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OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
Dohoda mezi Dobruškou a Ředitelstvím silnic a dálnic přinese zefektivnění výstavby okružní křižovatky
Jaká je aktuální situace ohledně přípravy přestavby největší dobrušské křižovatky na silnici I. třídy č. 14 na okružní křižovatku? „Úzce spolupracujeme s vedením Ředitelství silnic
a dálnic (ŘSD). Původní termín dokončení realizace, který jsme
avizovali na letošní jaro 2017, se posunul kvůli uzavření dohody
mezi ŘSD a městem Dobruškou o společné výstavbě,“ vysvětluje
Petr Sadovský, místostarosta Dobrušky. ŘSD zafinancuje stavbu
vlastní okružní křižovatky, na náklady města se postaví chodníky
a osvětlení v křižovatce. „Vše jsme spojili do jedné zakázky, kterou zadáme jediné firmě,“ dodává Sadovský. Výstavba křižovatky
figuruje v letošním plánu ŘSD, přičemž spojení tří fází výstavby
do jediné zakázky zapřičinilo pozdržení, ovšem přinese její výrazné zefektivnění.
Na přiloženém schématu z projektové dokumentace je zřetelný
nový tvar křižovatky s kruhovým objezdem (žlutou barvou jsou znázorněny chodníky). Výstavba nové podoby křižovatky přinese zrušení stávajícího přechodu pro chodce na pěší trase z města směrem
k městskému hřbitovu a kostelíku Sv. Ducha. „Z důvodu bezpečnosti

se přechod posune až k hranici výjezdu z křižovatky směrem na Náchod, kde se projíždějící vozidla pohybují nejnižší rychlostí. Obdobný přechod s ostrůvkem vznikne i na výjezdu směrem na Rychnov
nad Kněžnou. Vyřeší se tak bezpečný přístup k rodinným domům
obyvatelům bydlícím za silnicí č. 14,“ popisuje místostarosta.
Původní návrh křižovatky počítal se dvěma bypassy. „Jenže ty
by se do vymezeného prostoru vešly jen za předpokladu menšího
poloměru dělícího středu kruhového objezdu, což by vozidlům
směřujícím po silnici č. 14 dovolilo projíždět křižovatkou vyšší
rychlostí, a to by nebylo bezpečné,“ varuje Sadovský. Obdobný
a často kritizovaný nedostatek má například okružní křižovatka
u Penny v Rychnově nad Kněžnou. „U nás v Dobrušce by navíc
navržené odbočovací poloměry skryly přijíždějící vozidla v obávaných mrtvých úhlech, takže by je řidiči neviděli ve zpětných
zrcátkách.“
Nová podoba křižovatky s kruhovým objezdem vyřeší bezproblémové odbočení do Dobrušky v době dopravních špiček
a stejně tak klidnější výjezd z Dobrušky směrem na Náchod nebo
do Orlických hor. Nejrizikovější denní doba na silnici I. třídy
č. 14 nastává v čase, kdy se v nedaleké automobilce v Kvasinách
střídají pracovní směny. Okružní křižovatka na okraji Dobrušky
přispěje ke snížení počtu nebezpečných dopravních situací navzdory stoupající intenzitě dopravy na silnici č. 14. Je statisticky
podloženo, že dopravní nehody na okružních křižovatkách nemají tak fatální následky z hlediska škod na vozidlech a zranění
osob jako na křižovatkách průsečných.
(six)
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
skončil nejkratší měsíc roku. Na jeho
konci se po náročné zimě začíná ke slovu nesměle hlásit mnohými netrpělivě očekávané jaro. Uprostřed února se
na svém úvodním zasedání v novém
roce sešli městští zastupitelé, aby hned
na jeho začátku projednali nejdůležitější dokument, podle něhož bude město
hospodařit v roce 2017. Na pečlivě připravených podkladech zpracovaných
finančním odborem ve spolupráci s vedoucími ostatních odborů a organizačních složek města se všichni přítomní
zastupitelé vzácně shodli a navržený
rozpočet města byl po dílčích doplňujících úpravách jednomyslně schválen. Detailně se s ním můžete seznámit
na webových stránkách města. Vámi
zvolení zástupci ve vedení města zároveň odsouhlasili rozpočtový výhled
města Dobrušky na léta 2018 až 2020.
Dobrušský zpravodaj, který držíte v rukou, obsahuje v rubrice „Zprávy z radnice“ usnesení z prvního letošního zasedání
městského zastupitelstva a zároveň předkládá i přehled náplní úvodních jednání
rady města po Novém roce.
Podrobněji se zastavím u jednoho
bodu, který mě velmi potěšil. Zastupitelé
v únoru mimo jiné schválili odkoupení objektu bývalé kovárny stojící v sousedství
kostela svatého Václava. Kulturní památku hodláme v rámci navrženého projektu
propojit spojovacím krčkem s domem dětí

a mládeže, jenž se rozšíří o přístavbu šaten a keramickou dílnu, jak je vidět v přiložené studii.
Město má eminentní zájem, aby kulturní památka zachovala svoji cennou historickou podobu a zároveň se pro ni našlo
smysluplné využití. Právě spojením s domem dětí a mládeže by se tato vize měla
naplnit. V interiéru kovárny by měl vzniknout ateliér pro výtvarné obory řezbářství,
keramiky či modelářství, který by zároveň
mohla sloužit jako příležitostná výstavní
místnost pro předvedení zhotovených
uměleckých předmětů talentovaných dobrušských dětí i dospělých.
Odkoupením pozemku za kovárnou se
podařilo spojit tři pozemky. Město získalo
poměrně velkou plochu uprostřed Dobrušky, čímž se jen těžko můžou pochlubit v jiných městech. Sloužit by primárně
měla k rozšíření aktivit našeho domu dětí
a mládeže, popřípadě pro ni do budoucna
najdeme jiné smysluplné využití.
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

Kovárna
Budova bývalé kovárny
čp. 364 je nemovitou kulturní památkou
prohlášenou
Ministerstvem kultury ČR a zapsanou
v Ústředním seznamu kulturních památek
České republiky od roku 2000 pro svou
historickou hodnotu a kvalitu.
Jedná se o jeden z mála objektů bývalých kováren ve městech v naší republice,
který se dochoval i s podloubím, jemuž
v průčelí dominují tři sloupy směřující
do Kostelní ulice. Obdobnou stavbu lze
nalézt snad pouze v Machově v části zvané Nízká Srbská na Broumovsku. Tamní roubená kovárna byla postavena roku
1799. Průčelí roubeného stavení je kryto
předsazenou částí krovu se skládaným štítem neseným dvěma kamennými sloupy.
Pro nás Dobrušské není bez zajímavosti,
že machovská dřevěná kovárna si zahrála
v seriálu F. L. Věk.

Dobrušská kovárna má typický komín
v zadním štítu. Postavena byla v klasicistním slohu v roce 1807 bezprostředně
po ničivém požáru Dobrušky, který postihl
město 9. května 1806. Mimo jiné ve stejné
době vznikla i empírová budova současného
děkanství.
Navzdory některým stavebním úpravám v průběhu let si dobrušská kovárna
zachovala původní podobu. Mřížovaná
okna z boku budovy vznikla v první polovině minulého století. Historický objekt se
stal poměrně často inspirací pro umělce.
Ve svých ilustracích ji několikrát zachytil
dobrušský písmák a naivní kreslíř Alois
Beer, objevila se i na obrazech akademické malířky Věry Jičínské. Dobrušská
kovárna se dokonce stala místem narození
Ježíška v papírovém betlému z Orlických
hor pocházejícím z autorské dílny současné umělkyně Jarmily Haldové.
Budovu naposledy obnovoval majitel
Josef Hájek v roce 2006. Opravila se tehdy fasáda, očistily se sloupy a přeložila
střešní krytina.
(zr)

Zastupitelé
projednali petici
První zasedání městského zastupitelstva projednalo petici občanů s názvem
„NE plánované výstavbě ubytovacího zařízení v Javorové ulici na objektu čp. 828
Café Forte“. Petenti v ní vyjadřují nesouhlas s údajně plánovanou výstavbou ubytovny. Město po obdržení petice požádalo
o vyjádření majitele nemovitosti. Jeho
prohlášení o tom, že v budoucnosti neuvažuje o provozování ubytovny pro zahraniční dělníky, na zasedání přečetl starosta
Petr Lžíčař.
V následné diskuzi architekt Oldřich Bittner představil studii nástavby šesti bytových jednotek velikosti 2+kk na stávajícím
objektu s parkováním na vlastním pozemku. „Plánované rozšíření objektu do patra
nebude nikoho zastiňovat ani nijak jinak
zatěžovat,“ uvedl při prezentaci Bittner.
K projednání petice zastupitelé nepřijali žádné usnesení s tím, že v současné
době, kdy se hovoří pouze o plánované
stavbě, nelze majiteli nemovitosti jeho
kroky vedoucí k rozšíření účelovosti objektu omezovat či dokonce zakazovat.
Město může zasáhnout až v případě, že
by v okolí rozšířeného objektu docházelo
k porušování zákona.
(six)

Nová schránka
Dobrušského
zpravodaje
Napsali jste příspěvek
o činnosti vašeho spolku? Máte na srdci sdělení,
které chcete prezentovat veřejně? Chcete
se na něco zeptat kompetentních úředníků
na městském úřadu? Tíží vás nějaký problém, s nímž chcete poradit? Napište nám
do Dobrušského zpravodaje!
Jak?
Máte několik možností, jak nám příspěvky, náměty, připomínky, stížnosti,
podněty, kritiku, popřípadě chválu doručit:
poštou na adresu:
Dobrušský zpravodaj,
nám. F. L. Věka 11, Dobruška
e-mailem na adresu:
zpravodaj@mestodobruska.cz
osobně do schránky:
na chodbě v přízemí budovy městského
úřadu (čp. 11 na náměstí F. L. Věka – Komerční banka).
(zr)
3

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 03 / 2017

ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
25.01.2017
schvaluje
• Přílohu k ﬂotilové pojistné smlouvě
– Seznam pojištěných vozidel, která
obsahuje nově zařazený dopravní prostředek pod pořadovým číslem 17 a je
přílohou ﬂotilové pojistné smlouvy
číslo 500042534 uzavřené s Generali
Pojišťovnou a.s., IČ 618959869
• zahájení výběrového řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby rozdělenou na části
„Vypracování územních studií veřejného prostranství ve vybraných lokalitách
v k. ú. Dobruška, Domašín u Dobrušky
a Sedloňov“ formou odeslání výzvy
o zahájení výběrového řízení těmto
obchodním subjektům: AR projekt,
s. r. o., IČ: 63496992, Regio, projektový ateliér, s. r. o., IČ: 26002337,
SURPMO, a. s., IČ: 45274886, Atelier
„AURUM“, s. r. o., IČ: 42937680
• výzvu k podání nabídky včetně obchodních podmínek a všech jejích
dalších příloh pro výběrové řízení
na dodavatele pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby rozdělenou
na části „Vypracování územních studií
veřejného prostranství ve vybraných
lokalitách v k. ú. Dobruška, Domašín
u Dobrušky a Sedloňov“a jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: Ing. Petr
Lžíčař, Ing. Petr Zima, Ing. Naděžda
Lžíčařová, Hana Ježková, Mgr. Martin
Pošvář, Ing. Zdeňka Hanousková (náhradnice), Ing. Petr Zahradník (náhradník), a pověřuje hodnotící komisi
zároveň otevíráním obálek s nabídkami
a posouzením způsobilosti účastníků
• realizaci projektu „Vypracování územních studií veřejného prostranství
ve vybraných lokalitách v k.ú. Dobruška, Domašín u Dobrušky a Sedloňov“ včetně zajištění jeho ﬁnancování
a podání žádosti o dotaci na tento projekt z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 9. výzvy
k předkládání žádostí o podporu. Předpokládané náklady na realizaci projektu činí 1.000.000 Kč
• uzavření smlouvy o zajištění územních
studií veřejných prostranství včetně
zajištění jejich spoluﬁnancování z Integrovaného regionálního operačního
programu s obcí Sedloňov
• zrušení části původního poruchové4

•

•

•

•

•

•

•

•

ho ocelového vodovodu v Cháborách
a přepojení přípojek na stávající souběžně vedený vodovod
objednání stavebních prací na přepojování vodovodu u ﬁrmy AQUA SERVIS, a.s.,
IČ 60914076, v rozsahu nabídky ze dne
11.08.2016 za cenu 91.195 Kč bez DPH
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na „Stavební úpravy objektu ul. Komenského 261 – Zřízení spisovny“ s ﬁrmou
ASINTA s. r. o., stavební společnost,
IČ 48169501. Dodatkem se navyšuje
cena o 23.500 Kč bez DPH na celkovou
částku 430.423 Kč bez DPH
realizaci projektu „Pořízení dopravního
automobilu pro JSDH města Dobrušky
kategorie JPO III“ včetně zajištění jeho
ﬁnancování a podání žádosti o dotaci
na tento projekt z dotačního programu
Královéhradeckého kraje „17RRD01
Podpora hasičské techniky pro obce
s JPO“. Předpokládané náklady na realizaci projektu činí 902.574 Kč
realizaci projektu „Zvýšení akceschopnosti JSDH města Dobrušky kategorie
JPO III“ včetně zajištění jeho ﬁnancování a podání žádosti o dotaci na tento
projekt z dotačního programu Královéhradeckého kraje „17RRD12 Zvýšení
akceschopnosti jednotek JPO II a JPO
III“. Předpokládané náklady na realizaci projektu činí 29.800 Kč
objednání zpracování projektové dokumentace k akci: Přechody pro chodce
u ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce u projektanta Kamila Hronovského, IČ 68459327
dle cenové nabídky ze dne 04.11.2016.
Cena za vypracování projektové dokumentace činí 43.000 Kč bez DPH,
tj. 52.030 Kč s 21% DPH. K navýšení
ceny došlo v důsledku změny rozsahu
projekčních prací
objednání zpracování projektové dokumentace k akci: Přechod pro chodce u ZUŠ v Kostelní ulici v Dobrušce
u projektanta Kamila Hronovského, IČ
68459327 dle cenové nabídky ze dne
04.11.2016. Cena za vypracování projektové dokumentace činí 34.000 Kč
bez DPH, tj. 41.140 Kč s 21% DPH
zahájení otevřeného nadlimitního
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
na dodavatele pro nadlimitní veřejnou
zakázku na dodávky „Nákup nové velkoobjemové požární cisterny“ formou
uveřejnění odpovídajícího formuláře
ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.
zadávací dokumentaci včetně všech

•

•

•
•

•

•

jejích částí a příloh k otevřenému nadlimitnímu řízení na dodavatele pro
nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Nákup nové velkoobjemové požární cisterny“ a jmenuje hodnotící komisi
pro posouzení a hodnocení nabídek
na plnění nadlimitní veřejné zakázky
v tomto složení: Ing. Petr Lžíčař, Petr
Sadovský, npor. Vít Klouček, DiS.,
velitel, Josef Svatoň, Michaela Vaňková, Bc. Jaroslav Bořek, Mgr. Martin
Pošvář, Ing. Petr Zima (náhradník),
Ing. Zdeňka Hanousková (náhradnice),
a pověřuje hodnotící komisi zároveň
otevíráním obálek s nabídkami a posouzením kvaliﬁkace účastníků zadávacího řízení
s účinností od 01.03.2017 navýšení ceny nájmu dle Smlouvy o věcném břemenu a o nájmu pozemků
s ﬁrmou AGROM ekoenergo, s. r. o.,
IČ 29235014, o percentuální navýšení
výkupní ceny za 1 kW dle cenového
rozhodnutí Energetického regulačního
úřadu č. 9/2016, tj. o 2 %. Ostatní body
smlouvy zůstávají v platnosti
vyvěšení záměru pronájmu části místní komunikace nám. F. L. Věka na pozemku parc. č. 2706/4 v obci a k. ú.
Dobruška
vyvěšení záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 1290/4 v obci a k. ú.
Dobruška
uplatnění práva na jednostranné zvyšování nájmů v roce 2017 o procento
odpovídající výši inﬂace oﬁciálně vyhlášené ČSÚ za předchozí kalendářní rok, a to u všech nájemních smluv
na nebytové prostory a pozemky, kde
je toto právo sjednáno a kde zvýšení
nájmu je větší než 6 Kč
termín konání Dobrušské pouti 2017
ve dnech 26.05.–28.05.2017 s provozem atrakcí již od 24.05.2017 a uzavření nájemní smlouvy s Monikou
Růžičkovou, IČ 45930139, se sídlem
503 03 Smiřice, Spořilov 297, na plochy na náměstí F. L. Věka a parkoviště za budovou Společenského centra
– Kina 70
uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 01.02.2010 k bytu
č. 19 v domě čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce, jímž se prodlužuje
doba nájmu bytu č. 19 do 31.01.2018,
uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 01.02.2010 k bytu
č. 28 v domě čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce, jímž se prodlužuje
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doba nájmu bytu č. 28 do 31.01.2018,
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 01.11.2013 k bytu
č. 4 v domě čp. 671 v ulici Na Příčnici
v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 4 do 31.01.2018, uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.11.2013 k bytu č.
6 v domě čp. 1011 v ulici Na Příčnici
v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 6 do 31.01.2018, uzavření
Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu bytu
ze dne 15.07.2011 k bytu č. 19 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu
č. 19 do 31.01.2018, uzavření Dodatku
č. 54 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
10.10.2011 k bytu č. 1 v domě čp. 1
v Pulicích, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 28.02.2017
zveřejnění výběrového řízení na prodej osobního automobilu Lada Niva
1.7, na Úřední desce Městského úřadu
Dobruška a jmenuje komisi k otevírání
obálek k výběrovému řízení na prodej
osobního automobilu Lada Niva 1.7
ve složení: Petr Sadovský, Josef Málek
a Ing. Zdeňka Hanousková
vyřazení jemných česlí ČOV, inv. číslo
73229, z majetku města Dobrušky a jejich ekologickou likvidaci. Česle jsou
nefunkční a pro město nevyužitelné
čtvrté vydání organizační směrnice
č. OS/21 Směrnice pro evidenci majetku města Dobrušky
bezplatné umístění směrové tabule
na sloup veřejného osvětlení v ulici Opočenská ve vlastnictví města
Dobrušky, na dobu neurčitou společností SERVISBAL OBALY, s. r. o.,
IČ 49811169
podání žádosti o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou
působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 ve výši
2.643.956,00 Kč
zahraniční služební cestu starosty
města Dobrušky Ing. Petra Lžíčaře
s dvoučlenným doprovodem, včetně
úhrady ubytování a cestovních nákladů,
z Notre Dame de Bellecombe do Beaugency a zpět, která se uskuteční soukromým vozidlem 29.01.–30.01.2017.
Cílem cesty je zahájení spolupráce
a domluva zapůjčení exponátů na výstavu při akci česko-francouzské dny,
která se bude konat v létě 2017
úhradu ubytování a stravování čtyřčlenné delegace z partnerského města
Hnúšťa od 26.01. do 27.01.2017
uzavření smlouvy o zřízení a provozu
mobilní aplikace V obraze se společností Online-Team s. r. o., IČ 04469275.
Cena za zprovoznění aplikace a datového zdroje činí 14.500 Kč a roční
poplatek za zajištění provozu včetně
licenčního poplatku 3.500 Kč ročně
uzavření Smlouvy o spolupráci

č. 8/2017/KPZ s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky,
IČ 41197518. Předmětem smlouvy je
poskytnutí 10 % slevy z ceny základního vstupného a na ostatní služby v areálu Krytého bazénu v Dobrušce (sauna,
whirpool, aquaerobik, spinning, atd.)
členům Klubu pevného zdraví VZP ČR
• program veřejného zasedání Zastupitelstva města Dobrušky dne 15.02.2017
projednala
• návrh rozpočtu na rok 2017 a předkládá ho Zastupitelstvu města Dobrušky
ke schválení
• návrh rozpočtového výhledu města
Dobrušky pro rok 2018 až 2020 a doporučuje ho Zastupitelstvu města Dobrušky ke schválení
ruší
• usnesení č. RM 08/86/2016 ze dne
31.08.2016 ve znění: Rada města
schvaluje objednání zpracování projektové dokumentace na zřízení bezpečného přechodu u ZŠ Fr. Kupy u Kamila
Hronovského, IČ 68459327, v ceně
21.500 Kč bez DPH, tj. 26.015 Kč včetně 21% DPH
doporučuje
• Zastupitelstvu města Dobrušky schválit přijetí daru od Východočeských
energetických závodů, státního podniku v likvidaci, IČ 00008184, a to pozemku parc. č. 1255/13 v obci a k. ú.
Dobruška do vlastnictví města Dobrušky. Město Dobruška hradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
• Zastupitelstvu města Dobrušky schválit výkup nemovitostí v obci a k. ú.
Dobruška, a to pozemků parc. č. 227,
jehož součástí je stavba bez čp/če,
parc. č. 228, parc. č. 229, jehož součástí je stavba čp. 364, parc. č. 2710/8
a spoluvlastnického podílu ve výši 1/2
celku pozemku parc. č. 230, za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.500.000 Kč.
Kupní cena je splatná do 30 dnů ode
dne doručení vyrozumění o provedení
vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Náklady na vyhotovení
aktualizovaného znaleckého posudku
a správní poplatek za návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
byla seznámena
• se Zápisem z 9. jednání bytové a sociální komise konaného dne 10.01.2017

na propagačních materiálech uvedené
akce. Pořadatel odpovídá za zajištění
bezpečnostních opatření, aby nedošlo
k ohrožení osob ani majetku
doporučuje
• Zastupitelstvu města Dobrušky schválit
prodej pozemku parc. č. 2170/50 v obci
a k. ú. Dobruška, společnosti Centrální
zdroj tepla, a. s., IČ 25282719, za dohodnutou kupní cenu ve výši 60.016 Kč
včetně DPH.
• Zastupitelstvu města Dobrušky schválit organizační směrnici Zásady pro
tvorbu a použití Sociálního fondu města Dobrušky.
neschvaluje
• úhradu části nákladů za práce mimo
rozpočet při realizaci a odstraňování
následků havárie hydrogeologického
průzkumného vrtu v Semechnicích
v roce 2016 společnosti VODNÍ ZDROJE, a. s., a souhlasí s textem odpovědi na žádost 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
povoluje
• dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) výjimku z nejvyššího
počtu dětí ve třídách Mateřské školy
J. A. Komenského – odloučené pracoviště Za Univerzitou 875 do počtu
28 dětí v každé třídě

Rada města
31.01.2017
schvaluje
• uzavření Dodatku č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. RKA-V-34/2016,
s Úřadem práce České republiky,
IČ 72496991
• zaslat Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Hradci Králové, Žádosti
o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných
prací k umístění uchazečů o zaměstnání podle § 112 zákona č. 435/2004 Sb,
§ 24 vyhlášky č. 518/2004 Sb

souhlasí
• s podnájmem bytu č. 8 v čp. 965 v ulici
Fr. Kupky v Dobrušce od 01.02.2017
• s konáním turnaje v Urban golfu dne
18.02.2017 od 13:00 do 17:00 v Dobrušce, v trase dle přiloženého plánku,
který pořádá Klub extrémního golfu
Dobruška, Na Budíně 843, 518 01 Dobruška a s užitím znaku města Dobrušky
5
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Rada města
08.02.2017
schvaluje
• uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí a smlouvy o právu provést
stavbu se Společenstvím vlastníků jednotek bytového domu číslo popisné 735
a 736 v Dobrušce, se sídlem Mírová
735, 518 01 Dobruška, IČ 25982532,
za účelem realizace stavby zateplení
stěn a podbití střechy bytového domu
čp. 735-736 v Dobrušce
• uzavření Dodatku č. 15 ke smlouvě
o nájmu majetku k provozování veřejných vodovodů a veřejné kanalizace
ČOV, se společností AQUA SERVIS,
a. s., IČ 60914076
• vyvěšení záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 2808/1 a 1290/8 v obci
a k. ú. Dobruška
• vyvěšení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1698/29 v obci a k. ú.
Dobruška
• změnu úředně určeného místa k uzavírání manželství, a to od 01.06.2017
do 31.07.2017. Radnice města Dobruška, která byla určena jako obřadní
místnost usnesením z 24. schůze Rady
města Dobrušky, bodem 17, konané
dne 02.09.2009, v uvedeném termínu nebude úředně určeným místem
k uzavírání manželství. Jako náhradní
obřadní místnost se po výše uvedenou
dobu určuje synagoga na Šubertově náměstí čp. 646, Dobruška s tím, že radnice bude po tuto dobu patřit mezi jiná
vhodná místa pro uzavření sňatku
• podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany
dětí pro rok 2017 ve výši 1.094.309 Kč
• bezplatné zapůjčení prostor Městského stadionu v Dobrušce, dále 2 ks
stanů, do nich setů a laviček a umístění 1 ks autokontejneru na odpad FC
Santus Dobruška, z. s. IČ 60884983,
vše na 27. ročník Dobrušského poháru
ve futsalu 15.07.–16.07.2017
• paušální úhradu za odebranou elektrickou energii na akci 27. ročník Dobrušského poháru ve futsalu, kterou
pořádá FC Santus Dobruška, z. s., IČ
60884983 ve dnech 15.07.–16.07.2017
na Městském stadionu v Dobrušce, a to
ve výši 2.500 Kč za celou akci
• bezplatné zapůjčení prostor sokolovny v Dobrušce Domu dětí a mládeže
Dobruška, IČ 64224635, se sídlem Domašínská 363, 518 01 Dobruška, dne
13.05.2017 od 8 do 15 hodin za účelem
realizace taneční soutěže Dobrušské
sluníčko
• záměr obnovy aleje Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce, vypracovaný Jiřím Sommerem
• novou provozní dobu Krytého bazénu
města
Dobrušky,
platnou
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od 01.03.2017. Bazén bude pro veřejnost otevřen denně kromě středy,
v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 13
do 21 hodin, v sobotu od 12 do 21 hodin a v neděli od 12 do 20 hodin
• uzavření Rámcové objednávky (Rámcové kupní smlouvy č. 5R/5053)
se společností STAMONT CZ s. r. o.,
IČ 62025481
• uzavření Dohody o přistoupení k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet
č. 010202 se společností Vodafone
Czech Republic a. s., IČ 25788001,
jako poskytovatelem, a obcí Dobřany,
IČ 00274887, jako dalším účastníkem
byla seznámena
• s přehledem o plnění rozpočtu města
za rok 2016 předloženým odborem ﬁnančním a školským. Rozpočtové hospodaření města skončilo k 31.12.2016
přebytkem hospodaření ve výši
25.265.897,09 Kč
předkládá
• Zastupitelstvu
města
Dobrušky
ke schválení smlouvy s obcí Bačetín
a s obcí Podbřezí o vytvoření společného školského obvodu spádové základní
školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Františka Kupky, Dobruška,
Františka Kupky 350, okres Rychnov
nad Kněžnou a dohody s obcemi Ohnišov a Val, o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,
jejíž činnost vykonává Základní škola
Františka Kupky.
projednala
• předložené žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky dle
přiloženého seznamu a doporučuje
Zastupitelstvu města Dobrušky rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí
těchto dotací a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
s úspěšnými žadateli
doporučuje
• Zastupitelstvu města Dobrušky schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo uzavřené dne 06.11.2015 na realizaci veřejné zakázky „Městská rozlučková síň v Dobrušce“ mezi městem
Dobruškou a společností TREPART,
s. r. o., Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838,. Sjednaná cena
za dílo se tímto dodatkem zvyšuje
o 2.770.840,36 Kč bez DPH na částku 15.708.629,49 Kč bez DPH, přičemž výše smluvní pokuty za prodlení
s předáním díla za období od 2.9.2016
do 31.01.2017 činí 3.800.000 Kč a pověřit Radu města Dobrušky rozhodováním o uzavření všech případných
dalších dodatků ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 06.11.2015 na realizaci
veřejné zakázky „Městská rozlučková

síň v Dobrušce“ mezi městem Dobruškou a společností TREPART s. r. o.,
IČ 25917838.
• Zastupitelstvu města Dobrušky schválit zvolení do funkce přísedícího
u Okresního soudu v Rychnově nad
Kněžnou: paní Evu Lánskou, pana Jana
Neumanna, pana Vítězslava Mecnera,
pana Josefa Jerie a pana PaedDr. Josefa Ptáčka.
• Zastupitelstvu města Dobrušky, aby
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, navrhlo
Radě města Dobrušky při výkonu působnosti valné hromady společnosti
Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.,
IČ 25282719, odvolat Josefa Horáka
z funkce předsedy a člena představenstva společnosti Centrální zdroj
tepla Dobruška, a.s., s účinností
ke dni 28.2.2017. Zvolit Pavla Hůlka,
do funkce člena představenstva společnosti s účinností od 01.03.2017.
Zvolit Josefa Jelínka do funkce člena
představenstva společnosti s účinností od 01.03.201. Zvolit Josefa Horáka
do funkce člena dozorčí rady, s účinností od 02.03.2017. Zvolit Josefa
Peichla do funkce člena dozorčí rady,
s účinností od 02.07.2017

Zastupitelstvo města Dobrušky
15.02.2017
schválilo
• rozpočet města na rok 2017. Rozpočet
města byl schválen jako schodkový.
Schodek ve výši 62.212.000 Kč je hrazen ﬁnančními prostředky z minulých let
• rozpočtový výhled města Dobrušky
pro rok 2018 – 2020
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na realizaci veřejné zakázky „Městská
rozlučková síň v Dobrušce“. Sjednaná
cena za dílo se tímto dodatkem zvyšuje
o 2.770.840,36 Kč bez DPH na částku
15.708.629,49 Kč bez DPH, přičemž
výše smluvní pokuty za prodlení s předáním díla za období od 02.09.2016
do 31.01.2017 činí 3.800.000 Kč
• přijetí daru od Východočeských energetických závodů, státního podniku
v likvidaci, IČ 00008184, a to pozemku
parc. č. 1255/13 v obci a k. ú. Dobruška do vlastnictví města Dobrušky
• výkup nemovitostí v obci a k. ú. Dobruška, a to pozemků parc. č. 227, jehož součástí je stavba bez čp./če., parc.
č. 228, parc. č. 229, jehož součástí je
stavba čp. 364, parc. č. 2710/8 a spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 celku
pozemku parc. č. 230, za dohodnutou
kupní cenu ve výši 2.500.000 Kč
• prodej pozemku parc. č. 2170/50 v obci
a k. ú. Dobruška, společnosti Centrální
zdroj tepla, a. s., IČ 25282719, za dohodnutou kupní cenu ve výši 60.016 Kč
včetně DPH
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• podání žádosti o převod pozemků
parc. č. 478/1, 973/1, 1290/7, 1290/71,
1516, 1570/1, 1581/1, 1581/5, 1698/3,
1699/15, 1699/81, 1699/83, 1852,
2090, 2113/13, 2113/136, 2176/8,
2186/317, 2289/21, 2298/1, 2298/7,
2298/9, 2301/8, 2301/14, 2307/1,
2307/24, 2307/49, 2307/67, 2307/68,
2307/72, 2346, 2371, 2487/1, 2487/5,
2487/6, 2487/7, 2487/8, 2487/9,
2487/10, 2490/3, spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 celku k pozemkům
parc. č. 1553/1 a 1554/1 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 celku
k pozemkům parc. č. 2363 a 2368/1,
vše v obci a k. ú. Dobruška, a pozemků
parc. č. 902/13, 1030, 1031/2, 1092/1,
753/6, 757/4 a 1032/1 v obci Dobruška
a k. ú. Domašín u Dobrušky, Státnímu
pozemkovému úřadu, IČ 01312774
• organizační směrnici Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu města
Dobrušky
• poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 50.000 Kč na celoroční činnost
v roce 2017 příjemci SK Dobruška z. s.,
IČ 42885060
• poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 110.000 Kč na celoroční činnost

•

•

•

•

•

fotbalového oddílu v roce 2017 příjemci SK Dobruška z. s., IČ 42885060
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 50.000 Kč na celoroční činnost
atletického oddílu v roce 2017 příjemci
SK Dobruška z. s., IČ 42885060
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 5.000 Kč na celoroční činnost
tenisového oddílu v roce 2017 příjemci
SK Dobruška z. s., IČ 42885060
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 200.000 Kč na celoroční činnost v roce 2017 příjemci Tělocvičné
jednotě Sokol Dobruška, IČ 00578941
poskytnutí
účelové
neinvestiční
dotace ve výši 100.000 Kč na akci „Mezinárodní hudební festival F. L. Věka
2017“ příjemci Místní akční skupině
POHODA venkova, z. s., IČ 27005577
poskytnutí účelové investiční dotace
ve výši 280.000 Kč a účelové neinvestiční dotace ve výši 360.000 Kč, obě
na projekt „Úprava prostor zasedací
místnosti a souvisejících prostor v objektu stanice Dobruška Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého
kraje“ příjemci ČR – Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého
kraje, IČ 70882525

• zvolit nové přísedící u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou z řad občanů Dobrušky
• uzavření smluv a dohod o vytvoření
společného školského obvodu spádové
základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Františka Kupky, Dobruška,
s obcí Bačetín, Ohnišov, Podbřezí a Val
neschválilo
• poskytnutí účelové neinvestiční dotace
na celoroční činnost v roce 2017 příjemci Základní škole a Mateřské škole
Trivium Plus, o. p. s., IČ 64829804
navrhlo radě města
• při výkonu působnosti valné hromady
společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s., IČ 25282719
• odvolat Josefa Horáka z funkce předsedy a člena představenstva společnosti
Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s.
• zvolit Pavla Hůlka a Josefa Jelínka
do funkce člena představenstva společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s.
• zvolit Josefa Horáka a Ing. Josefa Peichla do funkce člena dozorčí
rady společnosti Centrální zdroj tepla
Dobruška, a. s.

AKTUALITY Z MĚSTA
Dobrušku znám od svých mladých let
prozradil Ing. arch. Tomáš Harom,
který od ledna zastává funkci architekta
města a v rozhovoru představil nejen sebe,
ale i vize svého působení v Dobrušce.
S jakými představami jste se přihlásil
na pozici architekta města Dobrušky?
Význam městského architekta vidím
v tom, že může přinést zasvěcený a nezávislý názor na vývoj města a jeho významné záměry a stavby. Může dále poskytovat
odborný názor veřejné správě na záměry investorů ve správním území města
ve vztahu k územně plánovací dokumentaci obce (územní plán obce a regulační
plán obce) a územně plánovacím podkladům obce (územně analytické podklady
obce s rozšířenou působností). V neposlední řadě může přinášet kompetentní informace investorům o požadavcích města
ve vztahu k jejich záměrům.
Můžete se čtenářům krátce představit?
Pocházím z nedalekého Rychnova nad
Kněžnou. Maturoval jsem v Náchodě
na Střední průmyslové škole stavební arch.
Jana Letzela, obor obnova památek a dále
pokračoval na Fakultě architektury ČVUT
v Praze. V rámci programu Erasmus jsem
strávil dva semestry na Fakultě architek-

tury Technické univerzity v Drážďanech.
Po zakončení studia u doc. Tichého jsem
zůstal v Praze a začal spolupracovat s ateliérem Sladký&Partners. Současně pracuji jako samostatný autorizovaný architekt
v architektonickém sdružení VAS. Naše
sdružení se kromě pozemních staveb
zaměřuje na urbanistické úlohy, řešení
veřejných prostorů, územních studií, ﬁlozoﬁcko-architektonických koncepcí nebo
územních plánů.
Co Vás na Dobrušce na první pohled
zaujalo a co naopak?
Dobrušku znám od svých mladých let.
Vždy pro mě byla městem, do kterého se
jezdilo za aktivitami, které v Rychnově
chyběly. Z dnešního pohledu lze říci, že
disponovalo větší občanskou vybaveností než větší okresní města v okolí. S tím
souvisel i aktivní život. V Dobrušce se
nacházelo nebývalé množství sportovních
a kulturních spolků, díky kterým město
působilo atraktivně.
Co se týče architektonických kvalit,
nejvíce si cením kostela Sv. Ducha s nádhernou zvonicí zakončenou nezaměnitelnou barokní cibulovou střechou. Dodnes
vnímám celý komplex hřbitova na pozadí Orlických hor jako nejvýraznější

krajinnou dominantu. Samozřejmě nelze
opomenout také ojedinělou renesanční
radnici, situovanou doprostřed náměstí.
Této důležité městské stavbě se podařilo
zachovat dominantnost a to i po expanzivní zástavbě během minulého režimu.
Jasná čitelnost a gradace města směrem
k centru mu propůjčuje jistou malebnost, kterou mají známá historická sídla.
Mnohde se bohužel tyto základní hodnoty
nepodařilo zachovat nebo byly silně narušeny třeba mnohapatrovou příměstskou
sídlištní zástavbou. Z příkladů uveďme
například Třeboň nebo Chrudim.
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Jak si do budoucna představujete spolupráci s vedením města?
Aby práce městského architekta nesla
kýžené výsledky, měla by být dle mého
názoru záležitostí dlouhodobé kontinuální
spolupráce. Samozřejmě s tím souvisí názorový soulad s představiteli města. Domnívám se, že základem je formulování
nejdůležitějších problémů města na základě rozborů, veřejných diskusí, workshopů.
Výsledkem by měla být jakási analýza,
problémová mapa města. Následně pak
vytipování konkrétních oblastí k řešení.
Bavíte se s vedením města o konkrétních případech a problémech?
Ano. Diskutovali jsme přípravu městské haly, revitalizaci plaveckého bazénu

nebo např. transformaci teplárny, což jsou
některá z problematických témat. Seznámil jsem se s průběhem výstavby smuteční síně, která by měla být letos dokončena.
Bavili jsme se také na téma kulturního
domu a úprav parku pro letní posezení
a zábavy. Pan starosta mě postupně seznamuje s městem, s jeho problémy, pozitivy
a budoucími vizemi.

si manuál pro zpracovávání projektů.
To je pak i do budoucna dobré jak pro
soukromé osoby, tak pro město samotné. Manuál se může týkat také vybavení
mobiliářem, aby bylo jasné, jakým směrem se půjde při výběru např. laviček
nebo odpadkových košů. I když se jedná
o veřejné zakázky, tak může být dopředu
jasné, co se kam hodí.

Budete moci ovlivnit výsledek projektů?
Určitě nemám žádnou rozhodovací
pravomoc. Pokud to po mě někdo bude
chtít, tak ano, můžu se vyjádřit. Pokud
by tady do budoucna byla snaha o sjednocení například povrchů komunikací,
to znamená dát rekonstrukcím nějaký
systém, tak je možné vytvořit i jaký-

Jaká vidíte pozitiva?
Dobruška má velký potenciál k rozvoji, je branou do Orlických hor a stojí
na významné silniční spojnici. Starosta
přistupuje k rozvoji města velmi zodpovědně a chce věci řešit, což není v podobně velkých městech samozřejmé.
(eda)

Obnova nátěru fasády kaple sv. Jana Nepomuckého
stojící na místě bývalého popraviště
Kaplička sv. Jana Nepomuckého v Archlebových sadech představuje ve městě
drobnou, památkově nechráněnou sakrální architekturu Dobrušky. Toto místo
bývalo jedním ze tří popravišť patrně již
od dob středověku a připomíná události,
které se zde odehrávaly. Poslední poprava
se uskutečnila v roce 1735.
„Dnešní podoba kapličky, kterou má
v majetku město Dobruška, je novorenesanční z roku 1888. V roce 2016 ﬁrma
Stavos Dobruška obnovila nátěr fasády
v odstínech okrové plochy a bílých vystupujících článků za částku 25.134 Kč.
Obnovu nátěru bylo nutné provést z důvodu nedávno uskutečněné kompletní revitalizace stromů a keřů v Archlebových

sadech a také z důvodu lokálního pošpinění a poškození fasády vandaly, zejména
v soklových částech stavby,“ vysvětluje
Petr Slavík, památkář města.
Stav kapličky nebyl v minulých desetiletích zcela bez technických poruch, a tak
pracovníci společnosti Stavos Dobruška
už v roce 2010 provedli celkovou opravu fasády a nátěrů, obnovili pískovcové
prvky a opravili pískovcovou klenutou
střechu. Nově oplechovali lemy střechy
měděným plechem, vyměnili dveře a vymalovali vnitřní klenutý prostor.
Loňská oprava kaple s obnovením jejího nátěru po ošetření zeleně výrazně
zlepšila prostředí městského parku a jeho
zákoutí.
(six)

Stále častěji využívaná služba – doprovody po městě
Posláním Pečovatelské služby je zajistit potřebnou péči osobám, které se dostaly do nepříznivé životní situace z důvodu
snížené soběstačnosti v důsledku věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a nejsou schopny pomocí
jiných zdrojů tuto situaci samy vyřešit.
Kromě poslání však služba naplňuje i důležité cíle.
Setrvání v domácím prostředí
Jedním z hlavních cílů Pečovatelské
služby je umožnit svým uživatelům setrvání v domácím prostředí. Naplnění
tohoto cíle spočívá především v poskytnutí takového rozsahu a četnosti poskytnutých úkonů, aby uživatel služby mohl
nadále zůstat doma. Cíleným sociálním
šetřením jsou zmapovány všechny potřeby uživatele a následně je mu nabídnuta
možnost zajištění sociální služby, zdravotní péče, kompenzačních pomůcek,
rehabilitace.
8

Pečovatelská služba Dobruška - poskytnuté úkony v roce 2016
3220x (17 klientů)

640 hodin

Dohled nad uživatelem

255x (18 klientů)

82 hodin

Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci

8700x (60 klientů)

8700 úkonů

Dovoz nebo donáška jídla

24x (1 klient)

4 hodiny

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

30x (1 klient)

3 hodiny

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek

1443x (12 klientů)

269 hodin

Pomoc při přípravě a podání jídla a pití

472x (4 klienti)

148 hodin

Pomoc při úkonech osobní hygieny (ambulantní)

678x (11 klientů)

259 hod

Pomoc při úkonech osobní hygieny (terénní)

7x (4 klienti)

7 hodin

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

22x (5 klientů)

57,5 kg

Praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné
opravy

45x (2 klienti)

8 hodin

Příprava a podání jídla a pití

171x (5 klientů)

99 hodin

Velký nákup

1146x (41 klientů)

1144 úkonů

Zajištění stravy - Sodexho

7986x (59 klientů)

7986 úkonů

Zajištění stravy - Pohostinství
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Neopomenutelná je pomoc rodiny. Pokud jsou služby poskytovány v potřebném
rozsahu, je důležité se snažit o zachování dosavadního způsobu života uživatele
v míře, na jakou je zvyklý. Cíl je naplňován individuálním přístupem ke každému uživateli. Vychází se z toho, že každý
člověk je jedinečný. Podle toho je potřeba
přistupovat k jeho potřebám a přáním.
Služebním vozem za kulturou
Pokud mluvíme o naplňování cílů
dobrušské Pečovatelské služby, nesmíme
opomenout pomoc při sociálním začleňování. Je to podpora uživatelů v udržování kontaktů s rodinou, přáteli, zajištění
účasti na kulturních a společenských akcích. V tomto směru využívá Pečovatelská služba možnost poskytnutí doprovodu
služebním vozem na různé akce pořádané
městem Dobruškou, ale i na akce pořádané soukromými subjekty. Uživatelé jsou
pravidelně doprovázeni na Setkání seniorů s představiteli města, výroční schůze

Sdružení zdravotně postižených, návštěvy
a na besedy v Klubu důchodců nebo dětský Silvestřík.
Ve společenské místnosti je živo
Další možností, kdy se uživatelé Pečovatelské služby mohou vzájemně setkávat,
jsou akce pořádané ve společenské místnosti. Probíhají zde pravidelná Setkání
s knihou, které uvádí členka souboru F. A.
Šuberta, besedy se starostou města Dobrušky, vánoční vystoupení dětí z obou mateřských škol, vystoupení žáků Základní
školy Opočenská či Den otevřených dveří.
Zmiňovaný doprovod uživatele je využíván stále častěji. Nejedná se pouze
o doprovod za kulturou, ale kamkoliv
po Dobrušce. Může se jednat o návštěvu
lékaře, rehabilitaci nebo nutnou návštěvu
úřadů. V loňském roce dobrušská Pečovatelská služba uskutečnila celkem 255
doprovodů. Úctyhodné číslo potvrzuje, že
i tento cíl se daří pečovatelské službě naplňovat.
(tk)

Město Dobruška
Pečovatelská služba
přijme
zaměstnance na DPČ (Dohoda o pracovní činnosti) na pozici pracovník v sociálních službách, výpomoc v provozu (pondělí až neděle dle plánu směn, 1x so+ne,
5 až 6 večerních služeb ve všední den).
Náplň práce: komplexní provádění pečovatelské činnosti u osob se zdravotním
postižením, seniorů a osob s chronickým onemocněním.
Požadavky: akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách výhodou,
trestní bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC.
Nástup: březen 2017, případně dle dohody.
V případě zájmu zašlete žádost spolu se strukturovaným profesním životopisem
na e-mail: pec.sluzba@mestodobruska.cz,
nebo se informujte na tel. čísle 494 623 596 nebo 723 377 165.

Vzpomínka na naši paní Růženku
Říká se, že vzpomínky časem vyblednou a taky že každý je nahraditelný. Teď
už vím, že to neplatí vždycky. Před deseti lety nás navždy opustila paní Růženka
Barvířová.
Mnozí si určitě vzpomenete, že byla
dlouholetou aktivní členkou rady města

Významná církevní
osobnost navštíví
Dobrušku
V polovině března přivítá Dobruška
významnou církevní návštěvu – monsignora Milana Šášika, eparchiálního
biskupa Mukačevské eparchie byzantského obřadu. Mons. Milan Šášik bude
v neděli 12. března od 15 hodin besedovat
s veřejností v malém sále dobrušského
společenského centra. Šášik se narodil
17. září 1952 ve slovenské Lehote u Nitry. Po ukončení základní a střední školy
byl v letech 1971 až 1976 posluchačem
Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského
v Bratislavě. V roce 1971 vstoupil do Misijní společnosti otců vincentínů. O dva
roky později přijal věčné sliby. Za kněze
byl vysvěcen 6. června 1976. V dalších
letech vykonával pastýřské činnosti, zpočátku jako kaplan, později jako správce
farnosti. Šášik s povolením Svatého stolce sloužil ve dvou obřadech - byzantském
(řeckokatolickém) i latinském (římskokatolickém). Od roku 1990 do 1992 studoval
v Papežském teologickém institutu Teresianum v Římě. V letech 1992 až 1998 pracoval jako sekretář Nuncia na Apoštolské
nunciatuře na Ukrajině. Na jeden rok se
stal ředitelem noviciátu v kongregaci otců
vincentínů na Slovensku. V srpnu 2000 se
vrátil na Ukrajinu a stal se farářem v Perečíně. Kromě mateřské slovenštiny ovládá
ukrajinský, italský, český, ruský a polský
jazyk. Biskupské svěcení přijal z rukou
papeže Jana Pavla II. v bazilice sv. Petra ve Vatikánu 6. ledna 2003. Před sedmi
lety Šášika povýšil papež Benedikt XVI.
na eparchiálního biskupa Mukačevské
eparchie byzantského obřadu.
(zr)

a strany KDU-ČSL. Mně se však dodnes
vybaví i v jiných momentech. Otvírám namátkou stránku kroniky sboru Vlasta a z fotograﬁe se na mě směje Růženka. Rozdávají
se noty v chrámovém sboru a ty první jsou
s jejím podpisem. Nacvičujeme pohádku
v loutkovém divadle a najednou její hlas
poznávám v magnetofonové nahrávce jednoho pimprlátka. Volá mi příbuzná z Pardubic a jako vždycky, i tentokrát zavzpomíná
na dojemný svatební proslov, kterým jí Růženka obohatila svatbu.
A když někde dávají Fidlovačku, vždycky zavzpomínám, s jakou energií, ale i šarmem ztvárnila s dobrušskými ochotníky
v této hře postavu Mastílkové. To jsou jen
malé střípky zážitků, které připomínají, že
i když mezi námi Růženka není dlouhých
deset let, její stopa je tady pořád. Pořád je
tu po ní prázdno. A tak si v těchto dnech
na ni s láskou vzpomeňte všichni, kteří jste
měli to štěstí, že jste ji znali a prožili s ní
v Dobrušce hezké roky.
(daf)
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Příkladná pomoc dospívající mládeži
při začlenění do společnosti
Ředitel Dětského domova v Sedloňově František Veverka požádal odbor sociálních věcí a zdravotnictví v Dobrušce
o pomoc při vyhledání nájemního bytu
za účelem cvičného bydlení sloužícího
dospívajícím odchovancům dětského
domova při zvykání na samostatný život
pod pedagogickým dohledem. Výchova
by odpovídala standardu klasické rodinné výchovy. Jedná se o trénink v získávání potřebných návyků souvisejících
se samostatným životem po opuštění
dětského domova. Podle vyjádření ředitele Veverky je sedloňovský domov
připraven uzavřít standardní smlouvu
o pronájmu na jeden rok se základním
nezvýšeným nájemným včetně nákladů
na energie odpovídající sociálnímu byd-

lení. Byt rovněž vybaví vlastním zařízením a nábytkem.
Vedoucí odboru Simona Dolková
žádost prověřila, podpořila a požádala
bytovou a sociální komisi o pomoc při
vyhledání vhodného bytu na území Dobrušky. Bytová komise žádost projednala a předložila radě města doporučení
k využívání opraveného bytu v budově
Základní školy v Pulicích pro uvedený účel. Využití bytu by mělo pomoci
začlenění dospívajících odchovanců
dětského domova do normálního života po opuštění bran dětského domova.
V bytě je třeba dořešit menší stavební
úpravu související se zateplením stropů.
Potom by byt mohl být pronajat pro výše
uvedený účel.
(pol)

Se soudními přísedícími
se „roztrhl pytel“
Krize okresního soudu se zdá být zažehnána. S potěšením oznamujeme, že
v Dobrušce žijí aktivní občané, kteří
chtějí našemu regionu, potažmo státu,
pomoci. Na základě výzvy v lednovém
Dobrušském zpravodaji se přihlásilo
pět nových zájemců o post přísedícího
u Okresního soudu k Okresnímu soudu
v Rychnově nad Kněžnou. „Velmi jim
děkuji a přeji si, aby byli v potřebné a záslužné funkci přínosem. Doufám, že si

Malířovo výročí
se pokusí odlehčit
setkání Kupků
Vedení měst Dobrušky a Opočna letos
připravují vzpomínkové akce věnované
proslulému malíři Františku Kupkovi.
V červnu uplyne 60 let od úmrtí světoznámého mistra, který se v Opočně narodil
a v Dobrušce prožil mládí.
Vzpomínku se pokusí oživit a zároveň
trochu odlehčit Setkání dobrušských
a opočenských Kupků.
Srdečně žádáme ženy, dívky, muže
i chlapce, kteří se honosí slavným příjmením Kupka – Kupková, aby se během
března přihlásili místostarostovi Petru Poláčkovi.
Kontakt: mobil 778 536 600,
e-mail: mistostarosta@mestodobruska.cz.
Na základě přihlášek obě města hodlají
uskutečnit společné setkání Kupků a Kupkových.
Každého zájemce o zapojení do přípravy setkání velmi rádi uvítáme.
(pol)

v soudním prostředí
najdou
novou profesní
dimenzi, která
je v životě obohatí,“ uvedl místostarosta
Petr Poláček, který akutní problém nedostatku přísedících prezentoval na posledním zasedání městského zastupitelstva
v loňském roce. V únoru na letošním
premiérovém zasedání zastupitelé všech
pět zájemců schválili.
(zr)

Ladovská zima trochu jinak. Nevábně
Písničkář Jarek Nohavica před lety
reagoval speciální písničkou na sněhové
příděly. Pokusím se o její parafrázi v dobrušských podmínkách.
Sociální sítě jsou plné fotograﬁí roztomilých pejsků všemožných ras a velikostí. V letošním zimním období na nich
najdete i stovky, tisíce fotek sněhobíle
zasněžených hor, z nichž se usmívá selfíčkový obličej, dvojice nebo i vícečlenná
družina lyžařů nebo snowborďáků. U nás
v Dobrušce je tomu bohužel jinak.
Ulice a přilehlé zasněžené travnaté plochy se v lednu pokryly různobarevnými produkty psího zažívacího ústrojí. Prošel jsem
se ulicemi Solnickou, Mírovou, Družstevní,
Za Univerzitou, Orlickou a Šubertovým náměstím a pořídil fotodokumentaci (do konce března bude „krášlit“ internetové stránky
města). Místo krásné bílé peřiny, jež lákala
k dětských hrám, bylo často nutné kličkovat
mezi zmrzlými kopečky, které odrazovaly
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nejen od uvedených
hrátek, ale i od pouhého vkročení do takto
označkovaných míst.
Jenže děti, jak známo, těžko udržíte,
takže mezi nevábnými kopečky byly téměř
všude vyšlapané stopy od malých botiček.
Domnívám se, že řada rodičů je pak musela
doma čistit od usazenin, které nebyly zrovna příjemné vůně a vzhledu.
V Dobrušce je oﬁciálně nahlášeno
528 psů, z toho 111 v bytovkách. Vedení města bezplatně rozděluje na vyžádání
majitelům psů speciální sáčky na psí hovínka. Loni rozdalo 7500 sáčků v celkové
hodnotě 13.592 Kč.
Ve městě jsou umístěny koše, kam se
naplněné sáčky mohou ukládat. Majitelé
psů jsou naštěstí ve velké většině ukáznění a po pejscích venku řádně uklízí. Kdy-

by tomu tak nebylo, tak by se bez úhony
nedalo po chodnících projít. Bohužel se
mezi majiteli pejsků najdou i ti lhostejní
k veřejnému prostoru, jimž je jedno, kde
se jejich pejsek vyvenčí a hlavně, kdo to
po něm uklidí. Žádám všechny neukázněné majitele psů, aby svůj postoj k úklidu
hromádek zásadně změnili nejen v zimě
na bílém sněhu. V jiných obdobích sice
psí hromádky nejsou tak vidět, o to jsou
nebezpečnější pro boty, ale hlavně pro život nás všech. Děkuji.
Petr Poláček, místostarosta
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Z HISTORIE
160 a 85 let | * 1857 – † 1932 Ignác Honěk
* 29. července 1857 v Dobrušce
† 14. března 1932 v Dobrušce
Soustružník dřeva. Divadelní ochotník vynikajících kvalit,
jemuž bylo v květnu 1885 dokonce nabídnuto angažmá v Národním divadle v Praze. Pozvání přišlo od samotného ředitele
Národního divadla Františka Adolfa Šuberta, který s dobrušskými ochotníky udržoval čilé kontakty a všemožně jim pomáhal.
Nepochybně také viděl Hoňka hrát a jeho pozvání jistě vycházelo z předchozího ocenění Hoňkových hereckých kvalit. Ignác
Honěk hrál především milovníky a kladné či hrdinské role. Jeho
umění vysoce oceňovaly
kritiky v regionálním tisku.
Stavěly ho dokonce nad výkony profesionálních herců.
Herecká profese však byla
v těch dobách značně nejistou existencí, a tak nakonec
Honěk Šubertovu nabídku nepřijal. Možná, že tím
ochudil historii českého herectví a Národního divadla,
ale docela určitě obohatil
ještě mnohými krásnými
zážitky vděčné dobrušské
publikum.
(jm)
Šubertův dopis Hoňkovi

Hrob rodiny Hoňkovy

270 let | 1747 – socha Panny Marie
Uprostřed lipové aleje, lemující cestu
k městskému hřbitovu, je krásná barokní
kamenná plastika Panny Marie s Ježíškem. Pochází z roku 1747 a vznikla v sochařské dílně Melnických ve Vamberku,
jak nás o tom informuje letopočet na zadní straně podstavce i chronogram v textu
na straně přední. Letos tedy stojí na svém
místě již 270 let.
Mariánský kult byl jedním z nejoblíbenějších právě v době baroka, tedy
v 18. století. Mariánské sochy vyrůstaly jako houby po dešti, začala se vytvářet tradice poutí na zázračná mariánská
místa. Matka Boží patřila k těm svatým,
na něž se lidé nejčastěji obraceli se svými
prosbami a nenaplněnými tužbami.
Jedním z projevů nejzákladnější duchovní potřeby barokního katolicismu
byl samotný prožitek zázraku, tedy projevu mystické duchovní síly ve hmotném
životě, což je věc pro dnešního materialistického a racionálního člověka téměř
nepochopitelná. Zázrak naplňoval potřeby
prožitku „hmatatelného“ setkání člověka
s Bohem, spojení hmotného a duchovního, tedy oblastí zdánlivě neslučitelných.

A takovéto zázraky na nás hledí i z tváří
a postav barokních plastik.
Vznešený výraz tváře Matky Boží, bohatě zdobený plášť a jemně propracované
detaily umocňují působivý dojem z plastiky, která patří k nejzdařilejším z Melnických dílny, jejíž výtvory tvoří v Orlických
horách a Podorlicku velkou kamennou
galerii. Stojí za to se před nimi zastavit
a přemýšlet se stejnou pokorou jako naši
dávní předchůdci. Možná, že zakusíme
obdobné pocity duchovního uspokojení
a vyrovnanosti jako oni.
(jm)

Barokní socha Panny Marie
v aleji k dobrušskému hřbitovu
11
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Z KULTURY

Město Dobruška zve
do
d S
Společenského centra – Kina 70
na 7. ročník přehlídky
amatérských divadelních souborů

Šubertova Dobruška
Abonentky na celou divadelní přehlídku a vstupenky na jednotlivá představení lze zakoupit
v Informačním centru. Prodej zvýhodněných abonentek v ceně 210 Kč od 6. března do 4. dubna.
Vstupenky na jednotlivá představení v ceně 90 Kč budou k zakoupení od 13. března.
Středa 5. dubna v 19.30

Středa 12. dubna v 19.30

Středa 19. dubna v 19.30

CHARLEYOVA TETA

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA

STARÁ DOBRÁ KAPELA

Divadlo Kodym Opočno uvede komediální hru Brandona Thomase Charleyova
teta. Mladí spolužáci z oxfordské univerzity Charley a Jack jsou zamilovaní až po uši
do Kitty a Amy. Touží se co nejdříve zasnoubit se svými láskami. Ale problém je
v tom, že jim chybí oﬁciální doporučení
vážené osoby, jak vyžaduje dobová etiketa.
Jako na smilování tedy oba čekají na příjezd Charleyho bohaté tety z Brazílie, aby
za její pomoci mohli dosáhnout vysněného cíle. Ovšem teta má zpoždění, a Jack
s Charleym se tak dostanou do svízelné
situace, neboť jejich vyvolené již mají
každou chvíli přijít! Všichni začnou být
natolik netrpěliví, že realizaci odvážného
nápadu již nelze odkládat: jejich záchranou se má stát spolužák lord Babberley,
který je obvykle „pro každou špatnost“.
Hrají: Lukáš Vondřejc, Martin Stojan,
Kateřina Rýdlová, Magdaléna Michlová,
Josef Machač, Jaroslav Duška, Jiří Mach,
Pavel Bednář, Tomáš Kubeček, Vlasta Sobotková, Martina Debelková.
Režie: Josef Machač.

Hudební komedii ze starého Řecka
o vztahu mužů a žen, jejich bojích o dominantní postavení uvede divadelní soubor
Jirásek Týniště nad Orlicí. Zanedbané vinice, neopravené domy, osamělé ženy a muži
neustále někde na válečných výpravách.
Tak tohle je situace ve starém Řecku, kterou se ženy rozhodnou nadále netolerovat
a bojovat proti ní. Řešení je prosté – nebude sex, dokud se bude válčit. Jak se muži
pokusí nad touto situací vyzrát a jak to celé
vlastně dopadne? To je téma komedie Nejkrásnější válka, kterou na motivy Aristofanovy antické protiválečné hry Lysistrata
z roku 411 př. n. l. napsal český malíř a karikaturista Vladimír Renčín ve spolupráci
s hudebním skladatelem Jindřichem Brabcem a textařkou Hanou Čihákovou.
Hrají: Veronika Půlpánová, Jiří Tůma,
Karel Procházka, Jiří Proche, Jan Hašek,
Martin Hochmal, Tomáš Jánský / David
Lekeš, Jindřich Bartoš, Marie Šmídová,
Kateřina Chalupová, Barbora Pešková,
Simona Vítková, Alena Ullrichová, Pavla
Vlčková, Kateřina Malá, Andrea Holánková, Kristýna Dufková a děti.
Režie: Jan Bohatý, Jindřich Bartoš.

Divadelní soubor Na tahu při MKS
Červený Kostelec uvede divadelní hru Jiřího Hubače s názvem Stará dobrá kapela.
Několik starých lidí se setkává ve chvíli,
kdy každý z nich bilancuje životní cestu,
kterou už má za sebou. V Hubačově uměleckém ztvárnění se příběh o sjezdu abiturientů píseckého gymnázia po padesáti
letech stává silnou výpovědí o přetrvávající síle přátelství a také dramatickou konfrontací lidských osudů a charakterů.
Hrají: Pavel Zuzek, Pavel Labík, Jiří Kubina, Rostislav Hejcman, Draha Kubinová, Milena Hořejší, Václav Koreček, Ivo
Fanta, Jan Brož, Jan Brož.
Režie: Jan Brož.
Jana Lukešová,
Kulturní zařízení města Dobrušky
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Kino nejen pro seniory slaví úspěch
Vloni v dubnu dobrušské kino rozběhlo
novinku – promítání ﬁlmů v dopoledním
čase nejen pro seniory. Každý měsíc se hrály dva ﬁlmy vždy ve čtvrtek. „Dopolední
představení si rychle našla svoje pravidelné
publikum. Myslím si, že se nová věc báječně chytila,“ pochvaluje si Pavel Štěpán,
vedoucí Kina 70. „Jsme rádi, že ﬁlmoví
distributoři kývli na snížení vstupného, což
lze označit za určitý fenomén.“ Dopoled-

ní kino není určeno pouze seniorům, což
Štěpán vysvětluje: „Nemusí jít pouze o důchodce. Přijít dopoledne do hlediště může
kdokoliv. Třeba lidé, kteří pracují na směny
a večer by se do kina nedostali.“ Čtrnáct
loňských dopoledních představení navštívilo celkem tisíc osmdesát diváků. „Pro
zajímavost v pokladně kina nechali přes
14 tisíc korun. Nejúspěšnější byly české
ﬁlmy. Na Pohádky pro Emu s Ondřejem

Návštěvnost představení nejen pro seniory v roce 2016
počet diváků
duben
Lída Barrová (ČR)
98
Aldabra ve 3D (ČR)
72
květen
Teorie tygra (ČR)
106
Mládí (It./Fr.)
64
červen
Zkáza krásou (ČR)
63
Jak básníci čekají na zázrak (ČR)
65
září
Učitelka (ČR)
61

říjen
listopad
prosinec
celkem

Vetchým a Aňou Geislerovou se přišlo podívat nejvíce diváků – 159. Více než sto
lidí zhlédlo další dvě české komedie Teorii
tygra s Jiřím Bartoškou a Bezva ženskou
na krku,“ konstatuje Štěpán.
Na začátku února naplnil očekávání
ﬁlmový trhák Anděl Páně 2, který absolutní číslo dopoledního návštěvnického
rekordu loňského roku hravě překonal.
Na vánoční pohádkovou komedii režiséra
Jiřího Stracha s Ondřejem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích si do hlediště našlo cestu 224 diváků.
(six)

Seznamka (ČR)
Božská Florenc (USA/VB)
Zloději zelených koní (ČR)
Anthropoid (ČR/VB)
Bezva ženská na krku (ČR)
Tenkrát v ráji (ČR/SR)
Pohádky pro Emu (ČR)
14 představení

65
49
44
86
108
40
159
1.080

Mám štěstí, že mohu pracovat s talentovanými žáky
Výtvarné umění a Dobruška jsou dvě
„spojené nádoby“. Připomínat jména
jako František Kupka, Věra Jičínská nebo
Josef Adámek je tzv. nošením dříví do lesa.
Bohatá je i současnost. Dobruška má
tři stálé výstavní prostory, kde se průběžně prezentují malíři, sochaři, fotografové, ale i krajkářky nebo řezbáři z celého
regionu. Ve výtvarném oboru Základní
umělecké školy v Dobrušce rozvíjí svůj talent osm desítek dětí a možná právě v jejich středu vyroste pod vedením nadšené
učitelky Petry Žďánské další vynikající
výtvarník. Mají k tomu směle nakročeno,
o čemž přesvědčí i výstava v malém sále
Společenského centra Kino 70 v Dobrušce, která začíná 6. března.
Vedete výtvarný obor ZUŠ Dobruška.
Co je předpokladem takové pozice?
Pracuju tady třetím rokem. Vystudovala jsem výtvarnou tvorbu pro střední
školy na Pedagogické fakultě Univerzity
Hradec Králové. Vlastně už tehdy jsem
šla na vysokou školu s tím, že mým snem
je jednou pracovat tady v Dobrušce. Tak-

že to vyšlo a byla jsem opravdu nadšená.
K tomu mám druhý obor „společenské
vědy“, ale já jsem zaměřena na výtvarku
(úsměv). Navíc jsem studovala v Praze
starožitnictví, tento obor ale s mojí prací
nesouvisí, je to jen můj koníček.
Bavilo vás kreslení odmalička?
Ano, odmalička. Od školky jsem chodila do základní umělecké školy k panu
učiteli Bořkovi a potom Kejvalovi - ten
mě přivedl k lásce k umění. Jsem tady odmalička a teď tu i pracuju.
Jaké ilustrace se vám v dětství nejvíc
líbily?
Mám ráda zvířata a především kočky,
takže kdekoliv byl obrázek kočičky, tak
mě to zaujalo. Pak, když jsem byla starší, tak mě fascinoval Amadeo Modigliani,
který maloval lidi, portréty žen s dlouhým
krkem a podobně. Takže přes parafrázování různých obrazů jsem se postupně
učila malovat a kreslit.
Navštěvujete galerie?
Ano, snažím se mít přehled o tom, co
se děje na umělecké scéně, kdo kde vystavuje. Jeden semestr jsem studovala v Portugalsku a tam jsem navštívila spoustu
galerií. Snažím se cestovat a vždy navštěvuju alespoň jednu galerii nebo muzeum,
abych měla představu, co kde je, a kulturně se obohatila.
Považujete bohaté výtvarné tradice našeho města za výhodu pro adepty tohoto oboru?
Uvědomuji si to a jsem nadšená.
Všichni mi vycházejí vstříc, když chceme
s výtvarným oborem vystavovat, funguje
výborná spolupráce. Myslím si, že celkově je Dobruška ideální, včetně možnosti

studovat výtvarný obor na „zušce“, kde je
široký výběr materiálu a pomůcek pro výtvarnou činnost.
Popište, prosím, jeden týden v činnosti
výtvarného oboru ZUŠ.
Do výtvarky chodí zhruba osmdesát
dětí - jsou rozděleny do osmi skupinek.
Nejmladší děti, které sem chodí, jsou pětileté. První dva roky probíhá přípravka,
kde se žáci seznamují s každým médiem,
aby zjistili, co jim nejvíce vyhovuje, a aby
se všechno naučili. Skupinky jsou sestaveny tak, aby k sobě děti věkově odpovídaly, aby si rozuměly a fungovaly i jako
dobrá tvůrčí parta.
Každé pololetí máme jedno dané téma,
na kterém pracujeme vždy z různých úhlů
pohledu. Věnovali jsme už například tématům jako světlo, jídlo, koření nebo domov a cesta. Teď pracujeme s tématem
domov, takže se bavíme o tom, co je pro
nás domovem: Zda je to právě moje postel v pokojíčku, nebo dokonce zeměkoule ve vesmíru. Na toto téma se zaměříme
i v dalším pololetí a bude se týkat zvířat,
domácích, čekajících na domov v útulku
a podobně.
Co všechno máte ve škole k dispozici
a můžete v rámci výuky využívat?
Zkoušíme všechna média. V přízemí
školy využíváme keramickou dílnu, kde
je velká pec. O prostor se tam teď ale dělíme s bubeníky, což je poněkud komplikace. Takže s hlínou pracujeme v učebně
o dvě patra výš a pak výrobky přemisťujeme zpět dolů do pece. Dále kreslíme tužkou, uhlem, suchým pastelem a podobně.
Věnujeme se i graﬁce – nejoblíbenější je
linoryt a barevný soutisk, v dalším pololetí budeme používat techniku suchá jeh13
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la. Hodně malujeme, máme k dispozici
i plátna a každý žák dostává možnost udělat ﬁnální malbu na plátno. Seznamujeme
se s prostorovou tvorbou, tvoříme z keramické hlíny, chodíme ven fotografovat,
jezdíme na výlety.
Jak dlouho lze výtvarný obor navštěvovat a co všechno se děti během docházky naučí?
Může sem chodit dítě od pěti let až
po maturitu. Stejně tak jsem chodila
do „zušky“ i já – vybrali si mě ve školce
a pokračovala jsem až do maturity.
Baví děti objevovat nové techniky?
Některé děti jsou spíše kresebný typ,
jiným vyhovuje malba a barevnost. Když
máme koupený nový odstín barvy, hned
ji potřebují vyzkoušet. Někdo preferuje
akvarel, jiný akryl, někdo by jen ryl rydlem do lina. Mám pocit, že dětem dávám
svým způsobem svobodu v projevu a je
vždy na nich, jaké médium na dané téma
zvolí, jak obraz bude nakonec vypadat.
Každý pracuje jinak, a tak je v závěru každý obraz jiný a originální. To je opravdu
zajímavé a děti to baví.
Nosí vám děti ukázat, co vytvořily
doma?
Ano, často. Když jsem se jich po Vánocích ptala, co jim přinesl Ježíšek, tak mi
spousta dětí řekla, že si přály plátna a barvy a opravdu je dostaly. To je dobře. Stává
se, že samy objeví soutěže a už doma tvoří. Děti mi nosily obrázky s návrhy šatů
a chtěly vědět, co si o tom myslím. Návrhy, které děvčata vymyslela, budeme posílat na Střední textilní školu do Ústí nad
Orlicí, kde probíhá soutěž Mladý módní
tvůrce. Žáci nosí z domova návrhy ﬁnálního obrazu a ve škole diskutujeme a vybíráme, který návrh je nejvhodnější.
Chodíte s nimi na výstavy a do galerií?
Chodíme. Byli jsme ve Šternberku
na přehlídce nejlepších prací žáků ZUŠ.
Navštívili jsme Galerii Středočeského
kraje v Kutné Hoře. V červnu tam pojedeme znovu na výstavu, v rámci které bude
pro nás připravena galerijní animace. Byli
jsme i na různých exkurzích, například
v Kostelci nad Orlicí v tiskárně, aby děti
viděly, jak se tiskne, navštívili jsme tam
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i imaginárium v Novém zámku. Malovali jsme v zámeckém parku. Ráda bych se
žáky viděla i nově zrekonstruovanou a nedávno otevřenou Galerii moderního umění v Hradci Králové.
Zmínila jste i fotografování, v Dobrušce existuje fotoateliér s více než stoletou
tradicí.
A k nám dokonce chodí dcera současné
pokračovatelky. Ve škole už bohužel nemáme k dispozici klasickou fotokomoru s potřebnou technikou. Využíváme tak telefony,
digitální zrcadlovku a podobně. S pořízenými fotkami jsme pak dál pracovali, vytiskli,
rozstříhávali a dělali koláže, malovali.
Účastníte se nějakých projektů či
soutěží?
Hodně se účastníme soutěží. Posílám obrázky i do zahraničí, teď nedávno
na mezinárodní dětské výtvarné soutěže
do Bulharska a Běloruska, které končí
v únoru. Na téma Můj domov tam posílají práce děti z celého světa - uvidíme,
jak dopadneme. Talentované děti vytvořily kvalitní práce, tak jsem si řekla, proč
je neprezentovat i v cizině. Posílala jsem
obrázky i na mezinárodní dětskou výstavu
do Lidic, budeme také usilovat o úspěch
ve Šternberku na prestižní, vlastně největší, přehlídce ZUŠ v ČR. Zatím poslední
ocenění získala Anička Matoušková, když
jsme malovali na téma Šťastné stáří očima
dětí. Také Dominik Slánský získal čestné
uznání na soutěži Pode mlejnem, nade
mlejnem v České Skalici. Z úspěchů dětí
mám radost.
Uplatní se vaši absolventi na uměleckých školách?
Zatím všichni, kteří se hlásili na umělecké školy, se tam dostali. Letos úspěšně
složila talentovou zkoušku Nikola Pilátová, která bude od září studovat graﬁcký
design na SŠPTP ve Velkém Poříčí. Když
vidím zájem žáka studovat na umělecké
škole, tak ho individuálně připravuju k talentovým zkouškám nebo ke zkoušce z dějin umění. Vždy se zajímám, zda se chce
někdo věnovat výtvarné výchově dál či
hlouběji, a podle toho k dětem přistupuju.
V čem se liší práce s dětmi v ZUŠ
od běžné výuky?
Největší rozdíl oproti výuce v základní
nebo střední škole je
ten, že v „zušce“ jsou
pouze ti žáci, kteří
se chtěli výtvarné
tvorbě opravdu věnovat. Domnívám
se totiž, že v běžné
výuce jsou žáci, které výtvarná výchova
nebaví a nezajímá.
Mám tedy štěstí,
že mohu pracovat
s
talentovanými,
motivovanými žáky,

kteří jsou velmi kreativní. Na výtvarnou
činnost tady mají také více času a prostoru.
Pracujete i s dospělými?
V Praze vedu kurzy kreslení pravou
mozkovou hemisférou a lekce malování,
které občas probíhají i v Domě dětí a mládeže v Dobrušce. Takže učím i dospělé,
kteří si většinou plní nenaplněné sny –
celý život si říkali: „Až budu mít čas, zkusím kreslit.“
To všechno mě moc baví, fakticky dělám to, co jsem vždy dělat chtěla. V Dobrušce máme báječný kolektiv, super děti.
Děti to baví, mě to baví, nevím, co víc
bych si měla přát.
A přání na závěr?
Věřím tomu, že vše jednou dobře dopadne a škola projde rekonstrukcí. My přitom získáme větší ateliér, v rámci kterého
budeme mít i větší prostor pro keramiku.
Právě toto téma se snad znovu otevřelo
po nástupu nového pana starosty. Čekáme
v naději, že jednou to třeba vyjde.
Doporučení redakce Dobrušského zpravodaje:
Žáci výtvarného oboru ZUŠ Dobruška představují od 6. března svoji tvorbu
na výstavě v malém sále Společenského
centra Kino 70. Vystaveny jsou malby
akvarelovými, akrylovými a olejovými
barvami. Návštěvníci si mohou prohlédnout obrazy na plátně, ebru tisky, kresby,
linoryty a keramiku. Díla vznikala v rámci
témat: cesta, domov, skrývání - odkrývání.

Stříbrná příčka
pro talentovanou
violoncellistku
Skvělého úspěchu dosáhla žákyně
dobrušské základní umělecké školy Klára Hůlková. Na 11. ročníku mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila
v Praze obsadila ve IV. kategorii (věk 12
let) v konkurenci deseti interpretů úžasné
2. místo. Svěřenkyni učitelky Anny Vrbové na soutěži doprovázela korepetitorka Alena Moravcová. Bližší informace
o soutěži naleznete na webových stránkách soutěže www.cellocompetition.com.
Klára Hůlková
na snímku na titulní straně
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Klub seniorů zve
Březnový Klub seniorů je z poloviny
věnován přírodě a nastupujícímu jaru.
O ptačím světě přijde vyprávět dobrušský
ornitolog Vojtěch Volf a závěrečné klubové setkání vyplní informacemi o houbách
Mgr. Pavel Světlík z křesťanského ekologického centra A Rocha. Dva pondělky
uprostřed měsíce (a jeden v dubnu) budou
věnovány programu, který bychom mohli
nazvat Tři setkání s minulostí.
V Klubu seniorů budete mít v měsících
březnu a dubnu možnost poslechnout si
velmi zajímavé vyprávění dr. Josefa Kavky Prožil jsem dvě totality. Ve třech odpoledních setkáních (dvě v březnu, jedno

v dubnu) bude dr. Kavka vyprávět o svém
životě na pozadí historických událostí,
kterými v uplynulých více než osmi desetiletích prošla naše vlast.
První z vyprávění nese podtitul Za nacismu a za války v protektorátu Čechy
a Morava. Podíváme se na historické dění
očima školáka a připomeneme si nejen
velké bitvy války, ale i obyčejný život
obyčejných lidí.
Druhé březnové setkání nese název
Léta 1945–1989 za komunistické nadvlády a připomeneme si první období
po skončení války, únorový komunistický
puč v roce 1948, ale i to, jak vypadala vojenská služba v padesátých letech, naděje

Pražského jara 1968, neblahou dobu tzv.
normalizace a konečně vítání Sametové
revoluce v roce 1989. O dubnovém setkání přineseme bližší informace v příštím
čísle.
Dr. Kavka je svou profesí psycholog a o to zajímavější je jeho vyprávění,
v němž dokáže účelně a zajímavě skloubit
„velkou“ historii s pohledem a názory jednotlivce. Jeho poutavé vyprávění opravdu
stojí za to si poslechnout.
Připomínáme, že programy jsou volně
přístupné každému, i těm, kdo ještě nedosáhli seniorského věku. Se všemi se těšíme na shledání.
(jm)

Veselý domeček z písniček Michaely Novozámské rozezpíval
děti z Dobrušky a okolí
Písnička a domeček. Zdánlivě dvě věci,
které spolu nesouvisí. O opaku nás ale
přesvědčily dva koncerty pro děti „Naše
písnička aneb postavím si domeček“ Michaely Novozámské, Hudebního divadla dětem a jejich hostů z chlapeckého
sboru Bonifantes se sbormistrem Janem
Míškem, které se uskutečnily v pondělí
13. února v Kině 70 Dobruška. „ Při stavbě domečku musíte použít různé stavební
prvky, no a písničku také musíte postupně
vystavět a složit zase z hudebních prvků.
A my, v našem koncertním pořadu, jsme
s dětmi stavěli domeček z not, melodií
a písniček. A děti, které již z častých
a pro nás velmi milých návštěv v Dobrušce známe, nám pomáhaly nejen zpěvem.
Společně jsme našli houslový klíč, který
pomyslně otevřel písničkový domeček,

ze kterého pak zněla
jedna píseň za druhou. A děti ve zpěvu
a hře i seznamujeme
se základy hudební
nauky,“ řekla nám
Michaela Novozámská, autorka a hlavní
protagonistka
koncertu „Naše písnička aneb postavím si domeček“.
Představení nemělo hluchá místa. Jednotlivé scény a písně se plynule prolínaly a vysoké tempo
představení se udrželo po celou dobu
jeho konání. Zapojení chlapeckého sboru Bonifantes, věkově příbuzného malým
divákům, jen podtrhlo vyznění tohoto za-

jímavého a originálního projektu. A tak
jak Michaela na konci koncertů poděkovala dětem za krásnou atmosféru, kterou
pomohly vytvořit, tak děti zase poděkovaly velkým potleskem. A tak zase někdy
na shledanou.
(mib)

Pozvánka na výstavu v lapidáriu
Velkoformátové fotograﬁe Petra Kakrdy:
Kníže Václav - světec a patron Dobrušky
Po čtyřech divácky úspěšných výstavách makrofotograﬁí detailů přírody se
fotograf Petr Kakrda vrací do dobrušského lapidária se snímky zachycujícími
krásu a dokonalost umění řemeslníků,
sochařů, řezbářů a malířů z doby před
stovkami let ukrytou v kostelech svatého
Václava a Svatého Ducha.
„Již mnoho let hledám únik ze současného přetechnizovaného světa plného stresu.
Vedle fascinující přírody obdivuji tvorbu
mnohdy bezejmenných, ale vždy s láskou
a pokorou tvořících řemeslníků a umělců
z dob minulých. Tak, jako Praha má chrám
sv. Víta, tak i Dobruška má svůj „chrám“.
Monumentální stavba děkanského kostela,
který je již mnoho století zasvěcený svatému Václavu, knížeti českému a ochrán-

ci zemí českých, je nepochybně společně
s radnicí nejvýznamnější stavební dominantou města. Navíc nedaleko za městem
stojí další malebná dominanta - hřbitovní
kostel zasvěcený Svatému Duchu s vrcholky Orlických hor v pozadí. Vnější stavební
vzhled zná každý, ale bohužel často nevíme, jak vypadá kostel uvnitř. Pokusil jsem
se zachytit krásu uměleckých detailů skrytou v interiérech těchto kostelů. Součástí
výstavy je i cyklus portrétů, které vyjadřují emoce – bolest a smutek, ale i pokoru,
úctu a dobro. Upřímně děkuji za aktivní
pomoc Augustínu Slaninkovi, děkanovi římskokatolické farnosti v Dobrušce,
a Biskupství královéhradeckému za povolení fotografování interiérů kostelů.“
Petr Kakrda

Výstava je přístupná po celý březen
v otevírací době městského úřadu:
pondělí, středa 7.30 - 17.00, úterý,
čtvrtek 7.30 - 15.00, pátek 7.30 - 13.30.
15

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 03 / 2017

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC BŘEZEN 2017
Beletrie pro dospělé
Fiona McIntosh
Majgull Axelssonová
Lauren Weisberger
Ivan Kraus
Alison Weirová
Kateřina Dubská
Barbara Cartland
Ingrid Desjoursová
Taťána Kubátová
Dick Francis
Suzanne Enoch
Tara Sivec
Magda Váňová

Olga Strusková
Slavičí píseň
Nejmenuji se Miriam
Bez pravidel
Čítanka Ivana Krause
Kateřina Aragonská.
Pravá královna
Malé zázraky
Bohatá nevěsta
Její život v očích panenky
Vrabčák
Divocí koně
V moci lásky
Maják v bouři
Nebýt sám

Naučná literatura pro dospělé
Václav Cílek
Co se děje se světem?
Karel Voříšek
Štěstí se dá naučit
Miroslav Pajer
Českoslovenští letci v RAF
B. Bächle-Heldeová,
U. Bühringová
Léčivé obklady a zábaly
Luboš Taraba
Ta zatracená skála:
obléhání Malty 1565
Josef Petrů
Jarmila Šuláková:
obyčejná valašská cérka

O čem se nemluví:
příběhy mladých lidí
s Downovým syndromem
Přírodní kosmetika
pro každý den
Montessori aktivity pro děti
Encyklopedie dopravních letadel

Christina Kraus
Éve Herrmann
Lukáš Musil
Literatura pro děti
Petr Wagner
Ladislav Špaček
Kamila Ulčová
Shane Birley
Dita Křišťanová
Marcin Mortka
A. Novotná, J. Votruba
Alice Peuple
J. Copons, L. Fortuny
Martin Sodomka
Jaroslav Němeček a kol.
Regionální literatura
Ladislav Miček
L. Miček, I. Vašátková

Dřív, než půjdem spát
Dědečku, už chodím do školy
Kavalino vejce
Jak se naučit blogovat
a vlogovat v 10 krocích
Vrána k vráně sedá. Angry birds
Tappi a podivuhodné místo
Kdo se směje naposled…
Copy a drdoly pro malé slečny
Už je tady pan Flat!
Agus a příšerky
Jak si postavit motorku
Znamenité příběhy
Čtyřlístku 1999
Jan z Bubna, válečník a diplomat
Vyprávění starého sekerníka

Poznámky pod čarou aneb náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Blanka Milfaitová:
PŘÍBĚH PSANÝ DO VODY
1. vydání, Mladá
fronta, Praha, 2016,
319 s., 549 Kč
Cestopisný recepis marmeládové
čarodějky z ostrovní expedice.
Druhá
kniha
Blanky
Milfaitové je ohlédnutím
za rokem, který strávila na cestách po ostrovech skutečných i těch, které si neseme jako Robinsoni sami v sobě. Není to

kniha jenom o vaření marmelád, putování
po mořích a touze žít takový život, který stojí za to, ale také o iluzi slávy a dětských radostech, o schopnosti odlišovat to
důležité od ničemného a zbytečného. Je to
příběh, který není psán do vody…
Literatura pro děti:
Elizabeth Zöllerová:
JAK
NEPOŘÁDNÍČEK
NAUČIL
DĚTI UKLÍZET
1. vydání, Fragment, Praha, 2016, 32 s.,
229 Kč
Uklízet? To slovo Anička a Honzík
slyší velmi neradi. Když se však v jejich
dětském pokojíčku zjeví malé strašidýl-

Pozvánka na sousedské posezení
V posledních letech se už zdálo, že
paní Zima ztrácí sílu a ani se jí nechce
přikrývat vše sněhovou peřinou. Co se mě
týká, tak jsem se na ni vůbec nezlobila, ale
spíš naopak. Byla jsem jí vděčná. Ovšem
od prvních dnů letošního roku se vládkyně zimních měsíců rozhodla, že nám opět
ukáže, co umí. Sněhové potěšení pokrylo
každý kout naší země. Všichni jsme měli
plno práce dostat se bez úrazu do cíle. Pro
nás nevidomé to bylo mnohem složitější.
Já jsem vše zvládla v pohodě hlavně
zásluhou mého čtyřnohého pomocníka.
Xanto by měl dostat řád, že svoji nešikovnou paničku vždy dovedl tam, kam potře16

bovala, a v pořádku se s ní vrátil domů.
A to našeho cestování nebylo málo. Někdy by svoji večerní porci granulí nejraději baštil vleže. Tak moc byl unavený. Ale
musím s radostí a velkou pokorou konstatovat, že jsme to zvládli! A to i díky vám,
všem milým Dobrušťákům, kteří nám
pomohli překonávat sněhovou nadílku.
Velké poděkování vám všem.
Za pár dní se přihlásí jaro – čas, který mám moc ráda. Zavoní tráva a všude
bude slyšet zpěv ptáčků. To je i pro mě
hezké období. Jaro by se mělo přivítat
pěkně zvesela.

ko Nepořádníček,
přihodí se něco
neuvěřitelného.
Stane se zázrak!
Nudný úklid se
promění v prima
hru plnou legrace
a zábavy. Obrázková knížka plná
překvapení, která pomůže dětem
pochopit, že úklid
není nic, čemu se musí vyhýbat. Když se
na to totiž jde chytře a s vtipem, může dětský pokojíček ovládnout rodiči tolik uctívaný POŘÁDEK!

Proto si vás dovoluji
srdečně pozvat na

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Sejdeme se
ve čtvrtek 30. března
v 16.30 v Rýdlově vile
v Novoměstské ulici (č.p. 187).
Přijďte posedět
a zazpívat si při kytaře.
Pohoštění připraveno pro každého,
kdo přijme pozvání.
Účast potvrdili zajímaví hosté.
Těší se na vás
Renata a Xanto
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Předběžné přihlášky do kurzu tance a společenské výchovy
pro začátečníky v Dobrušce
Přihlášky můžete podávat od 1.
března osobně v Informačním centru
na předtištěný formulář, který tam bude
k dispozic nebo elektronicky na adrese
www.kulturadobruska.cz/kulturni-dum
v menu Kurz tance.
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, adresu, telefonní (případně e-mail)
kontakt a místo školy, kterou bude uchazeč od září 2017 pravděpodobně studovat.

Vlastní zápis do kurzu proběhne v sobotu 22. dubna od 9 do 12 hodin v Kulturním domě a další následující pracovní dny
v době od 8 do 16 hodin ve Společenském
centru – Kině 70.
Cena kurzovného je 1.500 Kč, cena gardenky 400 Kč. Platí se hotově při zápisu.
Kurz začíná v sobotu 2. září 2017
v 19 hodin, končí věnečkem 8. nebo
9. prosince 2017.

Černobílý ples s barevnou náladou

Vyučují Lucie Krtičková a Jan Souček,
reprodukovanou hudbu
zajišťuje Kulturní dům.
Kulturní zařízení města Dobrušky,
středisko Kulturní dům
Nádražní 535, 518 01 Dobruška
Tel.: 494 629 529, mobil: 603 373 752,
e-mail: kdmd.dobruska@tiscali.cz

VALNÁ HROMADA
Divadelního souboru F. A. Šubert

Na sedmnáctém divadelním plese v Archlebových sadech se lidé jako obvykle
náramně bavili. Seriál bálů pořádaných
Divadélkem Na štaﬂích se tentokrát odehrál v černobílém duchu. Dle tradičních
zadání pořadatelů partičkám u jednotlivých stolů jste v sále kulturního domu
mohli narazit na černý kašel, bílou nemoc,
černé pasažéry, černou kuchyni s bílým
pečivem a bílými klobásami, Sněhurku
s černokněžníkem, Bílou paní či černého
jezdce. Pěvecký sbor Boni pueri revival
měl ve svých řadách Karla Černocha,
Lucii Bílou a Jožku Černého. Pátralo se
po černé skříňce zříceného letadla ve vlnách Černého moře. Závodilo se v pozitivním a negativním biatlonu. O půlnoci
přišlo na řadu "potančení" s názvem "Oči
čornyje". Za doprovodu cikánské kapely

mělo šokující pointu. Fotograﬁe z divadelního reje najdete na poslední stránce
zpravodaje nebo na webových stránkách
www.mestodobruska.cz.
(six)
Fotografie z plesu na straně 36

Ředitelská lóže

S ojedinělým sextetem 6 NaChodníku
do vášnivého světa šansonu!

Středa 29. března v 19.30
Společenské centrum–Kino 70
Chlapské přátelství, rivalita i lásky
dvou starých komediantů v černé komedii. Dvojice skvělých herců Alois Švehlík
a Stanislav Zindulka v tragikomickém příběhu o přátelství dvou starých a zapomenutých herců, kteří spolu dožívají v domě
seniorů. K srdci si příliš nepřirostli, jeden
z nich je dokonce nesnesitelně samolibý,
ale nakonec mají jen jeden druhého a své
divadelní zážitky a touhy.
Vzpomínají
na své lásky, úspěchy
i prohry, nenaplněné sny
a na prchavý
svět divadelního života.
Předprodej vstupenek bude zahájen
5. března online od 15.30 hodin. K vyzvednutí v otvíracích hodinách Informačního centra a Kina 70. (mik)

se koná ve čtvrtek
23. března 2017
od 17.30 hodin v malém sále Společenského centra Kino 70
Dobruška.
Prezence účastníků od 17.00 hodin
Program jednání:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti souboru v minulých
letech
3) Zpráva o výsledku hospodaření za rok
2016
4) Schválení nových stanov spolku
5) Volba orgánů spolku
6) Různé
7) Závěr

6 NaChodníku je šestice zajímavých
hudebníků, jak název téměř přímo napovídá, z Náchoda, která patří v Čechách
ke špičce v oblasti moderního šansonu.
Základ skupiny tvoří sourozenci pianista Tomáš a zpěvačka Lucie Peterkovi,
k nimž se později přidali další muzikanti: klarinetista a saxofonista Petr Záleský,
bubeník Ondřej Tuček, kontrabasista Milan Poutník a houslista Tomáš Lhotský.
Sympatickým rysem šestice šansoniérů
je autorská soběstačnost. Jestliže je na dosavadních albech souboru 6 NaChodníku
(Bar Babylon a Misky vah) hudební složka skladeb dílem víceméně kolektivním,
tak autorem naprosté většiny osobitých
textů je kontrabasista Milan Poutník.
6 NaChodníku důstojně reprezentují šanson v Čechách vnímaný zejména ve spojitosti s Edith Piaf, Charlesem Aznavourem,
Jacquesem Brelem nebo Hanou Hegerovou.
„Výborná hudba, kvalitní poetické texty - to vše by bylo málo platné, pokud by se

nenašla ta pravá interpretka. Tu má toto
šansoniérské sdružení v charismatické
Lucii Peterkové, výborné zpěvačce i moderátorce, schopné velmi citlivě okořenit
každou z písní potřebnou dávkou emocí.”
Tak píše o 6 NaChodníku publicista Ivan
Kott.
Jedinečný koncert sextetu 6 NaChodníku se uskuteční ve čtvrtek 30. března
v 19.30 hodin v Kulturním domě. Vstupenky v ceně 150 Kč v prodeji v Informačním centru od 1. března.
Jana Lukešová,
Kulturní zařízení města Dobrušky
17
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ZE ŠKOL
Roboti na ZŠ Pulická
Dvanáct žáků Základní školy v Pulické
ulici nejen staví, ale také oživuje roboty.
Navštěvuje totiž kroužek robotiky, který
pořádá v dobrušské základní škole SPŠ,
SOŠ a SOU v Novém Městě nad Metují.
Členové kroužku se scházejí pravidelně
každé pondělí v učebně informatiky pod
vedením učitele výpočetní techniky pana
Ing. Josefa Nymše a jeho dvou asistentů žáků novoměstské střední školy.

Žáci se zde hravou formou seznamují se základy
techniky,
programování a robotiky.
Kluci, převážně ze
šestého
ročníku,
a jedno děvče si
postupně staví z robotických
LEGO
stavebnic
mobilní kolové a pásové
roboty. Ty potom
řídí pomocí programů a senzorů, aby
sledovaly zadanou
dráhu, vyhýbaly se
překážkám nebo soutěžily v Sumo turnaji.
Pro práci kroužku zapůjčila SPŠ
V Novém Městě nad Metují celosvětově
rozšířený systém se širokou nabídkou stavebnic a dílů dánské ﬁrmy Lego Group.
Jedná se o robotické výukové sady Lego
Mindstorm NXT 2. Hravou formou tak

kluci, případně i děvčata, získávají zkušenosti s konstrukčním řešením a programovým řízením technických prostředků
- pohonů, vozidel, manipulátorů. Získané
dovednosti mohou později využít při studiu technických oborů na středních školách a v technické praxi.
(jf)

Návštěva paní Moravcové s jejím vodícím pejskem Xantou
v ZŠ Opočenská
Jak všichni víme, děti mají rády
zimu a sníh. Ani my, žáci ZŠ Opočenská, nejsme výjimkou. V pondělí
13. února jsme si ale přáli, aby venku nesněžilo a neklouzalo to. Čekali jsme totiž
vzácného hosta. Vlastně hosty. Měla nás
přijít navštívit nevidomá paní Renata Moravcová se svým čtyřnohým kamarádem
Xantíkem a ve sněhu by se jim k nám šlo
špatně. Naše přání se splnilo. Dokonce
svítilo i sluníčko, a tak jsme se mohli těšit
ze zajímavého vyprávění.
Paní Moravcová nám velmi poutavě
vyprávěla o svém životě ve tmě, o svých
vodících pejscích, také o činnostech, které
dříve, než ztratila svůj zrak, mohla dělat
a nyní již bohužel ne. Měli jsme možnost
vyzkoušet si chůzi s bílou orientační holí,
nalévat vodu do hrníčku se zakrytýma očima a spoustu dalších činností, které jsou
součástí běžného života a pro nás „koukavce” - výraz používá paní Moravcová
- jsou úplně samozřejmé, ale se zakrytýma
očima ne zcela jednoduché.
Také nás seznámila se svými aktivitami a akcemi, které pořádá ve spolupráci
se Sjednocenou organizací nevidomých
a slabozrakých České republiky. Jedná
se např. o organizaci soutěží vodících
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psů, „Kavárnu ve tmě”, „Barevnou tmu”
a další akce, které jsou určeny nejen lidem se zrakovým postižením, ale i široké
veřejnosti.
V závěru nás pozvala na novou akci
pro lidičky z Dobrušky a okolí „Putování s F.L.Věkem”, která se uskuteční
v červnu letošního roku, a my se jí určitě
zúčastníme.
Děkujeme ☺
Žáci ZŠ Opočenská
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Lásce k přírodě se dá učit i v tělocvičně
V rámci environmentální výuky v budově dobrušské Základní školy Opočenská proběhl PROJEKTOVÝ DEN.
Žáky zaujaly interaktivní workshopy,
které nabízely poznávání stromů, keřů
a místního ptactva.
Část workshopu vedla Jarmila Martincová z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně. V druhé
části probíhal naučný program Krmení
ptáků, s doplněním výstavy místního
ptactva, pod vedením Pavla Světlíka ze
sdružení A Rocha-Křesťané v ochraně
přírody.
Jedním z úkolů po projektovém dni
bude tvorba krmítek pro ptáky plněných
hovězím lojem a semínky slunečnice. Lůj
škole dodala dobrušská ﬁrma Maso-uzeniny-potraviny Václav Novák.

V přírodě děti mohou zakusit spoustu
smyslových vjemů – vidět odstíny barev,
tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si,
ochutnat. Uvědomí si, že když je zima,
musí se zahřát pohybem. Zjistí, že pod
stromy je stín, který ochrání před slunečním úpalem, voda chladí, rosa je mokrá
a na slunci se třpytí. Mohou použít louku
jako místo, kde se dá rozeběhnout do dáli,
v lese mohou zakopnout o pařez, nebo
ho přeskočit. Když si dřepnou, uvidí,
kdo žije v louži, kdo pospíchá mezi jehličím, nebo žije pod kameny. To všechno
vzbudí jejich zvědavost a vyprovokuje
otázky. Vztah k přírodě zejména městské
děti nezískávají snadno. Vedení k úctě
a ohleduplnosti k přírodě je jedním z úkolů současné základní školy v rámci běžného programu základních škol, s jejichž

pomocí můžeme v dětech probudit lásku
k přírodě a současně naplňovat záměry
rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání. Vzhledem k zimnímu období byl program přizpůsoben počasí a proběhl v tělocvičně školy.
ZŠ Dobruška, Opočenská

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZÁPIS dětí do 1. třídy základní školy

Základní škola v Opočenské ulici v Dobrušce zve na 14. Den
otevřených dveří v úterý 4. dubna v době od 8 do 14 hodin.

Základní škola, Opočenská 115, Dobruška vyhlašuje ZÁPIS
dětí do 1. třídy základní školy, který proběhne dle novely
Školského zákona až ve středu 26. dubna od 8 do 14 hodin.
Škola je určena žákům, kteří mají vzdělávací problémy a případně další speciální potřeby. Rodiče se mohou informovat
i telefonicky na čísle 494 623 196.
K zápisu je potřeba průkaz totožnosti rodičů, rodný list
a zdravotní průkaz dítěte, zpráva o psychologickém či jiném
důležitém vyšetření z PPP nebo SPC a doporučení dětského
lékaře.
Dagmar Macková, ředitelka školy

Při této příležitosti se pod záštitou Královéhradeckého kraje uskuteční výstava soutěžních prací žáků speciálních škol
„O nejkrásnější velikonoční vajíčko“. Návštěvníci hlasováním vytvoří „lidovou porotu“. Každý může svým hlasem
přispět k výběru nejlepší práce a jejího ocenění. Možnost prohlídky všech prostor školy i návštěva vyučovacích hodin.
Srdečně zvou
zaměstnanci ZŠ

Podorlické vzdělávací centrum hostilo
mladé programátory z celé republiky
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška hostila v Pulicích
8. ročník studentské soutěže v programování CNC strojů pomocí programu SolidCAM. Budoucí techničtí odborníci museli
během několika hodin v tomto programu
vytvořit postup, který dokáže obrábět
i velmi složité díly.
Pořadatelem celé soutěže je brněnská
ﬁrma SolidVision, která je také autorem
tohoto počítačového programu. Letošního
ročníku se zúčastnilo 21 studentů ze šesti
středních škol z celé republiky.
Samotnou soutěž zahájil i zakončil starosta města Dobrušky Petr Lžíčař, který
studentům popřál hlavně klid a správnou
rozhodnost. Ivan Cimr z ﬁrmy SolidVision, ředitel školy Vladimír Voborník
a zástupce generálního sponzora Zdeněk
Forejtek z KBA Graﬁtec předali vítězům
velmi hodnotné ceny.
A jak soutěž dopadla? Hlavní cena
sice putuje do Brna, ale ani studenti
z dobrušské Střední školy – Podorlické

vzdělávací centrum se mezi účastníky
neztratili. Patřila jim nepopulární „bramborová“ medaile, ale cenné zkušenosti
a nezapomenutelné zážitky jim už nikdo
nevezme.
(jme)

19

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 03 / 2017

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Sportovní kynologie ve městě sklízí úspěchy a rozrůstá se
Jsme mladá malá organizace. V Dobrušce se věnujeme sportovní kynologii
pouhých dvacet měsíců. Loňský rok byl
pro nás velmi úspěšný. Naši psovodi složili třináct zkoušek z výkonu. Největší
úspěchy sbíral Pepa Moravec, kterému
se podařilo v jednom roce složit tři těžké
zkoušky podle Mezinárodního zkušebního řádu – IPO 1, 2 a IPO 3 dokonce dvakrát. Tím se může pochlubit málokterý
psovod. Ostatní členové se také snaží,
ale proti Pepovi jsme začátečníci. Máme
za sebou jen nižší stupně zkoušek, podle
Národního zkušebního řádu. Ve Zkoušce základní ovladatelnosti (ZZO) uspělo
na jaře pět psovodů se svými psy – Kur-

landová s Uranem,
Moravcová s Keisy, Brožová s Tessi,
Matějů st. s Argem,
Vančík s Buddym.
Na podzim jsme
slavili. Moravcová,
Brožová a Matějů
ml. složili druhou
zkoušku
(ZZO1).
Petra
Kurlandová má také druhou
zkoušku Bh podle
MZŘ.
Nejen složení těchto zkoušek je naší
vizitkou, ale i účast na různých závodech
po okolních základních kynologických organizacích. Často jsme obsazovali první
místa. Předvedli jsme se na devíti závodech: Kurlandová - pět vítězství, J. Moravec pětkrát druhý a jednou třetí. Ostatním
to zatím na bednu nevyšlo, ale jak se říká:
„Není nutné vyhrát, ale zúčastnit se.“
V červenci jsme dobrušským skautům
na jejich letním táboře v Mastech dvakrát
předvedli ukázku z výcviku psů. Děti si
mohly pejsky pohladit, nabídnout jim
pamlsek. Dva odvážlivci si dokonce vyzkoušeli ochranný rukáv na obranu. Myslíme, že se jim setkání líbilo, a rádi jim
ho zopakujeme. V říjnu jsme na náměstí

F. L. Věka předvedli ukázku výcviku –
poslušnost a zadržení ﬁguranta.
Po celý rok k nám průběžně docházejí zájemci o výcvik, ale někteří to po pár
návštěvách vzdají. Vycvičit psa chce trpělivost, důslednost a hlavně čas, který nám
někdy chybí. Máme mezi sebou naštěstí
psovody, kteří chtějí dosáhnout dobrých
výsledků. Věříme, že jich bude přibývat. Je pěkné, že mezi nás přijdou starší
i mladší lidé a mají zájem dělat něco pro
své zdraví a trochu se hýbat při běhání
s pejsky. Rádi vám nabízíme místo v našich řadách. Cvičíme každou neděli od 9
hodin za Městským stadionem směrem
na Mělčany.
Základní kynologická organizace Dobruška

RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
Týden bezpečnosti pro celou rodinu
V měsíci březnu se v Sedmikrásce můžeme těšit na ,,TÝDEN BEZPEČNOSTI‘‘. Jedná se již o druhý ročník. Ve dnech
od pondělí 27. března do pátku 31. března se prostory rodinného centra promění
v místo, kde cenné informace budou moci
načerpat a zároveň si i prakticky ozkoušet jak děti, tak i jejich rodiče a prarodiče. V jedné z místností budou připraveny
vzdělávací materiály ke čtení, elektronická prezentace s krátkými videi na téma
první pomoc apod. a jiné pomůcky spojené s poskytnutím první pomoci a bezpečnosti na silnici, v přírodě i v domácnosti.
Děti budou moci splnit zábavné naučné
úkoly a obdržet ceny týkající se tohoto tématu.
Dále nás během tohoto týdne čekají zajímavé akce: V úterý 28. března od 16.00
nás navštíví Mgr. Martin Vlasák, předseda
sdružení OD5K10, z.s., které provozuje
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nízkoprahový klub v Rychnově nad Kněžnou. Pro veřejnost povede besedu na téma
BEZPEČNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE
NA INTERNETU. Poradí, jak prakticky
zajistit bezpečí dětí při surfování na internetu, upozorní na reálná nebezpečí komunikace na sociálních sítích, kiberšikany,
závislosti na PC hrách atd.
Ve středu 29. března od 9.30 bude vedoucí rodinného centra Sedmikráska Iva
Horáková mluvit o PRVNÍ POMOCI dětí
a dospělých. Účastníci se mimo jiné dozví, co říci při volání na číslo 155, naučí se
použít obsah autolékárničky, vyzkouší si
srdeční masáž, ošetření popálenin, zástavu
krvácení u dětí a dospělých atd.
Velmi milou akcí bude ve čtvrtek
30. března od 10.00 návštěva policisty ČR
praporčíka Bc. Petra Novotného, tatínka jednoho z našich malých návštěvníků,
který bude odpovídat na dotazy účastníků

na téma BEZPEČNOST DOMA I VENKU.
Kluci a holčičky si budou moci prohlédnout
jeho uniformu i další služební výstroj.
Děkujeme všem, kteří nám pomohou
jakoukoli formou tuto aktivitu uskutečnit.
Moc se těšíme na všechny, kdo přijdou si
s námi tento týden užít.
www.jbdobruska.cz
sedmikraska@jbdobruska.cz
Za tým Sedmikrásky
Mgr. Kateřina Faltová
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Únor jsme ve Vješáku odstartovali ryze
dívčí akcí, která nesla název „Just for girls“. V pátek 3. 2. jsme se my, ženská část
vedoucích z Vješáku, setkaly s ostatními
mladými dívkami a strávily spolu příjemné holčičí odpoledne. Tentokrát bylo Just
for girls zaměřeno na poměrně aktuální
a moderní téma: „Role ženy v dnešním
světě“. Dívky mohly vyjádřit svůj názor
a následně diskutovat o tom, jaká je skutečná role žen ve společnosti, co vlastně
znamená výraz gender a s tím související genderová vyváženost či korektnost.
V rámci programu se mladé dámy mohly zapojit do různých kreativních aktivit, zhlédnout zajímavá videa týkající se
daného tématu a občerstvit se sladkými
a slanými dobrotami. Na závěr byly dívky
povzbuzeny k tomu, aby si uvědomovaly
důležitost a krásu role žen ve společnosti,
která nespočívá pouze v otrockém plnění pracovních nebo domácích povinností,
ale i ve využití ženské citlivosti, estetického cítění, schopnosti s láskou pečovat
o své děti a předávat jim základní životní
hodnoty, být oporou svému muži, v umění naslouchat a celkově zkrášlovat dnešní společnost. Dívky byly vedeny také
k uvědomění si svých silných a slabých
stránek a k využití svých předností a potenciálu, jež jim byl do života nadělen.
Volnočasový klub Vješák je od roku
2015 členem Asocieace Comeniana,
jejímž hlavním cílem je právě sdružování a propojování různých rodinných,
volnočasových, nízkoprahových i seniorských center napříč celou republikou,

VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLADÉ
Vedoucí Vješáku čerpali inspiraci
a získávali nápady na konferenci
což slouží především k zefektivnění
a zkvalitnění služeb
poskytovaných těmito
zařízeními.
V únoru se všichni
vedoucí i dobrovolníci z Vješáku
a Vješáčku zúčastnili dvoudenní konference výše uvedené
asociace, v jejímž
rámci se mohli setkat s vedoucími
z jiných volnočasových a nízkoprahových center, diskutovat na téma
efektivního fungování týmu vedoucích,
načerpat inspiraci a získat užitečné nápady pro práci s dětmi a mladou generací.
V průběhu uplynulého měsíce Vješák stihl uspořádat „Turnaj ve stolním tenise“
a společně napříč různými věkovými skupinami tradiční „Večer deskových her“.
A na co že se to vlastně můžeme těšit
v březnu? První jarní měsíc Vješák zahájí
zdravě. Během akce „Smoothie party“ si
účastníci budou moci připravit a vychutnat koktejl z oblíbených druhů ovoce a zeleniny. Následující týden proběhne při hře
„Wings of War“ letecká bitva s věrnými
modely letadel. Pro hráče čeká napínavý
scénář, jež bude kopírovat některou ze
známých leteckých bitev 2. světové války.
Na konec měsíce plánujeme pro všechny

věkové kategorie z Dobrušky a okolních
obcí „Večer deskových her“.
Součástí Vješáku je také klub Vješáček, který probíhá každou středu od 16
do 17:30 hodin a je určený pro děti
ve věku 1. stupně základních škol. Klub se
otevřel i menším dětem díky zájmu rodičů
a prvostupňových dětí samotných. V rámci Vješáčku si děti pod vedením zkušených vedoucích mohou zahrát deskovky
či karetní hry a využít další vybavení klubu, jako například taneční podložky, konzoli Wii, fotbálek nebo stolní tenis. Při
aktivitách se děti učí spolupráci, týmovosti a jsou vedeni k fair play. Výhodou
Vješáčku je skutečnost, že do klubu děti
nemusí chodit pravidelně každý týden.
Záleží na jejich zájmu.
Za tým Vješáku, Gabriela Machová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci březnu oslaví významná životní jubilea:
Nentvich Tomáš Ing.
65 let
Dobruška, K. Michla
Sazima Miloš
65 let
Dobruška, Družstevní
Netíková Marie
70 let
Dobruška, Na Příčnici
Novotný Josef Ing.
70 let
Dobruška, Šubertovo nám.
Rybín Ladislav
75 let
Dobruška, Solnická
Popelář Jaroslav
85 let
Dobruška, Mírová
Skalický Rudolf
85 let
Dobruška, Družstevní
Baracová Libuše
90 let
Dobruška, Javorová
Hušková Zdeňka
91 let
Dobruška, Pulice
Králíček Alois
93 let
Dobruška, Solnická

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V lednu z našich řad odešli:
Josef Kučera
1945
Dobruška, Orlická 975
Zdeňka Němcová
1953
Dobruška, Na Poříčí 140
Jiřina Padriánová
1951
Dobruška, Domašínská 991
Lidmila Škopová
1934
Dobruška, Orlická 975
František Vacek
1942
Dobruška, Pulická 824
Čest jejich světlé památce.

Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.
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ZE SPORTU
Florbalová Bodlinka vládne Královéhradeckému kraji
Obrovský úspěch si připsala Základní škola Františka Kupky. Reprezentanti
Školního sportovního klubu Bodlinka totiž v krajském chlapeckém i dívčím finálovém turnaji Poháru základních škol pro
1. stupeň ZŠ ve florbale doslova „rozpíchali“ soupeře a umění svých bodlinek
předvedou i v národním finále na Hané.
Florbalové Královéhradecko leželo u nohou malému městečku z Rychnovska.
Krajské ﬁnále – chlapci
Dívčí i chlapecké ﬁnále se hrálo v Předměřicích nad Labem. Turnaje pro kluky
se zúčastnilo osm týmů. Na oktet čekalo
pouze jedno jediné postupové místo v kraji. Pro to si dokráčela Bodlinka Dobruška. Přestože v průběhu turnaje jednou
prohrála, další čtyři výhry ji katapultovaly
do olomouckého národního ﬁnále Moravy
a východních Čech. Stejnou bilanci jako
Dobruška zaznamenali i druzí Lvi ze ZŠ
Štefánikova v Hradci Králové. V jejich
neprospěch však hovořil vzájemný zápas,
ve kterém si s nimi vítězové z Dobrušky
poradili. Bronz připadl Javorníčkům. Další pětice týmů sice skončila bez medaile,
rozhodně to ale neznamená, že by měla
důvod ke smutku. Už samotný postup
do krajské soutěže je bezesporu velkým
úspěchem. O koho se jednalo? ZŠ a MŠ
Krčín, Schulzovy sady Dvůr Králové,
Obři Hostinné, ZŠ Štefcova a Mamutíci.

Krajské ﬁnále – dívky
Dívčí ﬁnále šestice týmů si také podmanila dobrušská Bodlinka. A to zcela suverénním způsobem, když vyhrála čtyřikrát
ze čtyř možných pokusů. Také dobrušské
dívky se mohou těšit na olomoucké národní ﬁnále. Druhá skončila Mrňata ze ZŠ

Mládežnická, třetí ZŠ Milady Horákové.
Cibulky, ZŠ Miletín a Kočky Hostinné
sice na medaile nedosáhly, nic to nemění
na skutečnosti, že si užily krásné ﬂorbalové dopoledne bez školy a bavily se sportem, který všechny do jedné milují.
(ceskyflorbal.cz)

Florbalisté a florbalistky ZŠ F. Kupky - vítězové krajského kola a postupující do Národního finále „Poháru základních škol pro 1. stupeň ZŠ ve florbale.
Vzadu zleva: trenéři Jan Černý a Jan Jirák, vedoucí družstev Zdeněk Potůček.
Chlapci: Adam Jakubský, Matyáš Šťásek, Jonáš Pokorný, Adam Čtvrtečka, Jan Mervart, Jakub Kollert, Jonáš Prostředník Matěj Řepa, Jan Štach, Adam Nejedlý.
Dívky: Aneta Vacková, Denisa Hušková, Tereza Jakubská, Kateřina Cvrčková, Adéla
Dubská, Alexandra Rašková, Pavlína Petrová, Viktorie Kozáková, Vendula Řeháková.
Brankáři: Anna Čtvrtečková, Šimon Řízek.

Skibob klub spolupořadatelem Mistrovství republiky
a Českého poháru
Neděle, která byla dnem Mistrovství
Předposlední lednový víkend patřila
závodní sjezdovka v Deštném v Orlických horách Mistrovství republiky ve slalomu a Českému poháru v obřím slalomu
v jízdě na skibobech. Vrcholnou domácí
akci společně s Českým svazem skibobistů uspořádal dobrušský Skibob klub, který
zajistil technickou stránku závodu.
V sobotu se jely dva závody Českého
poháru v kategoriích žáci a žákyně, junioři, ženy, muži a kategorie masters, tedy
kategorie seniorů. Na menší účasti se podepsala chřipková epidemie. Na sjezdovku se postavilo 35 závodníků ze sedmi
oddílů z celé republiky. Ze šesti kategorií
skibobisté z Dobrušky zvítězili ve třech.
Kategorii juniorů v obou závodech ovládl
Dominik Harnach, ženám v obou závodech vládla Stanislava Preclíková a kategorii masters také v obou závodech
Bohumil Flegl.
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ČR, přivítala závodníky a pořadatele slunečným, ale velmi chladným počasím. To
se podepsalo na kvalitě sněhu, který byl
zmrzlý a velmi rychlý. Přesto se bez vážnějších problémů odjela obě kola slalomu
- první disciplíny republikového šampionátu. Obří slalom se pojede samostatně
při dalších závodech. Z výsledků obou
závodů pak vzejde vítěz kombinace.
Mistrem republiky ve slalomu se v kategorii žáků stal Martin Pago ze Skibob
klubu Dobruška. Jeho oddílový kolega
Dominik Harnach zvítězil mezi juniory,
Stanislava Preclíková mezi ženami. Bohumil Flegl, který ovládl veteránskou kategorii, popsal svoje úspěšné vystoupení:
„Kolikátý je to můj titul, si nevzpomenu.
Vím jen, že letos je to můj první. Jsem
rád, že jsem si ho vyjel zrovna na domácí
půdě. V Deštném si to opravdu užívám.
Jezdím na skibobu od roku 1998. Před-

tím jsem se věnoval biatlonu. Změny
jsem nikdy nelitoval. Pouze mě mrzí, že
si skiboby v Čechách nenašly více diváků
a obdivovatelů.“
Skibob klub Dobruška na začátku
února pořádal Orlický pohár, který se jel
v disciplínách super G, obří slalom a slalom a zúčastnily se ho čtyři skibobové
oddíly. Ani zde se dobrušští závodníci
neztratili a obsadili přední místa ve všech
kategoriích.
(jme)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
březen 2017

přehled akcí

MUZEUM
Telefon 494 629 668
• DOMEK F. L. VĚKA je mimo sezonu uzavřen.
• RADNIČNÍ VĚŽ je mimo sezonu přístupná na předchozí objednání v muzeu nebo v informačním centru.

KULTURNÍ DŮM

LOUTKOVÁ SCÉNA
Neděle 12. března od 10 hodin v sokolovně
ZAMILOVANÝ KUBA
Repríza pohádky Jitky Kozubové pro nejmenší. Vstupné 20 Kč,
prodej vstupenek na místě.

ZUŠ
Koncert Pondělí 20. března od 17 hodin v sále Základní umělecké školy (Kostelní ul. 428)

Telefon 777 418 746
Středy 1. a 8. března v 19.00
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ
(manželské a partnerské dvojice)
Čtvrtek 2. března v 19.00
DUO ARAMIS
Setkání s populární dvojicí hudebníků ze Zlína. Duo Aramis patří
k nejsledovanějším, nejoblíbenějším a nejúspěšnějším kapelám
účinkujícím v televizi Šlágr. Repertoár: Čekej tiše, Běž za svou
láskou, Odpusť, Zamilovaný, Krásné chvíle, Ospalé ráno aj.
Vstupné 200 Kč. Předprodej vstupenek v IC.
Sobota 11. března v 8.00
VÝROČNÍ SCHŮZE
ZO ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU OPOČNO
Čtvrtek 16. března od 19.30 hodin
VÁCLAV KOUBEK - RECITÁL
Úsměv na tváři vykouzlí písničkář Vašek
Koubek. Má na svém kontě nemalé množství povedených nahrávek, přičemž je známý i z televizních obrazovek a divadelních
prken.
Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek v IC.
Sobota 18. března ve 20.00
ZÁSTĚRKOVÁ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje FOORS. Tradiční dámská volenka, předtančení, tombola s hlavní cenou - automatickou pračkou. Pořádá
SRP MŠ v Dobrušce. Vstupné 120 Kč. Předprodej u pořadatele
(tel. 494 629 528).
Pátek 24. března ve 20.00
14. REPREZENTAČNÍ PLES TANEČNÍHO KLUBU HOP
DOBRUŠKA
K tanci a poslechu hraje Letrando (Letohrad).
Informace a vstupenky ve výši 120 Kč u pořadatele - Martin Bašek, tel. 777 052 659.
Čtvrtek 30. března v 19.30
6 NACHODNÍKU
Kapela 6 NaChodníku je šestice zajímavých hudebníků - jak napovídá název - z Náchoda. V Čechách patří ke špičce v oblasti moderního šansonu. Nic nepřebírají, všechno si píší sami. V čele stojí
charismatická Lucie Peterková, výborná zpěvačka i moderátorka.
Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek v IC.

LAPIDÁRIUM
Výstava

Velkoformátové fotograﬁe uměleckých detailů z dobrušských
kostelů sv. Václava a Sv. Ducha
PETR KAKRDA: KNÍŽE VÁCLAV – SVĚTEC A PATRON
DOBRUŠKY
Po celý březen vstup zdarma v otevírací době městského úřadu:
pondělí a středa 7.30 - 17.00, úterý a čtvrtek 7.30 - 15.00, pátek
7.30 - 13.30. Vernisáž 2. března 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

Výstava ve foyer knihovny
JOSEF PÁCHA: KNIŽNÍ OBĚ-KTY
Výstava zahrnuje knižní objekty – knihy, které se nedají číst. Ne, že by byly nudné, ani
nepůsobí jako satirický časopis, ale potěší
svým jemným vtipem. Nad některými je nutno se chvilku zamyslet, některým se „čtenář“
zasměje až tehdy, když si přečte jejich název.
Hradecký knihař Josef Pácha se vyučil knihařem souběžně v Praze a v jihlavské tiskárně Graﬁa. V letech
1992 až 1996 provozoval se dvěma kamarády malou tiskárničku
v Havlíčkově Brodě. Další období svého života popisuje takto:
„V Brně na veletrhu jsem potkal známého hradeckého knihaře,
který už chtěl do důchodu. Knihařství jsem od něj koupil a od té
doby v něm pracuju“. Mimo práci Pácha vytváří objekty pro potěšení. Se společnicí vystavuje knihy samostatně již 16 let.
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BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Městská knihovna v Dobrušce se i letos připojuje k dalšímu ročníku celostátní akce „Březen
– měsíc čtenářů“, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků.
Oddělení pro děti:
NOVÉ SPOLEČENSKÉ HRY
Městská knihovna rozšiřuje nabídku společenských her o dalších 21 kousků! V březnu si je můžete přijít zahrát do knihovny.
Od 1. dubna se budou půjčovat domů! V nabídce budou např.
Země – světová znalostní hra, Carcassone, Slovopád, Chodí pešek okolo, Černé historky, Duch!, Barvínek. Pravidla půjčování
společenských her pro děti budou zveřejněna na webových stránkách, facebooku knihovny i přímo v dětském oddělení.
Čtvrtek 2. března v 15.00 - pro děti do 6 let
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Pro předškolní děti ve věku od 4 do 6 let bude připraven zábavný program. Maminky mají možnost využít přibližně půlhodinku
volna k nákupům či odpočinku.
Středa 3. března v 15.00 - pro děti do 6 let
VYHLÁŠENÍ NEJ ČTENÁŘŮ ROKU 2016
Ve středu 8. března budou v obou odděleních městské knihovny
vyhlášeni a odměněni nejpilnější čtenáři za rok 2016. Oba získají
pěknou odměnu.
Úterý 14. března v 18.00 ve foyer knihovny
SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU IVOU PEKÁRKOVOU
Česká prozaička, publicistka a překladatelka z angličtiny. Publikovala desítky knih
– například Péra a perutě, Do Indie kam
jinam, Láska v New Yorku, Láska v Londýně, Jaxi taxikařím, Pečená zebra. Některé vyšly v překladu ve Spojených státech,
Velké Británii, Německu a Španělsku. Iva
Pekárková studovala přírodovědeckou
fakultu, obor mikrobiologie a virologie.
V roce 1983 krátce před jejím dokončením emigrovala. Zakotvila v Americe, kde vystřídala několik zaměstnání, včetně barmanky, sociální pracovnice a taxikářky v New Yorku. V roce 1997
se vrátila do Prahy, krátce působila v redakci MF Dnes. Od roku
2005 žije v Londýně. Vstup zdarma.
Pátek 24. března od 17 hodin
pro přihlášené čtenáře z dětského oddělení
NOC S ANDERSENEM
Předposlední březnový týden vyvrcholí již tradičním nocováním v knihovně. Letošní Noc
s Andersenem nese podtitul ČTYŘLÍSTEK.
Úterý 28. března v 17.00 ve foyer knihovny
KŘEST KNIHY „ČERNÁ HODINKA“
Uvedení nové regionální publikace místního spisovatele a ředitele vlastivědného muzea Jiřího Macha s ilustracemi dobrušského
výtvarníka Karla Štětiny.

SPOLKOVÝ DŮM
RÝDLOVA VILA
Telefon 494 629 667
Středa 15. března v 15.00
BESEDA Z CYKLU „PAMĚTNÍCI Z DOBRUŠKY VZPOMÍNAJÍ A VYPRÁVÉJÍ“
na téma „78 let od okupace nacistickým Německem“. Hostem
bude Josef Škoda.
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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. března Z ptačího světa (Vojtěch Volf)
13. března Prožil jsem dvě totality - za nacismu a za války
v protektorátu Čechy a Morava (Josef Kavka) – 1. část
20. března Prožil jsem dvě totality - léta 1945 – 1989 za komunistické nadvlády (Josef Kavka) – 2. část
27. března Houby (Pavel Světlík)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Telefon 494 621 505
Sobota 11. března - 9.00 až 15.00
KURZ DRY BRUSH
Technika suchého štětce ve variantě černo-bílé nebo barevné.
Více informací na www.konecnekreslim.cz.
Neděle 12. března - 9.00 až 13.00
MALBA VE STYLU SLAVNÝCH MALÍŘŮ
Více informací na www.konecnekreslim.cz.
Pátek 17. března - 9 až 11 hodin
ZIMNÍ TVOŘENÍ Z PAPÍRU
nové vzory skládání z čajových sáčků, skládaný motýl a velikonoční dekorace. Cena kurzu včetně materiálu 60 Kč.
Sobota 25. března ve 14.00
DRÁTOVANÁ SPIRÁLA
kurz s Martinou Horákovou. Naučíte se pracovat s drátem a vyrobíte si netradiční dekoraci. Cena kurzu včetně materiálu 220 Kč.

Připravujeme na letní prázdniny:

LÉTO S PAMPELIŠKOU - prázdninové tvoření a hry ve dnech
3. až 7. července, mimo státních svátků.
STANOVÝ TÁBOR V MĚLČANECH - všestranně zaměřený
stanový tábor s celotáborovou hrou Pustý ostrov, pro děti z 1. až
5. tříd od 31. července do 11. srpna.
VÍKENDOVÝ ŘEZBÁŘSKÝ KURZ - na táborové základně
v Mělčanech od pátku 4. srpna do neděle 6. srpna.
TANEČNÍ TÁBOR RADOST - 20. až 27. srpna. Ubytování v budově horské chaty Radost v Plasnici. Vhodné pro děti od 1. třídy.

VJEŠÁK
Nám F. L. Věka 24, Telefon 776 705 177
Čtvrtek 9. března v 16.30
SMOOTHIE PARTY
příprava koktejlů z oblíbených druhů ovoce a zeleniny
Čtvrtek 16. března v 16.30
WINGS OF WAR - letecká bitva s věrnými modely letadel
Pátek 31. března od 19.30
VEČER DESKOVÝCH HER
Každou středu od 16.00 do 17.30 - KLUB VJEŠÁČEK
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SEDMIKRÁSKA
RODINNÉ CENTRUM
Nám F. L. Věka 24, telefon 605 548 288
Čtvrtek 2. března od 9.30
RITUÁLY V ŽIVOTĚ DÍTĚTE
Přednáška rodinného a výchovného poradce Evalda Ruckého.
Vstupné 40 Kč (hlídání dětí k dispozici).
Pondělí 27. až pátek 31. března
TÝDEN BEZPEČNOSTI pro celou rodinu - 2. ročník tematických přednášek
Úterý 28. března od 16.00
BEZPEČNOST DĚTÍ a MLÁDEŽE NA INTERNETU
Martin Vlasák, lektor primární prevence, předseda sdružení
OD5K10 Rychnov nad Kněžnou
Středa 29. března od 9.30
PRVNÍ POMOC u DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
Iva Horáková, zdravotní sestra, vedoucí RC Sedmikráska
Čtvrtek 30. března od 10.00
BEZPEČNOST DĚTÍ a MLÁDEŽE DOMA I VENKU
praporčík Petr Novotný, policista ČR
Vstupné 40 Kč, hlídání dětí k dispozici.

IXKO
Církev bratrská, Zd. Nejedlého 574, tel. 736 788 254. Kontaktní
osoba: Štěpán Vašíček, pastor.
Každou neděli veřejná bohoslužba od 9.30 hod. v Kině 70 (během bohoslužeb je zajištěn program pro děti).
Během týdne v ul. Zd. Nejedlého 574:
Každé pondělí v 16.30
Awana (klub pro děti od 5ti let)
Středy 1. a 15. března v 19.00 Biblické studium
Středy 8. a 22. března v 9.00 Klub Pampeliška
(pro maminky s dětmi)
Každou sobotu v 1800
K2 - klub mládeže (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky)
V Rýdlově vile:
každé pondělí v 15.00
KLUS (klub seniorů)
Na všechna setkání jste srdečně zváni. Vstup zdarma.

PASTORAČNÍ CENTRUM
Kostelní 259, telefony 494 623 083 a 731 604 055
Středy a pátky v 19.00
KATECHEZE – hlásání víry pro dospělé a mládež
Hledáte smysl svého života? Potřebujete společenství, které vás
neodsoudí, ale podpoří? Chcete objevit spirituální kořeny svých
předků? Přijďte naslouchat katechezím pro mladé i dospělé. Pokračují do Velikonoc.
Pátek 24. - pondělí 27. března
JARNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK
Pořádá Farní charita Dobruška. Výtěžek z prodeje darovaných
věcí bude použit na charitativní dobročinné účely (funkční elektrospotřebiče, keramika, sklo, porcelán, knihy, bytové doplňky,
kuchyňské potřeby, doplňky, oblečení, obuv a vše, co může ještě
potěšit a posloužit).
Pátek 9 až 18 příjem darů; sobota, neděle a pondělí 9 až 16 prodej
darovaných věcí.
Bližší informace na telefonech 775 658 314 a 723 539 100.

KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890. Telefony 494 629 530 a 777 418 798

POZOR! Nová provozní doba bazénu od 1. března!
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

KRYTÝ BAZÉN
13 – 16
17 – 18
19 – 21
13 – 18
19 – 21
pro veřejnost zavřeno (školy a spolky)
14 – 17
19 – 21
13 – 21
12 – 21
12 – 20

Ranní plavání: středa až pátek 6.00 – 7.30 (ve dnech školní výuky)
Alternativní provoz: (veřejnost nebo organizace)
pondělí
16 – 17
18 – 19
úterý
17 – 18
čtvrtek
13 – 14
17 – 18
úterý a čtvrtek
Pondělí, středa, pátek
Úterý
Čtvrtek
Sobota
Neděle

AQUAEROBIK
18 – 19
SAUNA
13 – 21
13 – 21
13 – 17
17 – 21
12 – 21
12 – 20

muži
ženy
ženy
společná
společná
společná

SPINNING
Pondělí 16.45 instruktor Libor H.
Pátek
16.30 a 17.45 instruktor Libor H.
Úterý
16.30 a 17.45 instruktorka Alena P.

SPORT
FOTBAL
Mistrovská utkání na Městském stadionu Václava Šperla
Sobota 4. března ve 12.00 Krajský pohár – starší žáci
SK Dobruška – SK Solnice
Sobota 11. března v 10.00 Krajský pohár – starší dorost
SK Dobruška – Lokomotiva Borohrádek
Sobota 11. března v 10.00 Krajský přebor – muži
SK Dobruška A – FK Jaroměř
Sobota 18. března v 15.00 Krajský přebor – muži
SK Dobruška A – FK Chlumec nad Cidlinou
Sobota 25. března v 12.45 Krajská soutěž – starší dorost
SK Dobruška A – 1. FK Nová Paka

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL – ﬁlmová a divadelní představení
Čtvrtek 2. března v 19.30
MUZZIKANTI
Premiéra nové české hudební rockové a folklórní balady. Ve ﬁlmu plném písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou
rockovou současnost se mj. představí Pavel Kříž, Martin Dejdar,
Maroš Kramár, Markéta Konvičková, Eva Vejmělková či Jaromír
Nohavica. 120 Kč|105 min.
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Pátek 3. března ve 20.00 a sobota 4. března ve 20.00
LOGAN
Premiéra amerického dobrodružného akčního sci-ﬁ ﬁlmu. Wolverine (Hugh Jackman) se vrací a opět zachraňuje lidstvo. Mládeži nepřístupný. 130 Kč|100 min.
Sobota 4. března v 15.00
PES RO(C)KU
Repríza amerického animovaného ﬁlmu. Pes, který zpívá, nekouše. Animovaná komedie Pes Ro(c)ku přinese velké rock´n´rollové
dobrodružství. Mládeži přístupný. 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. Zábavný a dojemný ﬁlm o přátelství, sebedůvěře a rodinných poutech. České znění. Mládeži přístupný. 110 Kč|89 min.
Neděle 5. března v 17.30
BÁBA Z LEDU
Repríza nové české dramatické komedie od režiséra a scénáristy
B. Slámy. Mládeži přístupný. 120 Kč|102 min.
Neděle 5. března ve 20.00
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Repríza amerického erotického thrilleru. Už žádná pravidla. Už
žádná tajemství. Mládeži nepřístupný. 120 Kč|117 min.
Mimořádné promítání k MDŽ za snížené vstupné
Středa 8. března v 19.00
STRNADOVI
Premiéra nového unikátního českého dokumentu od scenáristky a režisérky Heleny Třeštíkové. Během 35 let společného soužití jednoho
páru se odehraje mnohé: od chvil absolutního porozumění až po dramatické propady. Po většinu času však partneři řeší všem dobře
známé běžné starosti a radosti spojené s výchovou dětí, chodem domácnosti nebo třeba podnikáním. Mládeži přístupný. 60 Kč|102 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 9. března v 10.00
MILUJI TĚ MODŘE
Repríza české romantické komedie od režiséra M. Šmídmajera.
Romantická komedie o jednom zamilovaném malíři, dívce z výlohy, žárlivém vrhači nožů a lásce v modrém. V hl. rolích: Václav
Jílek, Denisa Nesvačilová, Vladimír Kratina, Taťjana Medvecká.
Mládeži přístupný. 60 Kč|90 min.
Čtvrtek 9. března v 19.30
JACKIE
Premiéra amerického dramatického ﬁlmu. Když je JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie Kennedyová (Natalie
Portman) jednou z nejmladších prvních dam v historii. Pro její
vřelost, eleganci a vybraný vkus ji brzy obdivují miliony lidí
po celém světě. Pak přichází okamžik, který všechno změní…
Mládeži přístupný. 90 Kč|99 min.
Pátek 10. března ve 20.00 a sobota 11. března ve 20.00
MASARYK
Ke smrti Jana Masaryka došlo za dosud nevyjasněných okolností
10. března 1948. Toto úmrtí bylo předmětem několika vyšetřování: v letech 1948, 1968 a 1969. K tragické události se vrací
netrpělivě očekávané česko-slovenské historické drama od režiséra J. Ševčíka. Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká
gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel,
na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana
Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se
však skrývají i v jeho životě! V hlavních rolích Karel Roden
a Oldřich Kaiser. Mládeži přístupný. 140 Kč|114 min.
Divadelní představení pro děti
Sobota 11. března v 15.00
MICHAL NESVADBA – MICHAL JE KVÍTKO
Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během
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představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám
sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové samby,
tančit tak budou nejen děti, ale i květiny! Pokropte ho vodou
a nikdy nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má dokonce legraci! Tak se
přijďte bavit s Michalem! Už nyní se na vás moc těšíme! Uvádí
agentura Pragokoncert. 179 Kč a 199 Kč. Předprodej již zahájen
v IC Dobruška a v pokladně Kina 70.
Sobota 11. března v 17.30 a neděle 12. března v 15.00
ANDĚL PÁNĚ 2
Opět je tady veleúspěšná česká vánoční pohádka od režiséra
J. Stracha s hudbou O. Brzobohatého s Ivanem Trojanem a Jiřím
Dvořákem v hlavních rolích. 100 Kč|90 min.
Neděle 12. března v 17.30
PSÍ POSLÁNÍ
Repríza dojemné americké dramatické komedie. Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Mládeži přístupný. 110 Kč|90 min. České znění.
Neděle 12. března ve 20.00
I DVA JSOU RODINA
Premiéra francouzské dramatické komedie. Vtipný a nonšalantní
Samuel (Omar Sy) si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře. Jednoho dne ho však navštíví víkendový ﬂirt Kristin (Clémence Poésy) a oznámí mu, že dítě, které drží v náručí, je jeho. Předá
mu holčičku a uteče. Mládeži přístupný. 100 Kč|118 min.
PROMÍTÁ POUZE 100 KIN V ČR!
Čtvrtek 16. března v 19.30
ROLLING STONES - OLÉ OLÉ OLÉ!
Unikátní dokument z loňského turné legendární kapely Rolling
Stones napříč Jižní Amerikou. Navštívíme členy kapely v jejich
hotelových pokojích, odhalíme jejich rituály před vystoupením, nahlédneme do jejich šaten. Mládeži přístupný. 150 Kč|105 min. Předprodej vstupenek v Informačním centru a v pokladně kina již zahájen.
Přednáška
Pátek 17. března v 18.00
Kateřina & Miloš Motani: NEZKROCENÁ BRAZÍLIE
Z RIA ZA MODRÝM PAPOUŠKEM
Nebezpečné a nejkrásnější město na světě Rio de Janeiro – tady začíná naše cesta napříč rozlehlou a nezkrocenou zemí. Nádherná příroda
Pantanalu a Amazonie, úchvatný vodní svět, nejmohutnější vodopády světa, hluboké pralesy, spousty zajímavých zvířat, slaňování
do jeskyně znepříjemní zápas s těžkou nemocí. Na tyto a jiné závažné
potíže nacházíme spolehlivý lék – sambu! 100 Kč|90 min. Předprodej
vstupenek v Informačním centru a v pokladně kina již zahájen.
Pátek 17. března ve 20.00
ROCCO
Premiéra francouzského ﬁlmu. Slavný porno herec Rocco Siﬀredi se ve velmi otevřeném dokumentu doslova obnažuje a mluví o všem, i když to někdy znamená zboření vlastního mýtu.
Ve snímku odkrývá svůj příběh, začátky, kariéru, manželku,
děti… Mládeži do 18 let nepřístupný. 110 Kč|105 min.
Sobota 18. března v 15.00 a neděle 19. března v 17.30
KRÁSKA A ZVÍŘE - ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického ﬁlmu. V hrané adaptaci animované klasiky
Kráska a zvíře společnosti Disney, jež je ohromující ﬁlmovou
oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec, velkolepým
způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci znají a zbožňují.
Emma Watson coby Kráska a Dan Stevens jako zvíře. Mládeži
přístupný. 140 Kč|100 min. České znění.
Sobota 18. března v 17.30
KONG: OSTROV LEBEK - ﬁlm ve 3D
Premiéra nového akčního dobrodružného fantastického sci-ﬁ ﬁlmu USA. Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného, stejně krásného jako zrádného, ostrova kdesi v Paciﬁku,
aniž by měli sebemenší tušení, že vstupují na území mytického
Konga. Mládeži přístupný. 130 Kč|118 min.
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Sobota 18. března ve 20.00
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Repríza amerického erotického thrilleru. Už žádná pravidla. Už
žádná tajemství. Mládeži nepřístupný. 120 Kč|117 min.
Neděle 19. března v 15.00
PES RO(C)KU
Repríza americké animované komedie. Pes, který zpívá, nekouše. Mládeži přístupný. 100 Kč|80 min. České znění.
Neděle 19. března ve 20.00
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
Premiéra nového českého hraného dokumentárního ﬁlmu. Příběh
rockera s duší básníka startuje v kinech v den jeho 70. narozenin
(8. března). Režisérka Jitka Němcová představuje v celovečerním dokumentu životní příběh Vladimíra Mišíka, vynikajícího
muzikanta, člověka, který si vždycky stál za svým a nenechal se
zkorumpovat ani mocí a metály, ani komercí. Mládeži přístupný.
90 Kč|116 min. s předﬁlmem.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 23. března v 10.00
PSÍ POSLÁNÍ
Repríza dojemné americké dramatické komedie. Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Podle
stejnojmenného knižního bestselleru Bruce W. Camerona. Mládeži přístupný. 60 Kč|90 min. České znění.
POZOR ZMĚNA – přesunuté divadelní představení
Čtvrtek 23. března v 19.30
ROŠÁDA
Představení divadelní společnosti Frída Brno. V hl. rolích: Martin Trnavský, Bára Munzarová, Radim Novák a Marika Procházková (v původním termínu 21. 2. se pro nemoc nehrálo).
Původně plánovaný ﬁlm Masaryk se v tomto termínu nepromítá!
Pátek 24. března ve 20.00
SKRYTÉ ZLO
Premiéra amerického hororového thrilleru. Nemysli na to. Nevyslovuj to. Když tři kamarádi z vysoké školy narazí na hrůzný původ skrytého zla, zjistí, že existuje jediný způsob, jak se vyhnout této kletbě:
nemyslet na ni, nevyslovovat ji. Mládeži nepřístupný. 110 Kč|96 min.
Sobota 25. března v 15.00
KRÁSKA A ZVÍŘE
Repríza amerického ﬁlmu tentokrát ve 2D formátu. Hraná
adaptace animované klasiky s Emmou Watson a Danem Stevensem. Mládeži přístupný. 120 Kč|100 min. České znění.
Sobota 25. března v 17.30 a neděle 26. března v 17.30
RANDE NASLEPO
Premiéra velice očekávané romantické komedie - Německo. Podle
skutečného životního příběhu. Vzrušující práce v luxusním hotelu to je vysněná budoucnost, kterou si Saliya hýčká od dětství. Pak ale
jako teenager začne ztrácet zrak, až nakonec vidí jen mlhavé světlo
a matné obrysy. Mládeži přístupný. 120 Kč|111 min. České znění.
Sobota 25. března ve 20.00
MLČENÍ
Premiéra historického dramatu režiséra M. Scorseseho. Mexiko/
Tchaj-wan/USA. V polovině 17. století je křesťanství v Japonsku postavené mimo zákon a křesťané musí svou víru skrývat.
Dva portugalští jezuité, otec Rodrigues (Andrew Garﬁeld) a otec
Garupe (Adam Driver), se vydávají do země vycházejícího slunce s velmi nebezpečným cílem: najít svého učitele, otce Ferreiru (Liam Neeson), který se prý zřekl víry. Mládeži přístupný.
100 Kč|161 min.
Neděle 26. března v 15.00
ANDĚL PÁNĚ 2
Veleúspěšná pohádka, která se neomrzí. 90 Kč|90 min.
Neděle 26. března ve 20.00
BÁBA Z LEDU
Další repríza nové české dramatické komedie od režiséra a scénáristy B. Slámy. Mládeži přístupný. 110 Kč|102 min.

Divadelní představení
Středa 29. března v 19.30
ŘEDITELSKÁ LÓŽE
Skvělý herecký koncert dvou předních českých herců Aloise
Švehlíka a Stanislava Zindulky. 290 Kč. Předprodej vstupenek
bude zahájen on-line na webu www.kino.mestodobruska.cz v neděli 5. 3. v 15.30 hodin. Rezervované vstupenky je možné vyzvednout
do 3 dnů v informačním centru a ve Společenském centru - Kině 70.
Čtvrtek 30. března v 19.30
JEDEN NĚMECKÝ ŽIVOT
Premiéra unikátního životopisného dokumentu - Rakousko/Německo. Zpověď osobní sekretářky jednoho z nejhorších zločinců
v dějinách - nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse. Brunhilde Pomselová se postavila před kameru ve věku 105 let.
Mládeži přístupný. 120 Kč|113 min.
Pátek 31. března ve 20.00
VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA
Premiéra dramatického fantastického ﬁlmu - Španělsko/USA.
Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční můry. A jakpak
by taky ne – jeho maminka je vážně nemocná, táta žije kdesi
za mořem v Americe, babička ho pořád jen peskuje a spolužáci
jsou tak trochu tyrani. Mládeži přístupný. 110 Kč|108 min.
Sobota 1. dubna v 17.30 a neděle 2. dubna v 15.00 a v 17.30
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE ﬁlm ve 3D
Premiéra animovaného ﬁlmu o Šmoulech. Šmoulinka se po nálezu
tajuplné mapy vydává společně skamarády Koumákem, Nešikou
a Silákem na vzrušující pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření. Mládeži přístupný. 140 Kč|90 min. České znění.
Sobota 1. dubna ve 20.00
GHOST IN THE SHELL ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického akčního sci-ﬁ ﬁlmu. Kultovní japonské anime se stalo základním inspiračním pilířem pro legendární trilogii
Matrix. Teď přišel čas, aby tahle kyberpunková perla sama zazářila na ﬁlmovém plátně. Mládeži přístupný. 150 Kč|100 min.
Neděle 2. dubna ve 20.00
ŽIVOT
Premiéra amerického sci-ﬁ thrilleru. Snímek vypráví příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá
na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských
dějin: prvního důkazu o existenci mimozemského života na Marsu. V hlavních rolích: Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal a Rebecca
Ferguson. Mládeži přístupný. 120 Kč|100 min.

MALÝ SÁL

Výstava
PRÁCE ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ DOBRUŠKA
Výstava je přístupná od 6. do 31. 3. v provozních hodinách kina.
Beseda
Neděle 12. března v 15.00
Beseda s Mons Milanem Šášikem, CM, eparchiálním biskupem
Mukačevské eparchie byzantského obřadu na Ukrajině.
Přednášky
Pátek 24. března v 18.00
HODNOTY, PRO KTERÉ STOJÍ ZA TO ŽÍT
Co očekávám od života? Na čem mi opravdu záleží? Proč peníze,
zážitky ani životní úroveň nedělají lidi šťastnými? Co má v životě opravdu cenu.
Sobota 25. března v 16.00
HLEDÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA
Jak nepromarnit svůj život. Co dělat, aby můj život dával smysl.
Pomíjivost a zranitelnost – jak se vyhnout beznaději.
Přednáší Vítězslav Vurst, dlouholetý spolupracovník humanitární organizace ADRA a zakladatel projektu Cena Michala Velíška. V současnosti působí v poradně pro pomoc lidem v tíživých
životních situacích ve Fakultních nemocnicích v Olomouci
a v Zábřehu. Pořádá humanitární organizace ADRA ve spolupráci s místním sborem Církve adventistů sedmého dne. Vstupné
dobrovolné.
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INZERCE

Zásadní změny v poskytování hypotečních úvěrů v roce 2017!
Chystáte se vzít si hypotéku? Končí Vám ﬁxace úrokové sazby? Nevíte, která banka je ta správná?
Co Vás v roce 2017 tedy čeká. Novela zákona o spotřebitelských úvěrech z prosince 2016 řadu zaběhnutých věcí změnila.
Novinky z oblasti hypotečních úvěrů shrnuje Zdeněk Havelský, úvěrový specialista
společnosti Pultar a partneři s.r.o.
Konec hypoték bez částečných vlastních peněz. Dle nového zákona totiž banky přestaly poskytovat tzv. 100procentní hypotéky. Půjčit si můžeme pouze 95 procent odhadní ceny nemovitosti a od dubna 2017 bude ještě hůř, hranice klesne na 90 procent
odhadní ceny.
Mnozí lidé se domnívají, že jim banka půjčí částku, za kterou se nemovitost prodává.
To ovšem také není pravda. Banka se totiž řídí podle odhadní ceny nemovitosti, která
je mnohdy až o několik stovek tisíc korun nižší její prodejní cena.
Postupné zvyšování úrokových sazeb. Prognóza České národní banky hovoří o růstu
úrokových sazeb (což se promítne i do cen hypoték) v polovině roku 2017. Pokud
chcete řešit v dohledné době svoje bydlení, určitě není dobré to odkládat.
Pokud již v současné době hypoteční úvěr splácíte, tak je vhodné novou ﬁxaci úrokové sazby řešit včas. A to již 1,5 roku dopředu, před výročním dnem, ještě za stávajících výhodných úrokových podmínek.
Ukončení tzv. bezpříjmových hypoték. Klienti měli možnost čerpat prostředky bez doložení výše příjmu. Tato možnost končí.
Náročná administrativa. Mnoho lidí si také myslí, že stačí jednoduše přijít do banky a za půl hodiny je hypotéka schválená.
Omyl. Žadatel totiž musí dokládat nejrůznější výpisy a doklady. Také zaměstnavatel musí zájemci o úvěr potvrdit výši příjmů.
Tomu všemu ještě předchází získání odhadu nemovitosti nebo složení rezervační zálohy.
Zařídit a oběhat si vše kolem hypotéky je velmi náročné. Podpisem úvěrové smlouvy proces zdaleka nekončí. Dále je třeba
například sjednat pojištění, vyřídit zapsání nemovitosti do katastru nemovitostí, kontrolovat všechny smlouvy nebo zařídit
úschovu peněz.
Právní servis. U nákupu či prodeje nemovitosti je velice důležité mít
správně nastavené kupní smlouvy. Zda není nemovitost zatížena věcným břemenem, zda na nemovitost není uvalena exekuce či zástavní
právo jiných věřitelů. Také složení ﬁnanční zálohy může znamenat pro
kupujícího značné riziko. Naši právníci vám všechny klíčové dokumenty zkontrolují nebo přímo na míru připraví.
Pokud některou z výše uvedených věcí řešíte nebo se chystáte řešit,
jsme připraveni vám poradit a pomoci jak s výběrem nejlepšího řešení,
tak i s kompletní administrativou.
Od jednoho stolu projdeme nabídky od všech klíčových bank na trhu.
Shrnutí na závěr:
1/ máte-li hypoteční úvěr sjednaný – zkontrolujte si termín výročí ﬁxace úrokové sazby.
S bankami umíme vyjednat nové podmínky úvěru již 18 měsíců před termínem výročí.
2/ chcete-li hypoteční úvěr pořídit – přijďte si k nám nechat navrhnout ideální variantu ﬁnancování celého vašeho investičního
záměru.

Nečekejte, čas jsou peníze - sjednejte si nezávaznou schůzku co nejdříve!
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S NÁMI BYSTE

PROŠLI !

autoservis

Dobruška

Pøijmeme vyuèeného automechanika s praxí.
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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

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

STAŇTE SE NAŠIMI POJIŠTĚNCI…
…a využívejte všech výhod,
které nabízíme.
Zaregistrujte se k nám
co nejdříve
do 31. 3. 2017
a staňte se našimi pojištěnci
od 1. 7. 2017.
Byli jsme
vyhodnoceni
ve dvou celostátních
průzkumech jako
otní
á zdrav
k
c
e
n
a
n
t
s
ě
m
Nejlepší za
016
pojišťovna roku 2
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Zámek - Nové Město nad Metují

CHANTAL POULLAIN
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s vaším kontaktem pošlete na redakční
e-mail: redaktor@mestodobruska.cz nebo
osobně odevzdejte v Informačním centru
na náměstí F. L. Věka nejpozději do pátku
10. března.
V následujícím čísle Dobrušského

Křížovka o ceny
Milí čtenáři,
přinášíme vám novinku pro volné
chvíle. V Dobrušském zpravodaji nově
najdete soutěžní křížovku. Znění tajenky
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zpravodaje zveřejníme tři vylosované
úspěšné luštitele, které odměníme věcnými cenami. Jakou podobu můžou mít
hodnotné ceny pro správně luštící křížovkáře, se dozvíte z tajenky premiérové
křížovky, kterou máte před sebou.
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Dobrušský zpravodaj

Měsíčník vydávaný městem Dobruška jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška (3. patro).
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Redaktor: Miroslav Sixta (six), e-mail: m.sixta@mestodobruska.cz, tel. 777 418 749.
Redakční rada: 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, Petr Slavík, Jana Lukešová,
archiv města, vizualizace Ondřej Kubalák.
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.
34

Už 46. ročník VEŘEJNÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY pořádané Ski klubem Dobruška tradičně zakončil karneval na lyžích. Na sjezdovce
pod Masarykovou chatou na hřebenu Orlických hor děti nejprve
předvedly, jakým lyžařským dovednostem se během letošní zimy
naučily. Poté mohl na zasněženém svahu vypuknout rej masek.
Letošní lyžařská škola řečí čísel: 203 dětí ve 20 družstvech,
5 autobusů, 81 dobrovolníků (69 instruktorů a cvičitelů lyžování,
12 členů technické skupiny).

Dobrovolní hasiči z Domašína pro své
děti a děti svých přátel připravili 1. ročník
DĚTSKÉHO KARNEVALU. V zaplněném
sále za dozoru maminek, tatínků, babiček
a dědečků téměř padesát spokojených dětí
tančilo v reji masek a plnilo se zaujetím úkoly,
které mnohdy nebyly jednoduché - skákání
v pytli, hledání oříšků v drceném polystyrenu
nebo nošení míčku na pingpongové pálce.
Letošní zima po letech půstu konečně pořádně potěšila vyznavače lyžování nejen na horách. Bohatá sněhová nadílka na začátku roku
umožnila Základní škole Františka Kupky opět uspořádat ŠKOLNÍ ZÁVOD V BĚHU NA LYŽÍCH přímo v Dobrušce, jen pár stovek
metrů od školní budovy. Závodilo se na pláni mezi čerpací stanicí, Křovicemi a Doly.
Více fotograﬁí ze všech akcí na této straně ve fotogaleriích na www.mestodobruska.cz.

17. DIVADELNÍ ČERNOBÍLÝ PLES

