvizace při
projekcích němých ﬁlmů. Během představení tak zahrál nejen koledy, ale hudebními motivy podtrhl i právě probíhající
děj. Získali jsme tak úžasnou nadstavbu.
Zkouška s hudbou byla jediná.
Závěrem prozraďte, zda porucha spojená s výpadkem elektřiny uprostřed
představení byla skutečná nebo šlo
o plánovanou součást divadelního představení?
Musím se smát, protože lidé se mě
na to nepřestávají ptát. Ano, porucha byla
záměrem. Měla nám poskytnout možnost
odhalit divákům „střeva“ pohánějícího
mechanismu. Nejdřív jsme uvažovali o tom, že konstrukci pódia postavíme
doprostřed náměstí a po skončení představení pustíme lidi zezadu, aby si mechanismus prohlédli. Pak jsme vymysleli
blbůstku s poruchou. Vyšperkovali jsme ji
pak ještě o fórek, že se spadlý řemen nahodí opačně. Figury mudrců – stejně jako
tehdy v Třebechovicích horníci - se rozešly pozadu. Couvaly z pódia pryč, daráci
šli obráceně, ovečky se točily obráceně.
Žertík vyvolal vášnivou diskuzi, která nás
nesmírně pobavila. Dokonce nám volala
maminka jednoho z herců, že se nám sice
betlém moc povedl, ale škoda, že vypadla
ta elektrika. (smích)
(six)
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Dárkové poukazy
na MHF F. L. Věka 2017 stále v prodeji
Přípravy na VII. ročník Mezinárodního
hudebního festivalu F. L. Věka, který bude
zahájen 3. září 2017, jsou v plném proudu. Příznivci festivalu a milovníci krásné
hudby se mohou opět těšit na špičkové
umělce a vynikající tělesa. Za všechny
stačí jmenovat houslistu Ivana Ženatého,
profesora na prestižním Cleveland Institute of Music, jehož odborná kritika,
posluchači i hudební kolegové označují
za nejvýznamnějšího českého houslistu
současnosti.
Účast na MHF F. L. Věka si lze již třetím rokem s předstihem zajistit prostřednictvím dárkových poukazů, které jejich
majitelé před zahájením letošního ročníku
vymění za abonentní vstupenku, zaručující rezervaci místa v předních řadách koncertních prostor.

Poukazy v hodnotě 990 korun jsou ještě nyní stále v prodeji v Informačním centru v Dobrušce.

Pozvánka do divadla na Rošádu
Město Dobruška si Vás dovoluje pozvat na divadelní komedii Rošáda, se
kterou k nám zavítá Divadelní společnost Frída Brno. Představení se uskuteční
v úterý 21. února 2017 od 19.30 hodin.
ve Společenském centru v Dobrušce.
Hrají: Martin Trnavský, Bára Munzarová, Marika Procházková, Radim Novák.
Laura žije se svým manželem Viktorem ve šťastném vztahu. Viktor má dobrou práci, vždy se o všechno postará…,
ale poslední dny se začíná chovat divně.
V noci chodí po bytě. Čím dál víc mluví
sám se sebou. Laura tuší, že se něco děje,
ale nedokáže tomu přijít na kloub hned.
Viktorovo podivné chování se začne stupňovat. Na několik dní se ztratí, nikdo neví
kam. Navíc manželům někdo v bance
zruší jejich účet a za podivných okolností vykrade byt. Vyvrcholením podivných
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událostí je den, kdy na jejich adresu doručí exotické zvíře, které Viktor koupil
v městské zoo. Laura pochopí, že její
muž prochází nejen těžkou krizí, ale dokonce přišel i o svoji práci. Jejich společný život potřebuje změnu. Laura vymyslí
na první pohled šílený záchranný plán. To
už se jim ale do života začne vměšovat
Viktorův puntičkářský starší bratr Artur
a jeho tři sestry, ve snaze pomoct. Laura
si však není přesně jistá, komu. Musí vzít
situaci pevně do svých rukou, aby všechno bylo tak, jako dřív.
Recenze: Naprosto perfektní představení! Jako vždy skvělé herecké výkony
Báry Munzarové a Martina Trnavského,
které ve druhé půlce doplní skvělá Marika
Procházková s Radimem Novákem. Jako
vždy mělo představení vtip, kouzlo i zamyšlení.
Miloš Kaňa – Kulturní dům

Silvestřík pro děti
Rok 2016 jsme na náměstí F. L. Věka
společně zakončili tradičním Silvestříkem
pro děti. Podvečer zpestřil dětem kouzelník Mr. Carlo, náměstím zněla diskotéka
pro děti a pionýrský oddíl Táboráčci si
pod vedením Jiřího Říhy připravil tradiční soutěže a aktivity pro děti a drobné
odměny k tomu. Také jsme našli výherce
soutěže o nejkrásnější jednohubku. Stejně jako v minulých letech nám přecházel
zrak nad všemožnými nápady, jak takovou
originální jednohubku ztvárnit. Odměněni
porotou za tři nejhezčí jednohubky byli
pětiletý Mikuláš Doležal, šestiletá Denisa Benešová a tříletá Karolína Křečková.
Večer vyvrcholil v 18 hodin velkolepým
ohňostrojem, který sledovalo zaplněné
náměstí F. L. Věka.
Touto cestou město Dobruška děkuje
za podporu této akce dobrušským ﬁrmám
TO-PI-TO, Asinta, Autoškola Jarkovský,
NÁSTROJE CZ, Staročeský pivovárek,
Lékárna Hradecký, Lékárna U Zlatého lva,
KBA-Graﬁtec, KAND, pekárna Klobás,
pekárna MARTA, OPOS čerpací stanice,
bar Mirage, Petr Čančara. Dále společnostem Sodexo Praha, AG Typ Kostelec nad
Orlicí, Marius Pedersen Hradec Králové,
Matrix Lipovka, Pojišťovna Kooperativa.
Bc. Jana Lukešová,
Kulturní zařízení města Dobrušky

Duo Aramis
v Kulturním domě
Tato známá dvojice z televizní obrazovky Roman Rýdel a Vladimír Murka
jezdí rozdávat radost po celé České republice. Proto jsme rádi, že přijali pozvání i k nám do Dobrušky. Vystupují
pod názvem Duo Aramis a jejich koncert
se uskuteční ve čtvrtek 2. března 2017
v Kulturním domě od 19.00 hodin. Tento večer bude při stolovém uspořádání
s drobným občerstvením. Přijďte si i vy
zazpívat známé písničky s touto skupinou
a prožít hezký pohodový večer.
Srdečně zvou pořadatelé.
Předprodej vstupenek bude probíhat
od 2. února v Informačním centru v Dobrušce a bližší informace ke koncertu vám
poskytneme na tel: 777 418 746
Miloš Kaňa – Kulturní dům
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SDH Dobruška – Doly
ve spolupráci
se Skibob klubem Dobruška
si Vás dovoluje pozvat
na 9.

ROCKOVÝ BÁL,

který se uskuteční
v pátek 24. února 2017
od 20.00 hodin
v Kulturním domě
v Archlebových sadech v Dobrušce.
V letošním roce se pořadatelé rozhodli pozvat pražskou rockovou skupinu
FO3 Praha. Je to velká změna oproti
minulým rokům, kdy na plese hrály spíše
místní skupiny. Kapela FO3 Praha hraje pořádný rytmický rock, který zvedá ze
židlí. „Tenhle styl hudby je naše krevní
skupina,“ říká vedoucí skupiny a kytarista Miloš Beck. Sestavu kapely dále tvo-

ří Daniel Kafka (sólový zpěv, perkuse,
bonga, bicí), Ctibor Haubert (klávesy,
zpěv), Petr Němec (basová kytara), Radek Vorel (bicí), Jiří Černý (zvuk, mix).
Na Rockovém bále zazní skladby
od ZZ Top, Ericka Claptona, Black Sabbath, Judas Priest či české Garáže, Turba, Hudby Praha nebo třeba Arakainu.
Bál zahájí předtančení a nebude chybět

bohatá tombola. Předprodej vstupenek
od 3. února ve ﬁrmě ACT Plus, Opočenská 531 Dobruška (tel: 494 622 142)
nebo v Informačním centru Dobruška (tel:
494 629 581).
Vstupné 120 Kč. Pokud máte rádi poctivý
rock, neměli byste si bál nechat ujít.
Srdečně zvou pořadatelé

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Beletrie pro dospělé
Markéta Zahradníková
Táňa Keleová-Vasilková
Anthony Doerr
Richard Medek
Světlana Alexijevičová
Carl-Johan Vallgren
Inny Lorentzová
Dinah Jeﬀeries
Patrik Hartl
Vlastimil Vondruška
Lauren Groﬀ
Oldřiška Podhorcová
Jiří Hájíček

Postel hospoda kostel:
Zbigniew Czendlik
Duhový most
Zeď vzpomínek
Lázně v ráji aneb Houtyš
Zinkoví chlapci
Svině
Bílá hvězda
Plantážníkova žena
Okamžiky štěstí
Strana štěstí aneb
První parlamentní defenestrace
Osudy a běsy
Postel pro dvě
Dešťová hůl

Naučná literatura pro dospělé
Jan Dražan, Jan Pergler
Náš Václav Havel
Marek Herman
Najděte si svého marťana
Hana Lasicová
Všechno o mém otci
Antonie Krzemieňová
Tělo napoví I, II

Lenka Velebová
Střihněte si na šaty
V. Nosková, J. Nosek
Nechte psa doma:
s batohem po královském Thajsku a rudém Vietnamu
Eva Kopasová
Motýlí masáže pro novorozeňátka
Z. Maléřová
Kdy se dotknout dospělosti
Miroslav Račan
Se Sněhurkou kolem světa 2:
velká plavba za svobodou
Literatura pro děti
Iveta Pari
Kate A. Boormanová
Iva Peroutková
Miloš Kratochvíl
Dita Křišťanová
Veronika Válková
Sophie Splattová
Lindsey Leavittová
Adriana Dosedělová
Z. Svěrák, J. Uhlíř
Eduard Bass

Potraviny známé neznámé
Temná tání
Ukradená cukřenka
Strašibraši aneb
Tajemství věže v Kamsehrabech
Chyťte pošťáka:
velký poštovní
příběh
Boj o Ameriku: nečekané setkání
Vytvoř si svůj pokoj snů
Královské překvapení
Výtvarné nápady z papíru
Jupí
Koráb pohádek

Poznámky pod čarou aneb náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Miroslav Graclík, Václav Nekvapil:
SOLITÉR KAREL GOTT
1. vydání, MV knihy&nakladatelství Petr
Prchal, Praha, 2016, 479 s., 399 Kč
Jedinečná kniha, která přináší ucelený
profesní životopis
Mistra, stejně jako
perličky a střípky
z jeho osobního života. Výpravná celobarevná kniha je
doplněna bohatou
obrazovou
dokumentací čítající přes
1400
fotograﬁí,
ať už jde o raritní

snímky titulních stran starých českých,
slovenských a německých časopisů, nebo
o fotograﬁe obalů vinylových singlů, elpíček i cédéček, které Mistrovi vycházely
doslova po celém světě. V závěru unikátní knihy nechybí ani Mistrova rozsáhlá
diskograﬁe a tabulky ankety popularity
Zlatý slavík a Český slavík.
Literatura pro děti:
Václav Hašek a kol.:
KOUMÁCI V AKCI 1-4
1. vydání, Computer Media, Prostějov,
2016, 47 s., 125 Kč
Noví kamarádi, tajemné příběhy a báječná dobrodružství. To vše v nové řadě
komiksových příběhů Koumáci. Dovede-

te si představit, že se ocitnete ve výběhu
slonů nebo lemurů a zúčastníte se napínavého pátrání po vzácném koalovi? Nejen
to prožijete s Koumáky - Pájou, Standou,
Honzou a Kiki. Kamarády a spolužáky
z obyčejné školy a obyčejného
městečka. Milují
dobrodružství
a záhady a nadšeně
se vrhají do řešení
všech problémů,
které by většinou
nevznikly, kdyby
si je Koumáci sami
nezpůsobili.
17

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 02 / 2017

ZE ŠKOL
Změny ve školském zákonu
Povinné předškolní vzdělávání
Od 1. září 2017 je předškolní vzdělávání pro děti v posledním roce před nástupem do základní školy povinné. To
znamená, že dítě, které dosáhne v období
od 1.9.2016 do 31.8.2017 pěti let, bude
ve školním roce 2017/2018 plnit povinnou předškolní docházku v mateřské škole. Zákonný zástupce je povinen přihlásit
dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Zápisy do mateřských škol se konají v období od 2. do 16. května 2017, přesný termín zápisu do mateřské školy v Dobrušce
zveřejní ředitelka školy s dostatečným
předstihem.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, kromě dnů školních prázdnin.
Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich nepřítomnosti
ve vzdělávání stanovuje školní řád jednotlivých mateřských škol. Školský zákon
umožňuje plnění povinnosti předškolního
vzdělávání i jiným způsobem. Jinými
způsoby vzdělávání jsou:
- individuální vzdělávání dítěte;

- vzdělávání v přípravné třídě ZŠ nebo
v přípravném stupni ZŠ speciální;
- vzdělávání v zahraniční škole.
Jiný způsob vzdělávání je povinen zákonný zástupce oznámit řediteli spádové
školy nejpozději 3 měsíce před počátkem
školního roku.
Změna termínu zápisu k povinné školní
docházce
Podle školského zákona je zákonný
zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce, a to v době
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního
roku, v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku (dříve to bylo v době
od 15. ledna do 15. února). K zápisu letos půjdou rodiče, resp. zákonní zástupci, s dětmi, které se narodily v rozmezí
od 1.9.2010 do 31.8.2011.
V obou základních školách v Dobrušce se bude konat zápis v pátek 21.4.2017
od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu
22.4.2017 od 9:00 do 11:00 hodin. Bližší
informace naleznete průběžně na webových stránkách základních škol a budou
zveřejněné i v mateřské škole.
Ludmila Mičeková
Odbor finanční a školský

Vánoce v Základní škole Pulická
Na poslední předvánoční školní den si
žáci se svými učiteli připravili dopolední
projekt. Jehož cílem bylo nejen pobavit,
ale také seznámit spolužáky s tím, jak slaví Vánoce v Anglii, Německu nebo v Rusku, zároveň oživit i některé české zvyky
spojené se Štědrým dnem. Pro cizojazyčné země si připravili krátkou prezentaci
doprovázenou vlastním výkladem – to
byli sedmáci a osmáci, české zvyky připomněli žáci šestého ročníku, kteří prostřeli štědrovečerní stůl, u něhož rozkrojili
jablko či pouštěli lodičky z ořechových
skořápek, štěstí jim pak má přinést šupina položená pod talíř. V každé třídě pak
společně zazpívali vánoční píseň typickou
pro zemi, jejíž zvyky předváděli.
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V jedné ze tříd byla instalovaná i malá
výstavka betlémů, z nichž některé vytvořili sami žáci – např. deváťáci sami sebe
zpodobnili do betlémských postav. Závěr tvořilo již tradiční „vánoční zpívání
na schodech“. Vystoupili malý školní pěvecký sbor, skupina ﬂétnistů i sólisté.
Dopoledne ukončil program v jednotlivých třídách, kde si spolužáci rozdali
u rozsvícených vánočních stromků drobné
dárky.
(if)

Informace pro rodiče, kteří zvažují
u svých dětí odklad povinné školní
docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době
zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží
ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok, pokud
je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa. Začátek
povinné školní docházky lze odložit
nejdéle do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok věku.
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Tradiční pěvecká soutěž Pulický vrabec
Vyvrcholením pro pěvecké hvězdy
prvního stupně ZŠ Pulická je každoroční
soutěž o Pulického vrabce, neboť „Karel
Gott má Zlatého slavíka, my máme Pulického vrabce“. Vítězové třídních kol, zpravidla jich je pět z každé třídy, postupují
do školního kola a zde soutěží ve dvou kategoriích – 1. až 3. ročník a 4. až 5. ročník.
Děti se tak učí vystoupit a prezentovat své
umění před ostatními spolužáky a porotou, která neovlivněna médii spravedlivě
vybere vítěze. Čest a potlesk patří však
i těm, kteří na nejvyšší ceny nedosáhnou
- vždyť se cení i odvaha vystoupit před
veřejností, tedy spolužáky a učiteli.
Soutěžilo se ve zpěvu jedné lidové písničky, kterou zvolila vždy učitelka hudební výchovy, všem dětem ve třídě stejnou.
Druhou písničku si pak už každý žák vybral sám, mohla to být písnička lidová či
umělá. V soutěži bylo těžké vybrat nejlepší, pochvalu zaslouží všichni. Ale protože
každá soutěž má své oceněné, i zde mu-

sely být pomyslné stupně vítězů – v první
kategorii na nich stáli: Andrea Czubová,
Jiří Vogl, Anna Domorádová a Adéla Pitašová, ve druhé kategorii obsadily přední
místa Eliška Radová, Veronika Matoušková a Nikola Pohlová. Protože se pěvecká
přehlídka vydařila, jistě bude mít své pokračování i v příštím roce.
(if)

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLADÉ
Vješák na ledě
Měsíc leden, jak příhodně naznačuje
i jeho název, přinesl do našeho města sníh,
silné mrazy, led… zkrátka zimu jak se
patří. My, Vješákovci, jsme se proto rozhodli zpříjemnit toto zimní období, kdy
si většina z nás pouze stěžuje na ledovku
na silnicích či na odklízení sněhu před domem, a ve spolupráci s městem Dobruška
a se Sborem dobrovolných hasičů z Dobrušky a Domašína jsme uspořádali akci
s názvem „Ledová plocha“. Během první
lednové soboty vznikl na asfaltovém hřišti
u Základní školy Františka Kupky krásný
prostor ohraničený sněhovými mantinely, který se za několik málo dní proměnil
díky silným mrazům a práci dobrovolných hasičů v kouzelné venkovní kluziště.
Na odklízení hřiště se přitom podíleli nejenom vedoucí z Vješáku, ale i celé rodiny
a přátelé, kteří byli ochotní přiložit ruku
k dílu. V jednu chvíli jste proto na hřišti
mohli spatřit jak zkušené dospěláky, tak
odvážnou mladou generaci z našeho klubu
a v neposlední řadě i statečné malé děti,
které s nadšením vozily pekáče plné sněhu
a odvážely je z kluziště pryč.

Poslední ledovou plochu se nám v Dobrušce podařilo zorganizovat v roce 2012.
Od té doby nám počasí nepřálo, a proto jsme
mohli jen s nadějí vyčkávat, až opět udeří
silné mrazy. Ledová plocha ovšem není
pouze naším dílem a neslouží tedy jenom
pro účely Vješáku. Naopak hlavním smyslem celé akce je poskytnout lidem z našeho
města a žákům z místních škol další atraktivní příležitost pro zimní vyžití. Jelikož
hlavní heslo činnosti Vješáku pro rok 2017
zní: „Vješák sbližuje“, jsme opravdu velmi
vděční, že jsme s jeho naplňováním mohli
začít hned od samotného počátku roku, a to
právě díky ledové ploše. Dle našeho názoru
posloužila tato akce k příjemnému a zcela
nenucenému propojení našich obyvatel napříč všemi generacemi. Mimo to nám bylo
velkou ctí, že jsme při jejím organizování
mohli spolupracovat se samotným městem Dobruška a dobrovolnými hasiči, bez
jejichž pomoci bychom ledovou plochu
zajisté připravit nedokázali. V neposlední
řadě bychom tímto znovu rádi poděkovali každému, kdo nám s touto akcí pomohl
a kdo si přišel na ledovou plochu zabruslit
či zahrát hokej.
V lednu oslavil Vješák mimo jiné své
7. narozeniny a do dalšího roku svého
fungování vstoupil s novým hlavním
vedoucím, kterým se stal Mgr. Václav

Mach. Tato změna je důkazem toho, že
se náš klub přirozeně vyvíjí, reaguje
na aktuální potřeby a rozhodně „neusnul
na vavřínu“. Již teď se tedy můžeme těšit na mnoho zajímavých akcí, které nás
v letošním roce čekají. Z těch nejbližších
půjde například o: interaktivní workshop
pro dívky s názvem „Just for girls“ (v pátek 3. 2. od 16.30) zaměřený na konkrétní
téma týkající se života mladé generace,
Turnaj ve stolním tenise (v pondělí 13. 2.
od 17.00) a pro milovníky deskovek a karetních her již tradiční Večer deskových
her (v pátek 17. 2. od 19.30). Těšíme se
na vás.
Za tým Vješáku,
Mgr. Gabriela Machová
19
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JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO DOBRUŠKA
SKAUTSKÝ PLES aneb skauty nemusíte potkat
jen v khaki košili se šátkem...
Plesová sezona je v plném proudu
a dobrušští skauti opět chystají tradiční
„Malý velký ples“. Možná vás zaráží onen
přívlastek Malý velký. První dobrušský
skautský ples byl totiž původně opravdu
„malý“. Probíhal ve skautské klubovně
a účastnili se ho pouze členové skautského střediska. Postupně ale zájemců
o účast na skautském plesování přibývalo
a prostory klubovny se staly co do velikosti nevyhovujícími. A tak se z „malého“
plesu stal regulérní ples „velký“ a přesunul se do Kulturního domu v Dobrušce,
kde se uskuteční i letos, tentokrát s pořadovým číslem 13.
Každý ročník našeho plesu se nesl
v duchu nějakého tématu, takže jste postupně mohli navštívit např. Malý velký
ples „S květinou“, „Ve spárech maﬁe“,
„Ve víru barev“, nebo“ V opeře“. Pro letošek jsme zvolili „MALÝ VELKÝ PLES
TENKRÁT NA ZÁPADĚ“. Velice nás
těší, že většina účastníků plesu si každoročně připravuje kostým či doplněk, odpovídající zvolenému tématu, moc rádi
však přivítáme i milovníky tzv. klasiky,
oděné do obleku či plesových šatů.
Kromě tance naše plesy tradičně nabízejí i další formy zábavy, např. celovečer-

ní hry s losováním vítězů, nebo půlnoční
překvapení. Samozřejmostí je také malé
občerstvení na každém stole, prodej losů
a zhlédnutí předtančení, které zajišťují místní taneční kluby, nebo dokonce
nacvičí sami členové dobrušského střediska (viz foto z nácviku loňského plesu
„S puntíkem“).

Pokud rádi tančíte, dobře se bavíte
a máte chuť podpořit dobrušské skauty, neváhejte a přijďte v sobotu 4. února ve 20 hodin do Kulturního domu
v Dobrušce na „MALÝ VELKÝ PLES
TENKRÁT NA ZÁPADĚ“. Všichni jste
srdečně zváni.
Efka

RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
Místo, které je plné dětského smíchu,
her, radovánek a veselí, slaví kulaté výročí. Už je to 10 let, co jsou dveře našeho
rodinného centra otevřeny pro maminky,
tatínky, babičky, dědečky a hlavně jejich
děti. Široká veřejnost bez rozdílu národnosti, rasy, postavení, zájmů i vyznání
navštěvuje prostory Sedmikrásky pět
dnů v týdnu v dopoledních i odpoledních
hodinách. Za dobu naší působnosti jsme
mohli oslovit stovky rodin z Dobrušky
a okolí.
Těší nás, že se můžeme ohlédnout zpět
a vzpomenout, jak Sedmikráska začínala –
setkáváním několika maminek v bytě jedné z nich. Přes první pronajatou místnost
s vybavením, které se sehnalo od dobrovolných dárců, po dnešní krásné prostory
centra pro všechny generace na náměstí F.
L. Věka 24, kde Sedmikráska sídlí. Bez
podpory členů a dalších příznivců Sboru
Jednoty bratrské v Dobrušce, který centrum provozuje, by to tak nebylo.
Dnes působíme ve dvou rovinách.
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Volnočasová oblast zahrnuje aktivity
pro děti a jejich doprovod plné zajímavých sportovních, hudebních, výtvarných
i jazykových činností. Pod vzdělávací
rovinou můžeme najít poradenství pro rodiče a prarodiče: výchovné, pedagogické,
zdravotní, právnické či ekonomické. Ale
také širokou nabídku přednášek, besed
a seminářů.

Mezi maminkami vznikají přátelství,
rády se vracejí a se svými dětmi vzpomínají na pěkné chvíle strávené v rodinném
centru. Některé z nich nám k našemu výročí napsaly:
,,Deset let nám Sedmikráska kvete, snad
nám jen tak neodkvete. Chodíme tam
všichni rádi, hrát si, učit nebo taky do kavárny.“ maminka Monika
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,,Sedmikráska je skvělé místo pro děti,
užijí si pravidelný program a vyblbnou
se na skákacím hradu a opičí dráze. Maminky si můžou dát kávu a dortík a popovídat. Do Sedmikrásky se rádi vracíme.“
maminka Míša
,,Každý, kdo Sedmikrásku zná, mně jistě
za pravdu dá, že deset let je pěkný věk,
který není jen tak hned. Lidem, kteří mají
Sedmikrásku na starosti, přejeme stále
elánu a svěžesti dosti.“ maminka Jitka
s dcerou Eliškou
Těšíme se na další návštěvníky, kamarády, roky, programy i činnosti. Všichni
jste srdečně zváni!
www.jbdobruska.cz
sedmikraska@jbdobruska.cz
Za tým Sedmikrásky
Mgr. Kateřina Faltová

MATEŘSKÉ CENTRUM HASTRMÁNEK
Zázrak jménem kojení
Podpůrná skupinka
v Mateřském centru Hastrmánek
v Mateřském centru Hastrmánek
v krytém bazénu v Dobrušce
Často považujeme těhotenství, porod
a kojení za přirozené a samozřejmé. Nestačí jen rozhodnutí, že chce maminka
kojit. Je důležité mít správné informace,
pomoc a podporu rodiny či okolí.
Kojení je nenahraditelné a důležité pro
normální vývin každého dítěte. Kojení je
víc než jen pití mateřského mléka, kterým dítě dostává všechny důležité látky
(mateřské mléko obsahuje víc než 1200
látek) a buduje se jím vztah mezi matkou
a dítětem.

Laktační poradkyně poskytuje pomoc
a podporu při přípravě na kojení, ale i při
problémech s kojením. Pořádají přednášky
pro těhotné a vedou i podpůrné skupinky.
Podpůrné skupinky jsou setkání maminek
a jejich miminek, případně i starších dětí.
Je to beseda, kde si maminky sdělují a vyměňují vzájemně zkušenosti za účasti poradkyně, která dodává správné informace
o kojení.
Těší se na vás Andrea Nedvědová,
poradkyně při kojení a nošení

zahájila činnost
v polovině měsíce ledna.

Nadcházející setkání maminek se
uskuteční ve středu 15. února od 10
hodin (Téma: společné spaní). Poplatek činí 50 Kč. Přihlásit se můžete v MC Hastrmánek osobně nebo
u paní Kovářové (775 441 907).
Přijďte se seznámit s jinými maminkami, sdílet zkušenosti s kojením
a nošením.

ZE SPORTU
Dobrušští florbalisté na největším turnaji světa – švédském
Gothia Innebandy Cup
V úterý 3. ledna přesně v 15 hodin vyrazilo 18 natěšených
ﬂorbalistů autokarem směr švédský Göteborg. Cílem výpravy
převážně složené z ﬂorbalistů FBC Dobruška byl největší mládežnický turnaj na světě - Gothia Innebandy Cup 2017.
K první zmínce o tom, že se odhodláme k daleké cestě, došlo
v létě minulého roku. Impuls vzešel od šéftrenéra klubu Jana Jiráka,
který se gigantického turnaje v minulém roce s nadšením zúčastnil.
V první fázi se sháněly děti s chutí na zahraniční turnaj odcestovat a získat další zkušenosti. Přihlásila se kategorie BU12,
čili chlapci narození roku 2004 a mladší. Počet dětí z dobrušského klubu se zastavil na jedenácti. Další tři členy jsme pozvali
z okolních klubů, konkrétně jednoho hráče z Náchoda a dva hráče z klubu FbK Orlicko-Třebovsko.
21
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Vytvořil se realizační tým s dvojicí trenérů (Jan Flegl a Jirák) a dvojice manažerů (Jan Černý a Martin Kozák). Zájezd
zprostředkovala agentura Zúčastni se,
která má už sedmileté zkušenosti s organizováním zájezdu na švédský turnaj pro
česká družstva (na letošní ročník odcestovalo 35 týmů z Čech a Slovenska).
Dva dny po Novém roce jsme netrpěliví a natěšení na parkovišti u kina nastoupili do autobusu. Čekala nás bezmála
devatenáctihodinová cesta protknutá dvěma přejezdy na trajektu První směřoval
z Německa do Dánska, druhý z Dánska
do Švédska. O půl desáté ráno nás přivítal Göteborg. Řidič autobusu chvíli hledal cestu v čerstvě zasněžených uličkách,
aby nás nakonec přivezl k místní škole
Källtorpsskolan, která poskytovala zázemí všem českým týmům. Škola byla perfektně připravená. Všude české popisky.
Nebyl problém se během pár minut zorientovat a ubytovat v připravené třídě.
Po rozkoukání přišel na řadu přesun
na tréninkový zápas. Městská hromadná
doprava fungovala spolehlivě. Po celou
dobu turnaje jsme neměli problém s přesunem na zápas či do centra. První ﬂorbalová zastávka nás čekala v místních
docích přestavěných na sportovní halu.
O to víc jsme užasli, když jsme do ní
vstoupili. Otevřelo se před námi obrovské prostranství, které čítalo pět hřišť
o rozměrech 40x20 a to vše pod jedinou
střechou! Pro nás nevídaný pohled. Ocitli
jsme se doslova v pohádce. Po poledni nás
čekal zmíněný tréninkový zápas, který byl
domluven se stejně starými hráči z libereckého klubu.
Do druhého dne na turnaji jsme vstávali kolem osmé hodiny ranní. Odebrali
jsme se na snídani v přilehlé školní jídelně, kde o nás pečovali po celou dobu turnaje velmi dobře. Snídaně švédské stoly,
přes celý den salátový bar, obědy a večeře
vydatné a chutné. Vydali jsme se na první
turnajový zápas do Serneke Arény. Jestli
jsme byli první den v úžasu z haly, kterou jsme navštívili, tak nyní jsme se ocitli
v sedmém nebi. Dva roky otevřený komplex, který v jednom skýtá fotbalovou
akademii, školu, dvě nádherné haly pro

ﬂorbal i další sporty a hlavně, kompletně
kryté velké fotbalové hřiště s umělou trávou. Ovšem ještě větší úžas nastal, když
jsme sešli o patro níž, kde byly po celém
podzemí vybudovány běžkařské tratě,
kam si mohl jít každý zaběhat. Serneke
Aréna - nádhera ve všech směrech! Před
prvním utkáním nás přivítali vstřícní pořadatelé a bez problému nám poradili, co
a jak chodí. Soupeřem číslo jedna ve skupině byl Träslövsläge IF.
Po zápase nás čekal oběd a nabírání
sil na druhý zápas dne, ke kterému jsme
cestovali do haly vzdálené asi půldruhého kilometru od naší ubytovny. V hale
Torpahallen sídlí místní ﬂorbalový klub
IBK Göteborg. Zápas byl dokonce vysílán online, a tak rodiče hráčů mohli doma
sledovat zápas živě na internetu. Další
z vychytávek organizátorů. Všechny zápasy sice nebyly vysílány online, ovšem
výsledkový servis se okamžitě objevil
na webu, potažmo v turnajové aplikaci telefonu, která výrazně zjednodušovala orientaci v celém turnaji. Druhý zápas dne
- soupeř Växjö IBK Vipers.
Po prvním dni byla znát únava. Vzhledem k nastavenému budíku na páteční
ráno na 6.15, byli hráči rychle zahnáni
do postelí, aby nabrali energii na další
dva zápasy ve skupině. Třetí zápas začínal už v 8 hodin ráno a opět jsme ho
odehráli v hale Torpahallen proti celku
IK Standstad.
Poslední zápas základní části jsme
měli odehrát až v 18.20. Měli jsme celý

Kuželkáři zmodernizovali svůj stánek
a obnovili turnaj neregistrovaných
Na otázku „Kde se u nás ve městě hrají
kuželky,“ většina Dobrušťáků odpoví, no
přece v pivovarské restauraci. Jenže to se
mýlí. Tam sice koule s dírami pro prsty také
shazují kuželky, ale hra se jmenuje bowling. Kde tedy hledat letitou dobrušskou
kuželnu? Nenápadná dlouhá přízemní budova je šikovně schovaná za sokolovnou.
Uvnitř je velmi útulná se dvěma dráhami
a klubovnou s malým barem.
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Kuželkáři na podzim obnovili oblíbený turnaj pro neregistrované kuželkáře.
V minulosti se hrál v předvánočním čase
a vrcholil ﬁnálovým večerem hned po Novém roce. Účastnily se ho až tři desítky
tříčlenných družstev. Ve vyřazovacím pavouku se hrálo na dvě porážky. Kdo byl
dvakrát pokořen, musel z kola ven. Například dobrušské strojírny nebo Stuhu
reprezentovalo hned několik týmů.

den volno, proto jsme po obědě vyrazili navštívit centrum města a také další
haly, ve kterých se turnaj odehrával. Navštívili jsme velký obchod s bohatou nabídkou ﬂorbalového vybavení. V rámci
doprovodných aktivit jsme měli možnost
změřit si rychlost našich střel, nakoupili
si na památku trika či mikiny v barvách
turnaje a zhlédli pár ostatních zápasů. Blížil se páteční večer a náš poslední souboj
ve skupině s dalším ze švédských týmů,
FBC Vinga.
Výsledky ve skupině nás nasměrovaly
do play oﬀ B, kde na nás čekal třetí celek
ze skupiny č. 8. Zápas se odehrál v centrální aréně, na B hřišti haly Valhalla.
Odpoledne bylo ve znamení nákupů
v dalším ﬂorbalovém obchodě, který během turnaje nabízel velké slevy. Nejedna
peněženka byla značně provětrána. Sobotní podvečer už byl ale ve znamení ﬂorbalu a sledování těch nejlepších zápasů
na turnaji. Zhlédli jsme několik skvělých
zápasů play oﬀ, kterým nechybělo téměř
nic. Nedělní ráno už jsme pomalu balili
na cestu domů. Odjezd byl naplánován
na odpolední třetí hodinu, ale už dopoledne jsme museli vyklidit školu. Ráno
jsme připravili svačiny a zabalené batohy
a kufry naskládali do autobusu. Nakonec
jsme si v centrální aréně Valhalla užili
ﬁnálové souboje všech kategorií, mohli
jsme tak na vlastní oči sledovat nejlepší
týmy z nejlepších, jak bojují o celkové vítězství.
Jan Černý, předseda FBC Dobruška
Navázat na zašlou tradici není jednoduché. Pořadatelům se na sklonku roku
přihlásily tři družstva žen a dvojnásobný
počet mužských kolektivů. Oproti předchozím letům se složení týmů rozšířilo
ze tří hráčů na čtyři. Družstva hrála systémem „každý s každým“, přičemž ženy
dvoukolově.
Celkový triumf v obnovené premiéře
slavili hráči týmu Devítka Dobruška, kteří v rozhodujícím duelu porazili družstvo
zkušených hráčů dobrušské Marty 8:2. Ze
zisku bronzové příčky se radovali kuželkáři Autoškoly Jarkovský, kteří jako jedi-
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Štěpánské koulení
Se starým rokem se na kuželně tradičně loučí Štěpánským koulením. Na druhý
svátek vánoční si do kuželny přišlo zaházet třiadvacet hráčů. Podle očekávání
kuželky nejlépe padaly favorizovanému
Jiřímu Slavíkovi, který na 100 hodů sdružených shodil 495 kuželek. O prvenství
ho ale v poslední soutěžní dvojici málem
připravil Martin Děkan, který za vítězem
zaostal o pouhé tři kuželky. Třetí místo
patřilo Pepovi Kupkovi zásluhou výkonu
465 kuželek.
Koulení na Štěpána:
1. Slavík 495, 2. Děkan 492, 3. Kupka
465, 4. Králíček 456, 5. Sixta 451, 6. Sedláček 449, 7. Petera 449, 8. Balcar 446, 9.
A. Hrudík, 10. Gütler 440.
VÍTĚZNÝ TÝM Devítka Dobruška.
Zleva: Martin Macek, Radek Dušánek,
Josef Michl a Petr Hofman.
ní dokázali porazit pozdější vítěze. Mezi
ženami neměla konkurenci Marta Dobruška. Druhá skončila Autoškola Jarkovský.
Bez bodu zůstal celek Holki.
Konečné pořadí turnaje – muži: 1. Devítka 8 bodů (36:14), 2. Marta 6 (34:16),
3. Autoškola Jarkovský 6 (28:22), 4. Real
Dobruška 4 (30:20), 5. Šedivky 2 (13:37),
6. Kopačky (9:41). Ženy: 1. Marta 8 bodů,
2. Autoškola Jarkovský 4, 3. Holki 0.

Rekonstrukce kuželny
V loňském roce se dobrušským kuželkářům podařilo jejich stánek zmodernizovat. „Vybudovali jsme nové dopadiště
koulí a nové jsou i oba stavěče kuželek
na jedničce i dvojce dráze. Saduritový
podklad pod kuželkami jsme nahradili
deskou a na mantinely dráhy jsme přidali gumové obložení,“ přibližuje změny
k lepšímu Michal Balcar, předseda dobrušského kuželkářského oddílu. A nezůstalo jen u těchto změn. Zakoupeny byly
také dvě sady nových kuželek, které

mají jiný tvar než ty dosavadní. „Spodky nových kuželek už nemají kovovou
kuličku, ale jsou ploché. Mají také jiný
tvar,“ vysvětluje rozdíly Balcar. Pořízení nových sad nebylo lacinou záležitostí. „Jedna kuželka stojí okolo jednoho
tisíce korun, na obou drahách jich je celkem osmnáct a potřeba jsou samozřejmě
i náhradní, protože sice vydrží hodně,
ale nerozbitné nejsou. Také máme nové
koule, přičemž jedna přijde na dva tisíce.“
Do Dobrušky se soupeři báli v poslední době jezdit. Říkalo se, že kuželky na místních dráhách nepadají.
K tomu Michal Balcar dodává: „Bývala
to u nás poctivá kuželna, která nepřipisovala. Jak se říká, co nespadlo, tak
skutečně nespadlo. Po rekonstrukci se
výkony hráčů na „stovce“ (100 hodů
sdružených do plných a do dorážky –
pozn. red.) zvedly v průměru o dvacet
kuželek.“
Modernizace kuželny by si zasloužila
postup týmu do vyšší soutěže. Dobrušské
áčko skvěle rozjelo sezonu ve Východočeském přeboru. V polovině sezony vedlo
tabulku. „Chceme postoupit do divize,“
tvrdí Michal Balcar. Popřejme dobrušským kuželkářům, ať se jim divizní sen
letos vyplní.
(six)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci lednu 2017 oslavili krásná životní jubilea:
Marie Smolová
92 let
Dobruška, Solnická
Miloslav Petr
80 let
Dobruška, V Zahradách
Zdenka Krtilová
70 let
Dobruška, Pulická
Karel Rejzek
70 let
Dobruška, Křovice
Jan Václavek
70 let
Dobruška, Na Budíně
Libuše Bašová
65 let
Dobruška, Spojovací
Ladislav Frýželka, Mgr. 65 let
Dobruška, K. Michla
Jiří Macek, Mgr.
65 let
Dobruška, K. Michla
Marie Mervartová
65 let
Dobruška, Za Universitou

V měsíci únoru 2017 oslaví obdivuhodná životní jubilea:
Libuše Ulrychová
95 let
Dobruška, Na Poříčí
Jiřina Forejtková
85 let
Dobruška, Na Příčnici
Penka Hrudíková
85 let
Dobruška, Solnická
Jan Skočdopole
70 let
Dobruška, Pulická
Irena Fousková
65 let
Dobruška, Na Budíně
Petr Prokop
65 let
Dobruška, Pulická
Vladimír Vondřejc
65 let
Dobruška, Družstevní
Jubilantům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimizmu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.

LOUČÍME SE
SE ZESNULÝMI
Z našich řad odešli v prosinci 2016:
Zdeňka Kollertová
1943
Dobruška, Orlická 976
Marta Pumrová
1931
Dobruška, Javorová 834
Marie Hejzlarová
1921
Dobruška, Čs. odboje 793
František Novák
1943
Dobruška, Javorová 789
Marta Novohradská
1920
Dobruška, Křovice 413
Čest jejich světlé památce.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
únor 2017

přehled akcí

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

LOUTKOVÁ SCÉNA
Neděle 12. února 10.00 hodin v sokolovně
Kašpárek na vandru
loutková pohádka v úpravě Vladislava Balcara
Neděle 26. února 10.00 hodin v sokolovně
Zamilovaný Kuba
loutková pohádka Jitky Kozubové pro nejmenší

SYNAGOGA
Čtvrtek 16. února v 18 hodin
Příběhy černých hodinek, aneb Čím si naši předkové krátili
dlouhý zimní čas.
Vypráví Jiří Mach za hudebního doprovodu Vladimíra Jelínka.
Vstupné 40 a 20 Kč.

KULTURNÍ DŮM
Telefon 777 418 746
Sobota 4. února ve 20.00 hodin
MALÝ VELKÝ PLES „TENKRÁT NA ZÁPADĚ“
Pořádá Junák – Český skaut Dobruška
K tanci a poslechu hraje skupina Pokrok. Rezervace vstupenek
u Katky Potočkové tel. 731 004 767.
Pátek 10. února ve 20.00 hodin
17. DIVADELNÍ – ČERNOBÍLÝ PLES
Pořádá Divadélko Na štaﬂích Dobruška
K tanci a poslechu hraje skupina DUHA music. Vstupenky a podrobné informace paní Kristina Zahradníková 604 574 114.
Neděle 12. února od 14.00 hodin
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Pořádá Základní škola v Pulické ulici ve spolupráci s městem
Dobruška
Hudba: V+M Flígrovi. Soutěže masek o pěkné ceny. Předtančení.
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 30 Kč.
Pátek 17. února ve 20.00 hodin
20. HÁZENKÁŘSKÝ PLES
Pořádá oddíl národní házené T. J. Sokol Dobruška
Bohatá tombola. Hudba: Song Kostelec nad Orlicí. Vstupné
100 Kč. Předprodej vstupenek CK-AVANTI TOUR (stará poliklinika), tel. 494 622 328, 603 194 291.
Pátek 24. února ve 20.00 hodin
9. ROCKOVÝ BÁL
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Doly ve spolupráci se Skibob klubem Dobruška
Hraje rocková skupina FO3 Praha. Vstupné 120 Kč. Předprodej
vstupenek od 3. února ve ﬁrmě ACT Plus, Opočenská 531 (tel:
494 622 142) nebo v Informačním centru (tel: 494 629 581).
Středy 1., 18. a 25. ledna 19.00 hodin
Pokračovací kurz tance pro partnerské dvojice - lektoři: Lucie
Krtičková a Jan Souček
24

KONCERTY ZUŠ
Pondělí 6. února od 17.00 hodin v sále základní umělecké školy
Pondělí 20. února od 17.00 v synagoze na Šubertově náměstí

LAPIDÁRIUM
Výstava

Lenka Řízková – KRÁSA PALIČKOVANÉ KRAJKY
Po celý měsíc vstup zdarma v otevíracích hodinách městského
úřadu pro veřejnost. Vernisáž se koná 2. února od 17 hodin

KNIHOVNA
Telefony 494 629 585 a 607 834 738

Otevírací doba
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.30
12.30 – 14.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - nová otevírací doba
pondělí
středa
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.00
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00

Čtvrtek 2. února v 15 hodin - pro děti do 6 let:
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Tradiční akce Povídám, povídám pohádku se uskuteční ve čtvrtek 2. února 2017 od 15:00 hodin v dětském oddělení.
Zveme předškolní děti ve věku od 4 do 6 let do městské knihovny,
kde pro ně bude připraven zábavný program. Maminky mají možnost využít přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku aj.
Úterý 7. února 2017 v 17 hodin
přednáška Mgr. Pavly Apostolaki „AROMATERAPIE“
Nezávislá novinářka, spa konzultantka a lektorka jógy. Pravidelně vystupuje v Českém rozhlase
a spolupracuje s Českou televizí. S jejími články se můžete pravidelně setkávat v časopisech
Lidé a Země, E15, Moje zdraví, Žena a život a v
dalších médiích. Vstoupíte do světa vůní. Získáte základní znalosti v oblasti aromaterapie, naučíte se používat rostlinné silice,
poznáte rozdíly mezi čistými přírodními produkty a chemickými
výrobky a sestavíte si domácí aroma lékárničku. Vstup zdarma.
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Výstava ve foyer knihovny
SOKOL MÁ UŽ 155 LET
Pohlednice se sokolskou tematikou se začaly objevovat před rokem 1900, nejdříve jako
žánrové a propagační. Nejvíce se jich vydalo
ke všesokolským sletům. Další téma tvořily
budovy sokoloven. Krásné umělecké pohlednice vytvořili přední čeští malíři: František
Ženíšek, Mikoláš Aleš, Věnceslav Černý, Luděk Marold, Max
Švabinský, Marie Fischerová-Kvěchová aj. Cvičenci je posílali domů ze sletů na památku. Výstavu připravili sběratelé Josef
Matuška a Josef Langer. Na zahájení ve středu 1. února v 9 hodin
pronese úvodní slovo bývalý poslanec PČR Josef Ježek.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Pátek 3. února
POLOLETKY ŽÁDNÉ PĚTKY - pololetní prázdniny v DDM
8 -12 hodin výtvarná dílna pro školní děti, účastnický poplatek
50 Kč, 13 - 15 hodin turnaj ve stolní hře Superfarmář - nejlepší hráči získají drobnou odměnu, startovné10 Kč. Přihlášky
i na jednotlivé programy v DDM nebo na tel. 494 621 505.
Pátek 10. února 9 - 11 hodin.
ZIMNÍ TVOŘENÍ Z PAPÍRU - nové vzory skládání z papíru
a čajových sáčků, vlastní výroba papírových dekorací. Cena kurzu včetně materiálu 60 Kč.
POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY - chcete umět posílat
e-maily se stejnou lehkostí, jako pečete bábovku? Chcete vědět
nejčerstvější zprávy? Přihlaste se do základního kurzu! Naučíte
se používat textové programy, psát a přijímat e- mailové zprávy,
vyhledávat informace na internetu. Kurz proběhne 3krát, vždy
ve čtvrtek 16. února, 23. února a 9. března od 8.30 do 11 hodin.
Cena 600 Kč. Přihlášky a dotazy v DDM, tel. 494 621 505.
Pondělí 27. února
JARNÍ PRÁZDNINY V DDM - 8 -12 hodin výtvarná dílna pro
školní děti, účastnický poplatek 50 Kč. S sebou přezůvky a svačinu. 13- 15 hodin malý kuchtík - pečení obrázkových sušenek.
S sebou přezůvky a 30 Kč na suroviny.

SPOLKOVÝ DŮM
RÝDLOVA VILA
Telefon 494 629 667
Klub důchodců
pravidelné schůzky každé úterý od 14 do 17 hodin
Církev adventistů sedmého dne
pravidelné bohoslužby vždy v sobotu (kromě 1. soboty v měsíci
– shromáždění ve Vamberku)
studium bible 9 – 10.15 hodin, bohoslužba s kázáním 10.30 –
11.30 hodin. Během bohoslužby je zajištěn program pro děti.
Každý je vítán.

KLUB SENIORŮ
Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské
v Bystrém. Pravidelný čas od listopadu do dubna každé pondělí
vždy v 15 hodin. Setkání se konají ve Spolkovém domě – Rýdlově vile v Novoměstské ulici.
6. února Z minulosti dobrušského školství (Josef Frýda)
13. února Příběh skaleckého zámku (Jiří Mach)
20. února Setkání u kávy
27. února František Kupka (Jiří Mach)

SEDMIKRÁSKA
RODINNÉ CENTRUM
nám. F. L. Věka 24, telefon 605 548 288
Středa 22. února od 10.00 hodin
Léky & doplňky stravy-výhody a rizika samoléčení
lékárník-poradce Tereza Hendrychová, vstupné 40 Kč (hlídání
dětí k dispozici).
Čtvrtek 2. března od 9.30 hodin
Rituály v životě dítěte
Mgr. Evald Rucký Th.D. Ep. Fr. - rodinný a výchovný poradce
Vstupné 40 Kč (hlídání dětí k dispozici).

VJEŠÁK
VOLNO ČASOVÝ KLUB
Nám F. L. Věka 24, telefon 776 705 177
Pátek 3. února od 19.30 hodin
Just for girls - interaktivní workshop pro dívky zaměřený
na konkrétní téma týkající se života mladé generace
Pondělí 13. února od 17.00 hodin
Turnaj ve stolním tenise
Pátek 17. února od 19.30 hodin
Večer deskových her - pro milovníky deskovek a karetních her
již tradiční

IXKO
CÍRKEV BRATRSKÁ
Dobruška, Zd. Nejedlého 574, telefon 736 788 254,
e-mail: dobruska@cb.cz, www.ixko.eu
kontaktní osoba: Štěpán Vašíček, pastor
každou neděli veřejná bohoslužba od 9.30 hodin v Kině 70
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
během týdne v ulici Zd. Nejedlého 574:
každé pondělí v 16.30 hodin: Awana (klub pro děti od 5-ti let)
středa 1. února a 15. února v 19.00 hodin: Biblické studium
středa 8. února a 22. února v 9.00 hodin: klub Pampeliška (pro
maminky s dětmi)
každou sobotu v 18.00 hodin: K2 - klub mládeže (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky)
V Rýdlově vile:
každé pondělí v 15.00 hodin: KLUS - klub seniorů
Na všechna setkání jste srdečně zváni. Změna v programu vyhrazena. Vstup zdarma.

KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, telefon 494 629 530, 777 418 798
KRYTÝ BAZÉN – provozní doba pro veřejnost
pondělí
13 – 16 a 17 – 18
úterý
13 – 18 a 19 – 21
středa
ZAVŘENO (vyhrazeno pro školy a spolky)
čtvrtek
14 – 18 a 19 – 21
pátek až neděle 13 – 19
Ranní plavání: středa až pátek 6 – 7.30 (ve dnech školní výuky)
25
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úterý a čtvrtek

AQUAEROBIK
18 – 19

pondělí, středa, pátek
úterý
čtvrtek
sobota
neděle

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

SPINNING
úterý a pátek 16.30 a 17.45 (Alena Pleslová) – rezervace v pokladně bazénu nebo na výše uvedených telefonech bazénu
DALŠÍ SLUŽBY
v areálu krytého bazénu a koupaliště: restaurace, ﬁtness a masáže

SPORT
Vybraná přípravná fotbalová utkání
na umělé trávě na stadionu Václava Šperla (Mělčanská 119)
Neděle 5. února od 10.00 hodin
SK Dobruška A – Solnice
Sobota 11. února od 12.00 hodin
FC Olympia Hradec Králové (ČFL) – Walbrzych (Polsko)
Sobota 18. února od 14.00 hodin
SK Dobruška A – Bílá Třemešná
Neděle 19. února od 10.00 hodin
SK Dobruška – FC Kostelec nad Orlicí (starší žáci)
SK Dobruška – FC Kostelec nad Orlicí (dorost)
Sobota 25. února od 10.00 hodin
SK Dobruška – Vamberk (Pohár mládeže – dorost)
SK Dobruška A – Nysa Klodsko (Polsko)

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL – ﬁlmová a divadelní představení
Čtvrtek 2. února v 19.30
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY - ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického akčního hororu. Další pokračování úspěšné
ﬁlmové série Underworld, tentokrát s podtitulem Krvavé války,
sleduje osudy upíří smrtonošky Selene (Kate Beckinsale). Mládeži nepřístupný. Vstupné jednotné 130 Kč. 92 min.
Pátek 3. února ve 20.00
POHÁDKY PRO EMU
Pro velký divácký zájem reprízujeme český romantický příběh
od režiséra R. Havlíka. Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne
přeruší podivný telefonát z Prahy… V hl. rolích: Aňa Geislerová,
Ondřej Vetchý, Ema Švábenská, Vilma Cibulková, Anna Polívková. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 100 Kč. 112 min.
Sobota 4. února v 15.00
ANDĚL PÁNĚ 2
Repríza české rodinné pohádky od režiséra J. Stracha s hudbou
O. Brzobohatého s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Vstupné jednotné 110 Kč. 90 min.
Sobota 4. února v 17.30
ROGUE ONE: STAR WARS STORY - ﬁlm ve 3D
Repríza amerického akčního dobrodružného ﬁlmu. Vypráví pří26

běh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby
splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 140 Kč. 133 min.
České znění.
Sobota 4. února ve 20.00
INKARNACE
Premiéra amerického hororového thrilleru. Víra nás opustila. Jedenáctiletý Cameron (David Mazouz) se znenadání začíná chovat
podivně. Mládeži nepřístupný. Vstupné jednotné 110 Kč. 86 min.
Neděle 5. února v 15.00
PSÍ POSLÁNÍ
Premiéra americké dramatické komedie. Všichni psi jednou přijdou do nebe. Ale nejprve musí splnit své poslání. Podle stejnojmenného knižního bestselleru Bruce W. Camerona. Hrají: Britt
Robertson, Dennis Quaid a další. Mládeži přístupný. Vstupné
jednotné 110 Kč. 90 min. České znění.
Neděle 5. února v 17.30
VŠECHNO NEBO NIC
Repríza české romantické komedie. Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého
knihkupectví. V hl. rolích: Táňa Pauhofová, Klára Issová. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 120 Kč. 107 min.
Neděle 5. února ve 20.00
PIRKO
Premiéra šokujícího ﬁlmu ČR/SR. Strhující syrové drama o mladé dívce, kterou nezlomí ani pád na úplné dno. Příběh o síle, která
se zrodila v podstatě z ničeho, ukazuje odvrácenou stranu Prahy
a jejího podsvětí. Inspirováno skutečnými osudy zneužívaných
děvčat. Mládeži nepřístupný. Vstupné jednotné 110 Kč. 92 min.
Pozor - představení pro seniory
Čtvrtek 9. února v 10.00
ANDĚL PÁNĚ 2
Repríza velice oblíbené české rodinné pohádky od režiséra
J. Stracha s hudbou O. Brzobohatého s Ivanem Trojanem a Jiřím
Dvořákem v hlavních rolích. Vstupné jednotné 60 Kč. 90 min.
Čtvrtek 9. února v 19.30
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Premiéra amerického erotického thrilleru. Už žádná pravidla. Už
žádná tajemství. Volné pokračování ﬁlmu Padesát odstínů šedi.
Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a bedlivým dohledem autorky předlohy E. L. James se vrací Jamie Dornan a Dakota Johnson
v další kapitole pikantní romance o vztahu dominantního milionáře Christiana Greye a submisivní studentky Anastasie Steeleové.
Mládeži nepřístupný. Vstupné jednotné 140 Kč. 117 min.
Pátek 10. února ve 20.00
KRUHY
Premiéra amerického hororu. Nejdřív se podíváš. Potom zemřeš.
„Žila kdysi dívka, jejíž jméno nahání hrůzu…“ Slavný horor
o znepokojivém videu, jehož diváci nevyhnutelně umírali přesně
týden poté, co ho viděli, právě napsal další kapitolu. V hl. rolích:
Bonnie Morgan a Matilda Lutz. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 120 Kč. 102 min.
Sobota 11. února v 15.00 a neděle 12. února v 15.00 a 17.30
LEGO® BATMAN FILM - ve 3D
Premiéra americké dětské animované komedie. V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se ﬁlm „LEGO® příběh“ stal celosvětovým fenoménem, se dočkal vlastního ﬁlmového dobrodružství
přirozený vůdce celého ansámblu – LEGO Batman. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 130 Kč. 90 min. České znění.
Sobota 11. února v 17.30
DIVOKÉ VLNY 2
Premiéra nové americké rodinné sportovní komedie. Surfaři
ve fraku jsou zpět! Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se surfování na prkně a tráví čas na pláži. Možná
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ne úplně všichni, ale zcela jistě mladý tučňák Cody. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 100 Kč. 85 min. České znění.
Sobota 11. února ve 20.00
MÍSTO U MOŘE
Premiéra amerického dramatického příběhu úspěšného scenáristy a režiséra Kennetha Lonergana vypráví příběh osamělého bostonského údržbáře, jemuž se zcela změní život poté, co se vrací
do svého rodného města, aby se zde postaral o dospívajícího synovce. V hl. rolích: Casey Aﬄeck a Michelle Williams. Mládeži
přístupný. Vstupné jednotné 120 Kč. 137 min.
Neděle 12. února ve 20.00
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Repríza amerického erotického thrilleru. Už žádná pravidla. Už
žádná tajemství. Mládeži nepřístupný. Vstupné jednotné 140 Kč.
117 min.
Mimořádné představení ke Dni sv. Valentýna!
Úterý 14. února v 19.30
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Repríza amerického erotického thrilleru. Už žádná pravidla. Už
žádná tajemství. Mládeži nepřístupný. Vstupné jednotné 140 Kč.
117 min.
Čtvrtek 16. února v 19.30
RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ
Premiéra dokumentárního ﬁlmu SR/ČR. Intimní pohled do života legendárního zpěváka Richarda Müllera na pozadí jeho koncertního turné s kapelou Fragile. Natáčení ﬁlmu trvalo tři roky.
Režie: Miro Remo. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 100 Kč.
90 min.
Pátek 17. února ve 20.00
POHÁDKY PRO EMU
Pro velký divácký zájem reprízujeme český romantický příběh
s Aňou Geislerovou, Ondřejem Vetchým, Emou Švábenskou,
Vilmou Cibulkovou a Annou Polívkovou v hlavních rolích. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 100 Kč. 112 min.

Sobota 18. února v 15.00
ZPÍVEJ
Repríza americké animované komedie pro všechny diváky, tentokrát ve 2D. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 110 Kč. 110
min. České znění.
Sobota 18. února v 17.30
ANDĚL PÁNĚ 2
A další repríza úspěšné české rodinné pohádky. Vstupné jednotné
110 Kč. 90 min.
Sobota 18. února ve 20.00
T2 TRAINSPOTTING
Premiéra nové americké dramatické komedie. Na počátku byla
příležitost a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet let. Mnohé se
změnilo, ale stejně tak zůstalo mnohé při starém. Mark Renton

(Ewan McGregor) se vrací na jediné místo, které mu kdy bylo
domovem. Čekají tu na něj: Spud (Ewen Bremner), Sick Boy
(Jonny Lee Miller) a Begbie (Robert Carlyle). Mládeži nepřístupný. Vstupné jednotné 120 Kč. 109 min.

Neděle 19. února v 15.00
ANDĚL PÁNĚ 2
A ještě jedna repríza úspěšné české rodinné pohádky. Vstupné
jednotné 110 Kč. 90 min.
Neděle 19. února v 17.30
DIVOKÉ VLNY 2
Repríza americké rodinné sportovní komedie. Surfaři ve fraku
jsou zpět! Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se surfování na prkně a tráví čas na pláži. Mládeži přístupný.
Vstupné jednotné 100 Kč. 85 min. České znění.
Neděle 19. února ve 20.00
ZLATO
Premiéra nového amerického velice očekávaného dobrodružného thrilleru. Film je natočen podle skutečného příběhu těžebního
skandálu Bre-X Mineral Corporation na počátku 90. let. V hlavní
roli skvělý Matthew McConaughey. Mládeži nepřístupný. Vstupné jednotné 110 Kč. 121 min.
Pozor – divadlo - úterý 21. února v 19.30
ROŠÁDA
Představení divadelní společnosti Frída Brno. V hl. rolích: Martin Trnavský, Bára Munzarová, Radim Novák a Marika Procházková. Vstupné jednotné 320 Kč. Předprodej vstupenek bude
zahájen on-line na webu http://www.kino.mestodobruska.cz/ 5.
ledna 2017 v 15.30 hod. Rezervované vstupenky je možné vyzvednout do 3 dnů v Informačním centru a ve Společenském
centru-Kině 70.
Pozor - představení pro seniory
Čtvrtek 23. února v 10.00
VŠECHNO NEBO NIC
Repríza české romantické komedie. Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná,
praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak
chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže
přitahuje jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. Aktivně. V hl. rolích: Táňa Pauhofová a Klára
Issová. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 60 Kč. 107 min.
Čtvrtek 23. února v 19.30
T2 TRAINSPOTTING
Repríza americké dramatické komedie. Na počátku byla příležitost a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet let. Mnohé se změnilo…
Mládeži nepřístupný. Vstupné jednotné 120 Kč. 109 min.
Pátek 24. února ve 20.00 a sobota 25. února ve 20.00
JOHN WICK 2
Premiéra nového amerického akčního kriminálního thrilleru.
Další dobrodružství nájemného zabijáka Johna Wicka. Nedráždi
hada bosou nohou. V hl. rolích: Keanu Reeves, Common a Laurence Fishburne. Mládeži nepřístupný. Vstupné jednotné 110 Kč.
122 min.
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Sobota 25. února v 15.00
TROLLOVÉ
Repríza americké animované dobrodružné komedie. Najdi svoje
štěstí. Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce
ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Mládeži přístupný. Vstupné
jednotné 110 Kč. 92 min. České znění.
Sobota 25. února v 17.30
PES RO(C)KU
Premiéra nového amerického animovaného ﬁlmu. Pes, který zpívá, nekouše. Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes s pevnou pracovní dobou a slibnou kariérou. Místo toho vzal kytaru, hrábnul
od strun a stal se zcela novým druhem – psem rockovým. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 110 Kč. 80 min. České znění.
Neděle 26. února v 15.00
LEGO® BATMAN FILM
Repríza americké dětské animované komedie, tentokrát ve 2D.
Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 110 Kč. 90 min. České znění.
Neděle 26. února v 17.30 a ve 20.00
BÁBA Z LEDU
Premiéra velice očekávané nové české dramatické komedie
od režiséra a scénáristy B. Slámy. Po setkání s otužilcem Broňou
(Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně
kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra
Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Postupně vyplouvá
na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 120 Kč. 102 min.
Čtvrtek 2. března v 19.30
MUZZIKANTI
Premiéra nové české hudební rockové a folklórní balady od režiséra D. Rapoše. Film plný písniček a melodií od folklorních
kořenů až po mladou rockovou současnost, odehrávající se
na česko-slovensko-polském trojmezí, v drsném, ale půvabném
kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu,
půvab žen přitahuje od nepaměti. Hrají mj.: Pavel Kříž, Martin
Dejdar, Maroš Kramár, Markéta Konvičková, Magdalena Eva
Vejmělková a Jaromír Nohavica. Mládeži přístupný. Vstupné
jednotné 120 Kč. 105 min.
Pátek 3. března ve 20.00 a sobota 4. března ve 20.00
LOGAN
Premiéra amerického dobrodružného akčního sci-ﬁ ﬁlmu. X-Men
Wolverine (Hugh Jackman) se vrací a opět zachraňuje lidstvo.
Jeho schopnost uzdravování ale pomalu vyprchává a elánem také
zrovna nehýří. Naštěstí je zde jedna dívka, která má překvapivě
stejné schopnosti jako on. Mládeži nepřístupný. Vstupné jednotné 130 Kč. 100 min.
Sobota 4. března v 15.00
PES RO(C)KU
Repríza amerického animovaného ﬁlmu. Mládeži přístupný
Vstupné jednotné 110 Kč. 80 min. České znění.

Sobota 4. března v 17.30 a neděle 5. března v 15.00
BALERÍNA
Premiéra nového animovaného rodinného dobrodružného ﬁlmu
Francie/Kanada. Příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora
se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu
do Paříže. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 110 Kč. České
znění. 89 min.
Neděle 5. března v 17.30
BÁBA Z LEDU
Repríza nové české dramatické komedie od režiséra a scénáristy
B. Slámy. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 120 Kč. 102 min.
Neděle 5. března v 20.00
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Repríza amerického erotického thrilleru. Už žádná pravidla. Už
žádná tajemství. Mládeži nepřístupný. Vstupné jednotné 120 Kč.
117 min.
Sobota 11. března v 15.00
MICHAL JE KVÍTKO
Předprodej vstupenek od 16. ledna v informačním centru v Dobrušce (tel. 494 629 581).

MALÝ SÁL
Výstava
PAVEL ŠTĚPÁN:
CHORVATSKÁ ZASTAVENÍ A STAROBYLÝ MOSTAR
Výstavu fotograﬁí zajistila ve spolupráci s městem Dobruška
Cestovní kancelář AVANTI-TOUR Dobruška. Výstava je přístupná od 1. února do 5. března v provozních hodinách kina.
Přednášky
JAK SE VYROVNAT S ŽIVOTNÍMI KRIZEMI
Pátek 10. února v 18.00
Jak rozumět sám sobě, když se můj život obrátí naruby? Jak se
vyrovnat s bolestí a ztrátou?
Sobota 11. února v 16.00
Jak pomoci druhému v těžké životní situaci? Co dělat (nedělat)
a říci (neříci), když chci druhému pomoci?
Přednáší Vítězslav Vurst, B. Th., dlouholetý spolupracovník humanitární organizace ADRA a zakladatel projektu Cena Michala Velíška. V současné době působí v poradně pro pomoc lidem
v tíživých životních situacích ve Fakultní nemocnici v Olomouci
a v Zábřehu. Pořádá humanitární organizace ADRA ve spolupráci s místním sborem Církve adventistů sedmého dne, vstupné
dobrovolné.
Úterý 28. února v 18.00
P. JAN LINHART: EKVÁDOR
Za doprovodu hudby a obrázků navštívíme amazonskou džungli, Tichý oceán, kakaové plantáže, horu Cotopaxi, vodopád San
Rafael a mnohá další místa a poznáte milé lidi a pestrou přírodu. Pořádá Vlastivědné muzeum a městská knihovna, vstupné
dobrovolné.
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Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška (3. patro).
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Redaktor: Miroslav Sixta (six), e-mail: m.sixta@mestodobruska.cz, tel. 777 418 749.
Redakční rada: Dana Ehlová, Mgr. Josef Frýda, Ing. Zdeňka Hanousková, Bc. Jana Lukešová,
Mgr. Jiří Mach, JUDr. Jan Šťastný, Miroslav Sixta.
Autoři fotograﬁí: Pavel Štěpán, Miloš Kaňa, Miroslav Sixta, Dana Ehlová, Michal Fanta (Deník), Petr
Poláček, Petr Slavík, Jana Lukešová, Jan Černý.
Tisk: tiskárna Jan Martinec AG-typ, Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Redakční uzávěrka: vždy 15. den v měsíci.
Distribuce: Česká pošta.
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„Srdcem budovy je zelený ostrov
se vzrostlým stromem“

Dobruška
centrum vývoje obalů
Všimli jste si, že Na Poříčí v Dobrušce („u sila“) na podzim vyrostla
nová zajímavá administrativní budova? Pravděpodobně ano, protože zelené logo s nápisem Servisbal Vás k ní spolehlivě přivede
už od nádraží. Servisbal si tak splnil svůj sen, vytvořit v Dobrušce
centrum, kde se vytváří obalové trendy a inovace.
Naše společnost přitom začínala takříkajíc od „píky“. Jak postupně rostly tržby a přibývalo zákazníků, „přerostla“ svoje dvě sídla,
až nakonec zakotvila v bývalém areálu společnosti Elman „u sila“.
Tato poloha na kraji města sice umožňuje růst, při počtu 90 zaměstnanců však přestaly vyhovovat staré budovy, které navíc byly
v roce 1998 zatopené povodněmi.

v Dobrušce se na podzim sjeli přední obaloví odborníci a podnikatelé z obalové asociace Packsynergy, která sdružuje ﬁrmy střední
velikosti napříč Evropou. Není přehnané říci, že díky konferenci
se Dobruška stala místem s největším soustředěním obalových
odborníků v Čechách. Servisbal i díky členství v této organizaci
dodává svým zákazníkům obaly, které sledují nejnovější evropské
trendy a výrobní postupy.

Proto se majitel společnosti p. Ing. Ladislav Horčička rozhodl
pro výstavbu společného administrativního a inovačního centra.
V kontextu našeho kraje a rodinné ﬁrmy velikosti Servisbalu se
jedná o ojedinělou a ambiciózní investici. Jejím prostřednictvím
vedení společnosti stvrdilo své odhodlání budovat ﬁrmu s vizí
dlouhodobého rozvoje a prosperity, nikoliv jednorázového, přechodného zisku.
Cílem bylo vytvořit takové prostředí, kde se bude zaměstnancům
co nejlépe pracovat a které je bude podněcovat k vytváření inovativních obalových řešení. Napomoci tomu mimo jiné může i ﬁremní kavárna, moderní technologie a celkově příjemné prostředí. Dojem umocňuje živý strom, který dominuje centrální části budovy.
Sraz předních evropských obalářů
Že se v našem kraji odehrává všechno důležité v průmyslové
výrobě jenom v Kvasinách? Omyl! Do nového vývojového centra

O Servisbalu
založen 1993, nyní 90 zaměstnanců, tržby přes 280 mil. Kč
výroba a obchod s kartonáží a dalšími obaly, e-shop eobaly.cz
významní zákazníci: Meopta, Crystalex, ABB, Sportisimo,
Astratex, …
získaná ocenění: 16x Obal roku, Firma roku, Log-in za investice
SERVISBAL OBALY s.r.o., Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška
Tel.: +420 499 979 797, info@servisbal.cz, www.servisbal.cz
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V listopadu 2016 se za účasti zástupců předních bank, investičních společností a pojišťoven konalo v Opočně
slavnostní otevření kanceláří poradenské společnosti Pultar a partneři s.r.o. Hypotéky, energie, investice, pojištění
a právní ochrana občanů. Jednatele Ing. Jaroslava Pultara jsme požádali o představení společnosti.
Proč jste se před lety rozhodl vstoupit do ﬁnanční oblasti?
Jako vystudovaný ekonom celý život pracuji s ﬁnancemi a také již 14 let jsem zastupitel v rodném Opočně.
Při své práci se setkávám s řadou nekalých praktik různých obchodníků a rádoby poradců, kteří se potulují po našem
regionu a pod různými záminkami se dostávají do domácností občanů. Jednou to jsou energie, jindy půjčky peněz
nebo kontroly ﬁnančních produktů. Navíc téměř nikoho z občanů nebaví papírování, nebaví je sledovat neustále
se měnící zákony, nechtějí být pod tlakem všudepřítomných „nejlepších“ nabídek. Tak jsem si řekl, že těm, kteří
budou mít zájem, pomohu.
Co je tedy hlavní činností společnosti Pultar a partneři s.r.o.?
Jednoduše řečeno - správa a vedení rodinných ﬁnancí klientů. Jsme taková účetní ﬁrma pro rodinné peníze. Naším krédem je, aby peníze našich
klientů pracovaly pro ně samotné. Nechceme, aby klienti utráceli za zbytečné pojistky a poplatky v bankách. Každá ušetřená koruna může
do budoucna znamenat zajímavý výnos přímo pro klienta. Klienti mají od nás své ﬁnance uspořádané přehledně ve vlastním šanonu, se kterým následně pracujeme. S klienty si vysvětlíme jejich očekávání a životní cíle a společně k nim směřujeme. A veškeré neoblíbené papírování
děláme za klienta.
Kde vás občané najdou a jaké informace dostanou?
Otevřeli jsme poradenské kanceláře v Opočně, Nádražní ulici čp. 169, v budově bývalého ředitelství nemocnice a také v Rychnově nad
Kněžnou. Máme tým certiﬁkovaných specialistů. Naši partneři – banky, investiční společnosti, pojišťovny – budou poskytovat řadu cenných
informací, o které se rádi podělíme. Jak si spořit na penzi? Jak nejlépe zhodnocovat úspory? Jaké pojištění zdraví či majetku je správné?
Jak ušetřit na energiích? Kde vzít dobrou hypotéku? Navíc občanům nabízíme právní ochranu. Naše partnerská právní společnost European
Compensation Services s.r.o. (dále EUCS) pomáhá lidem např. při vymáhání nároků na pojišťovnách, chrání klienty před nekalými obchodními
praktikami a společně jsme schopni získat pro klienty zpět peníze, které vypadaly jako ztracené.
V prosinci 2016 se novelou zákona upravily podmínky pro hypotéky. Co nás v r. 2017 čeká nového?
Lidově řečeno – dochází ke zpřísňování podmínek pro poskytnutí hypoték, dochází také k rušení některých typů hypoték. Banky již nebudou poskytovat 100% ceny pořizované nemovitosti. Od dubna to bude i 90%. Lidé budou muset stále více zapojovat své vlastní naspořené
prostředky. Novinkou je, že platba daně z nabytí nemovitosti (s výjimkou prvního prodeje) ve výši čtyř procent kupní ceny přešla na kupujícího. Takže náklady na pořízení nemovitosti se zvýší i o 14%. Navíc po období poklesu úrokových sazeb, začíná jejich růst, což povede
ke zvyšování měsíčních splátek. Naopak snazší bude splácení. Podle nového zákona o spotřebitelském úvěru je možné předčasně splatit
hypotéku bez sankcí. Zákon umožňuje jednou za rok splatit 25 procent úvěru bez jakékoliv sankce i mimo termín konce ﬁxačního období.
Při úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invaliditě dlužníka půjde ukončit celou hypotéku zcela zdarma.
Pokud tedy lidé již uvažují o koupi, rekonstrukci či výstavbě nemovitosti neměli by otálet. Ti co již hypotéku mají, by se zase měli podívat
do smlouvy, kdy jim končí termín ﬁxace úrokové sazby a dojednat si nové podmínky, dokud jsou ještě zajímavé. Jde to až 1,5 roku před uvedeným termínem. Jak to udělat? Kterou banku vybrat? Co k tomu potřebuji? Kdo mi s tím poradí? To jsou přesně otázky, na které lidem nejčastěji
odpovídáme. Stačí zavolat, nebo nejlépe nás přímo navštívit.
Co by měl občan, který si svými produkty není jistý, udělat?
Stačí zavolat a domluvit si schůzku v našich kancelářích. Na schůzku si vzít produkt, o kterém se chce pobavit. Klientům doporučujeme, aby
si vzali všechny produkty, za které platí peníze a společně je projdeme. Za informační schůzku klienti nic neplatí. A pokud se rozhodnou,
že se svěří do naší péče, vyberou si některý z balíčků služeb, který jim bude nejvíce vyhovovat. Dnes máme již přes 400 stálých klientů z celé
republiky, kteří služby a servis našich specialistů využívají.
Přijeďte na dobrou kávu i vy. Těším se na setkání.

Ing. Jaroslav Pultar

www.pultarapartneri.cz, telefon kanceláře: 602 562 788, 493 034 499

Právní poradna – aneb co s klienty řešíme…
Klient přišel radou vykutáleného poradce o 400 000,- Kč
Finanční trh je plný vykutálenců, rádoby poradců, kteří chtějí rychle zbohatnout. Bohužel často na úkor poctivých občanů. Obětí takového
rádoby poradce se stal i pan Václav. Dal na radu dnes už bývalého kamaráda, že nejlepší nástroj na zhodnocení jeho úspor je pravidelné spoření
přes investiční životní pojištění. Zapomněl mu však vysvětlit, jak to funguje s poplatky u takového spoření. Postupně přišel Václav na poplatcích o více než 400 000,- Kč. Díky specializovaným advokátům, jejichž služby mají naši klienti k dispozici, získal Václav většinu svých úspor
zpátky. A poradce musel vrátit tučnou provizi. Bohužel často podobné situace nekončí takovým happiendem, protože většina spotřebitelů se
takovým praktikám neumí účinně bránit. Naši klienti mají šanci! Pokud jste se stali obětí nekalých praktik ve ﬁnančním poradenství, můžete
se s námi podělit o váš příběh. Uděláme vše proto, aby se vaše úspory vrátily do vašich rukou.
www.pultarapartneri.cz, telefon kanceláře: 602 562 788, 493 034 499
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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2. března /2017

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

JEDLÍCI ČOKOLÁDY
14. dubna /2017

17. března /2017

Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec

PRÁSKNI DO BOT

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

DAN BÁRTA &

ROBERT
BALZAR TRIO

3. května /2017

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

SMOLÍKOVI
16. května /2017

Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec

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

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

vstupenky online

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zámek - Nové Město nad Metují

CHANTAL POULLAIN

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

5 Kč z každé prodané vstupenky je
věnováno Nadaci Pomocné tlapky

www.nsuvadi.cz

GraӾka a DTP: Jan Záliš — www.pinstudio.cz

Nesledujte čas...

Sledujte své
oblíbené pořady
až

7dní

zpětně

* při uzavření smlouvy
na 24 měsíců.

Kontaktní místo:
Prodejna ELMAX elektro
Nám. F.L.Věka 40, Dobruška
tel: 494 320 309
www.nej.cz t nettv@nej.cz

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

Místo i pro Vaši reklamu!
34

ROCKOVÉ VÁNOCE V DOBRUŠCE

Jako první na pódiu vystoupila týnišťská Band-a-SKA.

Publikum skvěle bavila domácí kapela Čí je to vina?.

Ryzí heavymetal v podání revivalu anglické legendy Iron Maiden
z Hradce Králové.

Bubeník skupiny Čí je to vina? Miloš „Pařez“ Pařízek v akci.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

