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Nový způsob parkování ve městě - s hodinami
V březnu začala na vybraných parkovištích v Dobrušce platit
zásadní změna. V ulicích Opočenská a Solnická a na Šubertově
náměstí byly umístěny nové dopravní značky „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ s dodatkovou tabulkou určující maximální

dobu stání vozidla. Ta není na všech parkovacích místech stejná. Někde je možné
nechat stát auto jen 30 minut, jinde až dvě
hodiny. „Od změny si slibujeme zefektivnění parkování. Při tomto způsobu bude moci
využít parkovací místa před úřady
a obchody mnohem více řidičů, kteří potřebují nakoupit nebo vybavit
osobní věci. Místa už nebudou celodenně blokována jediným vozidlem,“
vysvětluje dobrušský starosta Petr
Lžíčař a vzápětí dodává: „Nechtěli
jsme rozšiřovat zóny placeného stání
a zároveň jsme usnadnili kontrolu dodržování doby parkování městským strážníkům. Součástí změny budou také
parkovací místa v Kostelní ulici před základní uměleckou
školou a děkanstvím. Instalaci nových značek jsme zatím
odložili kvůli rekonstrukci ulice Poddomí. Chceme umožnit
využití těchto míst lidem, kteří bydlí v této lokalitě a nebudou moci přes staveniště zajíždět ke svým domům.“
K využití parkovacích míst vytýčených novými dopravními značkami je potřeba vlastnit parkovací hodiny (kotouč), které si v Dobrušce můžete zakoupit na náměstí
v Informačním centru nebo v knihkupectví U Hoňků.

Schéma vysokého a nízkého pásma vodovodního řadu Dobrušky k článku na na stranách 6 a 7.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
kulturní dění v našem městě se v dubnu
ponese ve znamení přehlídky amatérských
divadelních souborů Šubertova Dobruška.
Festival ochotníků se podařilo obnovit
v roce 2011 po dvacetileté pauze. Navázal
na přehlídku dětských divadelních souborů, jejíž tradice vznikla ve druhé polovině
minulého století.
Františku Adolfu Šubertovi patří čestné místo mezi významnými dobrušskými
osobnostmi, které ovlivnily historii a zejména kulturní vývoj našeho národa. Šubert se zařadil mezi nejvýraznější postavy
českého národního života a kultury konce
19. století. Byl novinář, spisovatel, dramatik ale také organizátor řady významných kulturních akcí, které se zapsaly
do národní historie.
Stejně jako mnozí jiní významní rodáci
ani Šubert na svou Dobrušku nezapomněl.
Zejména v dobách, kdy se stal ředitelem

Národního divadla a jeho věhlas dosáhl
vrcholu, neztratil se svým rodištěm kontakt. A dokonce mu významně pomáhal.
Přesněji řečeno, pomáhal zejména dobrušským ochotnickým divadelníkům. V roce
1892, kdy dostali do užívání novou divadelní budovu v parku, poslal jim Šubert
na pomoc divadelního mistra z Národního
divadla, aby jim poradil, jak divadlo vybavit, a malíře kulis Holzera, který namaloval řadu scén a oponu.
Šubertova pomoc se tak neomezila jen na udílení rad a morální podporu,
ale spočívala v praktických činech, které
dobrušským ochotníkům účinně pomohly.
A tak se i ředitel Národního divadla František Adolf Šubert zapsal do historie dobrušského ochotnického divadla. O jeho
počátcích si v tomto čísle Dobrušského
zpravodaje můžete přečíst článek z pera
vedoucího muzea Jiřího Macha v rubrice
„Z historie“ na straně 12.

Obnovená tradice regionální divadelní
přehlídky zaznamenala před šesti lety zásadní změnu. Na prknech znamenajících
svět už v Dobrušce nevystupují dětští herci,
ale ochotnické soubory dospělých. Tři středeční podvečery budou patřit představením
herců z Opočna, Týniště nad Orlicí a Červeného Kostelce. Opočenští nastudovali
slavnou převlekovou komedii Charleyova
teta. Soubor od soutoku Orlic se představí
s hudební komedií Nejkrásnější válka. Šubertovu Dobrušku završí dojemný příběh
o setkání bývalých spolužáků. Dříve narození jej znají z televizní obrazovky jako
Nezralé maliny režírované Františkem Filipem, čestným občanem Dobrušky. Vynikající scénárista Jiří Hubač jej později upravil
pro jeviště pod názvem Stará dobrá kapela.
Těším se s vámi na setkání v hledišti
velkého sálu našeho Společenského centra-Kina 70.
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

Úspěch aplikace V obraze v krajském kole Zlatého erbu
Město Dobruška uspělo s mobilní aplikací „V obraze“ v krajském kole soutěže
Zlatý erb, ve které soutěží obce a města
se svými webovými stránkami. Společně
s dobrušskou aplikací byly nejlepšími elektronickými službami vyhlášeny projekty
„Otevřená data Hradec Králové“ a „Informační povodňová služba města Jičín“.
„Smyslem soutěže je přibližování moderních informačních technologií každodennímu životu občanů. To je důležité hlavně v případě menších sídel.
Díky rozšiřování a zkvalitňování služeb

a zpřehledňování informací poskytovaných místními samosprávami nejsou lidé
na venkově tolik znevýhodňováni geograﬁckou odlehlostí. Na kvalitním webu své
obce najdou podstatné informace z bezprostředního okolí a řada originálních
aplikací na stránkách spádových měst jim
může dokonce ušetřit cestování za úřady,“
řekl hejtman Jiří Štěpán (na snímku se starostou Dobrušky Petrem Lžíčařem), který
předal ocenění úspěšným účastníkům.
Z obcí Královéhradeckého kraje mají
nejlepší webovou prezentaci Lovčice.
Mezi městy zvítězil Rychnov nad Kněžnou a po čtyřech letech tak na první příčce
vystřídal Broumov, který ale letos vůbec
nesoutěžil.
V kategorii obcí se za prvními Lovčicemi umístily Nepolisy a nedaleké Podbřezí. Mezi stránkami měst si nejlépe vedly
weby Rychnova nad Kněžnou, Náchoda
a Jičína. Do celostátního kola postupují
weby Rychnova, Hradce Králové a Ne-

polis, protože podle propozic nemohou
Lovčice jakožto loňský oceněný účastník
celostátního kola letos reprezentovat.
Výsledky celostátního kola budou již
tradičně vyhlášeny na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, kterou bude hostit Hradec Králové ve dnech
3. a 4. dubna.
V Královéhradeckém kraji se do soutěže přihlásilo celkem 36 projektů ve čtyřech
kategoriích včetně celostátně hodnoceného nejlepšího webu s turistickou prezentací. O Zlatý erb soutěžilo osm měst, deset
obcí a městysů a deset elektronických služeb. Dalších osm webů pak na celostátní
úrovni soutěží v kategorii nejlepší turistické prezentace. V rámci celé republiky
se letos přihlásilo rekordní množství projektů – 504. Pro srovnání – v loňském roce
jich bylo 302. Velký úspěch zaznamenal
se svým webem Broumov, který coby reprezentant Královéhradeckého kraje zvítězil v celostátním kole.
(mf, six)

Mezi nejlepšími

druhá nejnižší nezaměstnanost v ČR.
Zmíněné body dle výzkumu „Město pro
byznys“ nadále splňuje Dobruška, která
se po medailových příčkách v uplynulých
letech opět zařadila na špici, tentokrát
na „bramborovou“ pozici.
Srovnávací výzkum „Město pro byznys“ hodnotí letos již podeváté podnikatelský potenciál měst a obcí v České
republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou
působností v České republice. Analytici

agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení
do dvou hlavních kategorií, podnikatelské
prostředí a přístup veřejné správy.

Dobruška stále
na špici. Je čtvrtým
nejlepším městem
pro byznys v kraji.
Královéhradecký kraj je regionem, který se neustále zlepšuje téměř ve všech oblastech běžného života. Výrazně pozitivní
je také růst podnikatelský, což dokazuje
neustálé rozšiřování průmyslových zón,
vzrůstající počet podnikatelů, ale také

MĚSTO PRO BYZNYS - pořadí
1. Nová Paka, 2. Nové Město nad Metují,
3. Trutnov, 4. Dobruška, 5. Jičín, 6. Jaroměř, 7. Hořice, 8. Náchod, 9. Rychnov
nad Kněžnou, 10. Vrchlabí, 11. Hradec Králové, 12. Kostelec nad Orlicí,
13. Nový Bydžov, 14. Dvůr Králové n. L.,
15. Broumov
(js, six)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 23.02.2017
• schvaluje provedení rozpočtového
opatření č. 1/2017 dle předloženého
návrhu
• pověřuje starostu města Dobrušky
rozhodováním o uzavírání příloh (dodatků) k ﬂotilové pojistné smlouvě
– Seznam pojištěných vozidel číslo
500042534 uzavřené s Generali Pojišťovnou, a.s., IČ 618959869, a podpisem těchto dodatků
• neschvaluje vyplacení částky 1.590 Kč
za poškozenou novou zimní bundu poškozené …. Tato částka nebude následně vymáhána po odpovědné osobě.
• Rada města Dobrušky při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané na části "Vypracování
územních studií veřejného prostranství
ve vybraných lokalitách v k. ú. Dobruška, Domašín u Dobrušky a Sedloňov"
bere na vědomí Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek (zápis
o činnosti komise) ze dne 14.02.2017
• rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění 1. části této veřejné
zakázky, Vypracování územních studií
veřejného prostranství ve vybraných
lokalitách v k. ú. Dobruška, Domašín
u Dobrušky, a to nabídky společnosti
SURPMO, a. s., IČ 45274886. Nabídková cena činí 455.000 Kč bez DPH,
550.550 Kč vč. DPH podle platné sazby
• rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění 2. části této veřejné
zakázky, Vypracování územních studií veřejného prostranství ve vybraných lokalitách v k. ú. Sedloňov, a to
nabídky společnosti SURPMO, a. s.,
IČ 45274886. Nabídková cena činí
281.000 Kč bez DPH, 340.010 Kč
vč. DPH podle platné sazby
schvaluje
• uzavření smlouvy o dílo s účastníkem, jehož nabídka byla dle bodu II
tohoto usnesení vybrána jako nejvhodnější, společností SURPMO, a. s.,
IČ 45274886, ve znění v souladu s návrhem smlouvy předloženým tímto
účastníkem v jeho nabídce na plnění
1. části této veřejné zakázky, Vypracování územních studií veřejného
prostranství ve vybraných lokalitách
v k. ú. Dobruška, Domašín u Dobrušky
• uzavření smlouvy o dílo s účastníkem,
jehož nabídka byla vybrána jako nej4
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vhodnější, společností SURPMO, a. s.,
IČ 45274886, ve znění v souladu s návrhem smlouvy předloženým tímto
účastníkem v jeho nabídce na plnění
2. části této veřejné zakázky, Vypracování územních studií veřejného
prostranství ve vybraných lokalitách
v k. ú. Sedloňov
realizaci projektu „Restaurování sousoší kalvárie v Dobrušce, místní část
Pulice" včetně zajištění jeho ﬁnancování a podání žádosti o dotaci na tento
projekt z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR „129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků“ pro rok 2017, podprogram
„129 662 Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny“.
Předpokládané náklady na realizaci
projektu činí 129.950 Kč
realizaci projektu „Oprava střešní krytiny a krovu kapličky v Domašíně"
včetně zajištění jeho ﬁnancování a podání žádosti o dotaci na tento projekt
z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR „129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“
pro rok 2017, podprogram „129 662
Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny“. Předpokládané náklady na realizaci projektu činí
345.252 Kč
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí a smlouvy o právu provést stavbu
se Společenstvím vlastníků domu čp.
823–824, Dobruška, IČ 27505022, se
sídlem Pulická 823, 518 01 Dobruška,
za účelem opravy dožilé hydroizolace
základů tohoto bytového domu, v přiloženém znění
vyvěšení záměru uzavřít Dodatek
č. 3 k Nájemní smlouvě č. 518 01, kterým bude řešeno rozšíření předmětu
nájmu o část pozemku parc. č. 2120/1
v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého
zákresu, za účelem umístění kontejneru na textil
umístění reklamního banneru Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Častolovice, se sídlem
Žižkova 240, 517 50 Častolovice,
IČ 60887371, na plotě kolem pozemku
parc. č. 2136/1 v obci a k. ú. Dobruška
ve vlastnictví města Dobrušky na dobu
od 26.03. do 09.04.2017 a od 20.09.
do 01.10.2017 za dohodnutou cenu
ve výši 14 Kč/den + DPH. Cena je
splatná do 14 dnů od vystavení faktury
po ukončení příslušného období

• uzavření Nájemní smlouvy na část
místní komunikace nám. F. L. Věka
na pozemku parc. č. 2706/4 v obci a k.
ú. Dobruška za účelem zřízení letní
restaurační zahrádky se společností
iBora, s. r. o., IČ 24232122, se sídlem
Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3 –
Žižkov, v přiloženém znění
• vyvěšení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 366 v obci Dobruška a k.
ú. Křovice dle přiloženého zákresu požadované části pozemku. (Příloha č. 13)
• uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 01.12.2014 k bytu
č. 1 v domě čp. 672 v ulici Na Příčnici
v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 1 do 28.02.2018
• uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě
o nájmu bytu č. 31 v čp. 813 v ulici
Mírová v Dobrušce ze dne 15.10.2015,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu
č. 31 do 28.02.2018
• uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 01.12.2015 k bytu
č. 1 v domě čp. 690 v ulici Na Příčnici
v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 1 do 28.02.2018
• uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 10.12.2015 k bytu
č. 7 v domě čp. 671 v ulici Na Příčnici
v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 7 do 28.02.2018
• uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 10.12.2015 k bytu
č. 14 v domě čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce, jímž se prodlužuje
doba nájmu bytu č. 14 do 28.02.2018
• uzavření Dodatku č. 55 ke Smlouvě
o nájmu bytu ze dne 10.10.2011 k bytu
č. 1 v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu
č. 1 do 31.03.2017
• ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 25
v ulici Na Příčnici čp. 1011 v Dobrušce, a to dohodou k 28.02.2017
• udělení plné moci panu …,v přiloženém znění.
• doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky neschválit prodej pozemku
parc. č. 1051/15 a části pozemku parc.
č. 1051/17 v obci a k. ú. Dobruška
• byla seznámena se Zprávou o provedené inventarizaci majetku a závazků
města Dobrušky za rok 2016, v přiloženém znění
• byla seznámena se zněním odpovědi
Komerční banky, a. s., Pokračování
nájemního vztahu - pobočka KB Dobruška
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• projednala předložené žádosti o dotace z rozpočtu města Dobrušky dle přiloženého seznamu.
• rozhodla o poskytnutí / neposkytnutí
dotací tak, jak je uvedeno v seznamu
tohoto usnesení. Všechny schválené
dotace jsou poskytovány jako neinvestiční; kromě dotace pro příjemce
Sdružení rodičů a přátel gymnázia
v Dobrušce, z. s., na projekt rozšíření lezecké stěny, která je poskytována
jako investiční
• schvaluje uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace na poskytnutí dotací s příslušnými žadateli, a to
dle vzorové smlouvy schválené Radou
města Dobrušky dne 13.12.2016, kromě smlouvy uzavírané s příjemcem
FBC Dobruška na poskytnutí dotace
na akci „Gothia Innebandy Cup 2018“,
která je schválena v přiloženém znění
• uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.12.2016 s Janem
Martincem, se sídlem Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
IČ 11076241, v přiloženém znění.
Předmětem dodatku je úprava rozsahu
zpravodaje
• uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje
č. SR_17_1647194 s Královéhradeckým krajem, IČ 70889546. Předmětem
Smlouvy je poskytnutí účelové dotace
ve výši 522.000 Kč z prostředků poskytnutých poskytovateli ze státního
rozpočtu na ﬁnancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním služby
• poskytování 2 ks vstupenek na ﬁlm
dle vlastního výběru do Společenského centra - Kina 70 pro každého ze tří
úspěšných luštitelů křížovky v každém
čísle Dobrušského zpravodaje. Poukazy na vstupenky budou evidovány
u redaktora Dobrušského zpravodaje
a dle jeho pokynů vydávány výhercům
v Informačním centru v Dobrušce

Rada města
28.02.2017
• jmenuje od 01.03.2017 do funkce
vedoucího organizační složky Město
Dobruška, Technické služby Vlastislava Kunce
• Rada města Dobrušky v působnosti
valné hromady podle § 12 odst. 1 zák.
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění,
akciové společnosti Centrální zdroj
tepla Dobruška, a. s., se sídlem Čs. odboje 50, 518 01 Dobruška, IČ 25282719
odvolává Josefa Horáka z funkce předsedy a člena představenstva společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a. s.,
s účinností ke dni 28.02.2017
• volí Pavla Hůlka, do funkce člena

představenstva společnosti Centrální
zdroj tepla Dobruška, a. s., s účinností
od 01.03.2017;
• Josefa Jelínka, do funkce člena představenstva společnosti Centrální zdroj
tepla Dobruška, a. s., s účinností
od 01.03.2017;
• Josefa Horáka, do funkce člena
dozorčí rady společnosti Centrální
zdroj tepla Dobruška, a. s., s účinností
od 02.03.2017;
• Josefa Peichla, do funkce člena
dozorčí rady společnosti Centrální
zdroj tepla Dobruška, a. s., s účinností
od 02.07.2017.
schvaluje
• uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s Josefem Jelínkem,
• uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s Pavlem Hůlkem,
• uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s Josefem Horákem
• uzavření smlouvy o výkonu funkce
člena dozorčí rady s Ing. Josefem
Peichlem

•

•

Rada města
08.03.2017
schvaluje
• provedení
rozpočtového
opatření
č. 2/2017 dle předloženého návrhu
• uzavření kupní smlouvy na dodávku kompletního regálového systému na akci „Stavební úpravy objektu
ul. Komenského 261 – Zřízení spisovny“ s Janem Mihucem, IČ 64169375,
za následujících obchodních podmínek: celková cena 355.544 Kč bez
DPH, 430.330 Kč vč. 21% DPH, termín dodání do 31.05.2017 a záruční
lhůta 36 měsíců ode dne předání
• objednání a nákup zařízení pro údržbu
bazénů u společnosti BAZENSERVIS
s. r. o., IČ 64791661, v celkové ceně
76.000 Kč bez DPH, 91.960 Kč vč.
21% DPH dle nabídky č. 76/17 ze dne
17.02.2017. - uzavření dohody o skončení nájmu, kterou bude ke 14.03.2017
ukončen nájem části pozemku parc.
č. 1698/29 v obci a k. ú. Dobruška založený Dohodou o pronájmu pozemku
ze dne 13.04.1994
• uzavření nájemní smlouvy, na část
pozemku parc. č. 1698/29 v obci a k.
ú. Dobruška o výměře 9 m2 dle přiloženého zákresu, za účelem umístění dřevěné kůlny. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou
od 15.03.2017 s tříměsíční výpovědní
lhůtou. Cena nájmu je 180 Kč za rok
a je splatná vždy k 31. lednu roku, kterého se nájemné týká. Nájemné za rok
2017 ve výši 143 Kč bude uhrazeno
nejpozději do 30.04.2017
• uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2120/1 a části chodní-

•

•

•
•

•

ku na pozemku parc. č. 2120/1 v obci
a k. ú. Dobruška v rozsahu dle přiloženého zákresu záboru, se Společenstvím
vlastníků pro dům Za Universitou 860
a 861, IČ 27525589, se sídlem Za Universitou 860, 518 01 Dobruška, na dobu
30 dnů ode dne předání části pozemku
a chodníku a za účelem umístění lešení a zařízení staveniště a pro zajištění
bezpečnostního prostoru
vyvěšení záměru pronájmu částí místní
komunikace Šubertovo náměstí na pozemku parc. č. 2707 v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu
s konáním kulturních akcí (hudebních
produkcí), a to v neděli 07.05.2017
od 16 do 22 hodin a o sobotách 27.05.,
10.06., 24.06., 15.07. a 16.09.2017
od 16 do 22 hodin, před domem
čp. 113 na Šubertově náměstí v Dobrušce, kde bude dle přiloženého zákresu č. 1 umístěna řada stolků a židlí pro
návštěvníky a malé podium, mezi podiem a prostorem pro návštěvníky bude
zachován případný průjezd vozidel.
Po skončení kulturní akce bude výše
uvedený prostor uklizen. Zároveň rada
města Dobrušky souhlasí se zvláštním
užíváním místní komunikace Šubertovo náměstí spočívající v konání výše
uvedených kulturních akcí.
souhlasí s konáním kulturní akce (hudební produkce) s názvem „Šubertovo
beatové léto 2017“ v sobotu 26.08.2017
od 16 do 24 hodin, před domem čp.
113 na Šubertově náměstí v Dobrušce,
kde bude dle přiloženého zákresu č. 2
prostor v rozsahu cca 1.800 m2 ohraničen mobilním oplocením a páskou,
příjezd vozidel Policie ČR bude zajištěn přes náměstí F. L. Věka, průjezd
vozidel z ulice Kostelní do Šubertova
náměstí bude zakázán. Po skončení
kulturní akce bude výše uvedený prostor uklizen. Zároveň rada města Dobrušky souhlasí se zvláštním užíváním
místní komunikace Šubertovo náměstí
spočívající v konání výše uvedené kulturní akce
schvaluje vyvěšení záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 2120/20
v obci a k. ú. Dobruška dle přiloženého
zákresu
vyvěšení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 127/1 v obci Dobruška
a k. ú. Pulice dle přiloženého zákresu.
souhlasí s podnájmem předmětu nájmu – nebytového prostoru v čp. 70
v ulici Komenského v Dobrušce dle
Smlouvy o nájmu nebytových prostorů uzavřené dne 07.01.2009 s Jiřím
Holečkem, IČ 68486553, Milanu Sotonovi, IČ 75467593, na dobu určitou
od 01.04.2017 do 31.12.2017
byla seznámena se Zápisem z otvírání
obálek s nabídkami účastníků výběrového řízení na prodej použitého osobního automobilu Lada Niva 1.7 ze dne
5
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•

•

•
•

•
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01.03.2017 a schvaluje vítěze výběrového řízení
schvaluje prodej použitého osobního automobilu Lada Niva 1.7, RZ
3H1 0044, , za kupní cenu 25.000 Kč
vč. DPH a uzavření příslušné kupní
smlouvy
souhlasí s vyznačením prodejních
míst o délce místa 3,5 m na pozemních komunikacích v ulici Opočenská
a v ulici Komenského pro umisťování
prodejních stánků a obdobných zařízení ve dnech 26.05. – 28.05.2017
a ukládá Technickým službám města
Dobrušky provést vyznačení těchto
míst do 19.05.2017
schvaluje Podmínky nájmu prodejního
místa – Dobrušská pouť 2017 v přiloženém znění
pověřuje oddělení majetku města
vystavováním Povolení k prodeji zájemcům o umístění prodejního stánku v ulici Opočenské či Komenského
v souladu se schválenými Podmínkami
nájmu prodejního místa – Dobrušská
pouť 2017 a rozhodováním o případném vypovězení jednotlivých nájmů
v době jejich trvání. Rada města Dobrušky pověřuje Ing. Zdeňku Hanouskovou, vedoucí oddělení majetku města,
podepisováním těchto povolení a výpovědí nájmů prodejních míst v době
jejich trvání
schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 12.000 Kč na celoroční
činnost v roce 2017 SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Spáleniště, IČ
04868358, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto subjektem,
a to dle vzorové smlouvy schválené
Radou města Dobrušky dne 13.12.2016
schvaluje bezplatné zapůjčení Kulturního domu v Dobrušce Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace
Opočno, IČ 13586025 na dobu konání

•

•

•

•

výroční schůze dne 11.03.2017 od 7:00
do 13:00
schvaluje prominutí platby za ubytování v chatkách u sokolovny a úhradu
startovného a účastnických náramků
v celkové ceně 2.500 Kč desetičlennému ﬂorbalovému týmu ze slovenského města Hnúšta, který se zúčastní
akce Open air cup Dobruška 2017 pořádané ve dnech 04.07. – 06.07.2017
na Městském stadionu Václava Šperla
v Dobrušce
Rada města Dobrušky považuje za potřebné zařadit sociální službu - Penzion
pro seniory BELLA, se sídlem V Poli
567, 517 71 České Meziříčí, kterou
poskytuje Mgr. Zuzana Luňáková Agentura domácí péče, IČ 63213206,
do Sítě podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Vyjádření se vydává pro účely podání žádosti
o zařazení sociální služby do Sítě podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
nesouhlasí s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil, že za osobu
užívající byt považuje pana … , paní
… a pana …..užívajícího na základě
smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení … dle § 33a odst. 3 zákona
o pomoci v hmotné nouzi
schvaluje úhradu ubytování a stravování pro 10 osob maďarské delegace
z partnerského města Ábrahámhegy
v termínu od 25. – 28.05.2017 u příležitosti konání Dobrušské pouti

Rada města
14.03.2017

•

•

•

•

•

4x4 u společnosti REGINA, a. s.,
IČ 42196841, dle cenové nabídky
ze dne 08.03.2017 v celkové ceně
539.153 Kč vč. DPH, zárukou 5 let
a termínem dodání do 30.9.2017
schvaluje objednání a nákup osobního vozidla Suzuki Baleno 1,2 Comfort u společnosti REGINA, a. s.,
IČ 42196841, dle cenové nabídky
ze dne 08.03.2017 v celkové ceně
301.457 Kč vč. DPH, zárukou 5 let
a termínem dodání do 31.03.2017
byla seznámena při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Nákup
nové velkoobjemové požární cisterny“
s Posouzením splnění podmínek účasti
ze dne 09.03.2017 a Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 09.03.2017
rozhoduje dle § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění zakázky,
a to nabídky účastníka THT Polička,
s. r. o., IČ 46508147. Nabídková cena
tohoto uchazeče činí 6.314.000 Kč bez
DPH, tj. 7.639.940 Kč vč. DPH 21%
schvaluje uzavření kupní smlouvy
na realizaci zakázky s účastníkem,
jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější pro plnění zakázky, obchodní společností THT Polička, s. r. o.,
IČ 46508147, a to v souladu s návrhem
smlouvy předloženým tímto účastníkem v jeho nabídce na plnění zakázky
ukládá Ing. Petru Zimovi, vedoucímu
odboru rozvoje města a) zajistit doručení Oznámení o výběru dodavatele dle
bodu II. tohoto usnesení,b) zajistit realizaci všech dalších potřebných úkonů
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.

• byla seznámena s nabídkami na nákup 2 ks osobních vozidel pro potřeby
městského úřadu
• schvaluje objednání a nákup osobního vozidla Suzuki Vitara 1,6 VVT

AKTUALITY Z MĚSTA
Havárie hlavního vodovodního přivaděče v Mělčanech
V únoru se opakovala havárie na hlavním přivaděči pitné vody z Chlumu
do Dobrušky v místě podchodu vodovodu pod Zlatým potokem v Mělčanech.
Pracovníci Aquaservisu Rychnov nad
Kněžnou pod vedením předáka Romana
Holuba odstraňovali poruchy dva dlouhé
mrazivé dny a noci v ledové vodě. Patří
jim velké poděkování za to, jak se s havarijní situací vypořádali.
6

Obyvatelé Dobrušky měli zároveň velké štěstí. Kdyby ke druhé havárii došlo
o dva dny později, technicky by oprava
nešla řešit několik dní kvůli vysokému
průtoku vody na hranici prvního stupně
povodňové aktivity. Opakovaná mimořádná událost způsobená haváriemi a neadekvátní rozhořčené reakce některých
lidí daly vzniknout myšlence seznámit je
detailněji s tím, odkud pitná voda do dob-

rušských domácností přitéká a co se děje
v případě jejího nedostatku.
Dobrušský veřejný vodovodní řád je
v současnosti zásobován ze dvou zdrojů:
– tzv. vysoké pásmo z vodojemu
na Chlumu
– tzv. nízké pásmo z vrtu u gymnázia v Pulicích, potažmo z vodojemu
u městského hřbitova, do něhož je voda
přečerpávána.
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Na mapce na straně 2 je červenou
barvou znázorněna hranice tvořící při
standardním nekonﬂiktním průběhu rozdělování vody z uvedených dvou zdrojů.
V modře šrafovaném prostoru je zásobování z vodojemu u hřbitova, zelené šrafování představuje zásobování z vodojemu
na Chlumu.
Zároveň na vodovodním řadu existuje
systém záklopek a ventilů, které umožňují
zcela zastavit vodu, nebo ji přepustit z jednoho pásma do druhého. Tím je v určité
míře zabezpečeno co nejplynulejší zásobování domácností, úřadů, škol a ﬁrem v případě nečekané havárie na vodovodním
řadu. Pokud dojde k větší havárii v uvedeném nízkém pásmu, lze toto pásmo bez
problémů dotovat vodou z vysokého pásma, které je několikanásobně vydatnější.

Pokud dojde k havárii ve vysokém pásmu,
nastává problém, protože voda z nízkého
pásma nestačí doplňovat celý vodovodní
řad v obou pásmech. K tomu došlo v únoru.
Z vysokého pásma jsou vodou zásobována hlavní městská sídliště s vysokopodlažními bytovými domy, proto se
nedostatek vody dotýká mnohem více
lidí. Únorové havárie odhalily skutečnost,
že občané v ulicích Javorová (včetně ZŠ
Františka Kupky), Mírová a Solnická, kde
došlo pouze ke snížení tlaku, pocítili nedostatek vody méně než v ulicích Orlická,
Za Universitou, Družstevní, Laichterova
a v obecních částech Doly, Křovice, Běstviny, Chábory, kde došlo k úplnému přerušení dodávky vody.
Občany o haváriích průběžně informova-

la hlášení městského rozhlasu a další městské informační kanály. Zde lze těžko hledat
větší rezervy. Při havárii zajišťovala společnost Aquaservis rozvoz pitné vody v cisternách. Nebyl dokonalý, proto po schůzce
s panem Holubem vznikl nový plán rozvozu
pitné vody. Rozmístění cisternových vozů
na sídlištích zachycuje plánek na této straně.
Stacionární nádrž o objemu 1 m³ bude umístěna v areálu MŠ Za Universitou. Stacionární kontejner o objemu 3 m³ bude umístěn
u prodejny Romance uprostřed sídliště
a bude průběžně doplňován. Cisternový vůz
o objemu 4 m³ bude přejíždět dobrušským
sídlištěm mezi čtyřmi stanovišti - u prodejny Marta, u areálu Technických služeb,
u hasičské zbrojnice a u vchodu do mateřské školy Za Universitou.
Druhý cisternový vůz o objemu 12 m³
bude zásobovat domašínský vodojem,
Domašín a případně sídliště a další stanoviště podle momentální situace. Oba
cisternové vozy by měly být vybaveny
megafonem, o což Aquaservis požádáme,
a zůstanou na jednotlivých stanovištích
alespoň 30 minut, aby lidé měli dostatek
času dojít si pro vodu.
Menší cisternový vůz Citroen Jumper
zajistí zásobování Běstvin, Křovic, Dolů,
Chábor a Podbřezí. Vůz je vybaven megafonem. Na místě zastaví minimálně
na 15 až 20 minut. V Křovicích bude mít
navíc tři základní stanoviště - u mostu,
na křižovatce u hřiště a u bytovky.
Vodovodním haváriím nebo plánovaným odstávkám dodávky vody při výměně vodovodního potrubí se nevyhneme
ani v budoucnu. Doufáme, že uvedené informace a přijatá opatření pomohou nepříjemnosti s nimi spojené snáze
překonat.
Petr Poláček, místostarosta
7
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Aktuální stav přípravy výstavby retenční nádrže u Mělčan
V příštím roce uplyne dvacet let od ničivé povodně na Rychnovsku. Záplavy
v červenci 1998, které postihly podhůří Orlických hor, se nesmazatelně vryly
do paměti místních lidí. Poměrně malou
plochu zasáhly krátké, zato však extrémně intenzivní, přívalové srážky. Velká
voda na Rychnovsku a Královéhradecku
napáchala materiální škody za téměř dvě
miliardy korun. Katastrofa si dokonce vyžádala šest lidských životů, přičemž jeden
v Dobrušce.
Od tragické události se hovoří o nutnosti vybudovat protipovodňovou ochranu
na Dědině (Zlatém potoce). Povodí Labe
nejprve plánovalo stavbu údolní nádrže,
ale od roku 2001 připravuje výstavbu suché retenční nádrže. Podle plánů by poldr
v Mělčanech měl být schopen zachytit 3,2
milionů metrů krychlových vody a ochránit před povodní Dobrušku a další obce
na toku Dědiny až po soutok s Orlicí. Podle Povodí Labe by náklady mohly dosáhnout 530 milionů korun, stavba by trvala
přibližně dva roky.
Na podzim loňského roku se v médiích opět živě diskutovalo o komplikacích
okolo plánované výstavby vodního díla.
Debatovalo se o údajné špatné práci úředníků stavebního úřadu v Dobrušce, kteří
přípravu zdržují zbytečnými průtahy.
Shrňme, co se od roku 1998 událo.
Nejprve se zpracovávala studie proveditelnosti výstavby původně plánované
údolní nádrže. Následně se posuzovaly
vlivy stavebního díla na životní prostředí.
Došlo se k závěru, že vhodnější variantou

protipovodňového opatření na vodním
toku Dědina bude výstavba suché retenční
nádrže.
Dobrušský stavební úřad vstoupil
do hry až v roce 2014. „Žádost o územní rozhodnutí o umístění stavby s názvem
„Dědina, Mělčany – suchá retenční nádrž“ podal státní podnik Povodí Labe 1.
září 2014. Od tohoto data náš úřad zahájil územní řízení,“ vysvětluje Bohuslava Tupcová, vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí v Dobrušce, jenž
následně 9. července 2015 vydal územní rozhodnutí o umístění stavby. Krajský
úřad ale toto rozhodnutí 11. prosince 2015
zrušil a vrátil ho k novému projednání.
Rozhodnutí o zrušení nabylo právní moci
17. března 2016.
Stavební úřad Dobruška v novém projednání územní řízení přerušil. Předloženou dokumentaci bylo nutné doplnit
podle požadavku krajského úřadu a dále
o souhlasy, stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů, která
pozbyla platnosti (platnost je dvouletá).
Do současné doby všechny potřebné podklady nebyly Povodím Labe doplněny,
a proto je územní řízení nadále přerušeno.
Z uvedených skutečností vyplývá, řečeno šachovou terminologií, že na tahu je
nyní Povodí Labe. Je třeba také zmínit, že
o správnosti výstavby suché retenční nádrže nejsou přesvědčeni všichni účastníci
řízení. Stavební dílo ovlivní život některých občanů v Mělčanech a v Cháborách.
Námitky proti výstavbě suché retenční
nádrže vznáší také ochránci životního

Vizualizace suché retenční nádrže na Dědině (Zlatém potoku) u Mělčan.
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Při ničivé povodni v roce 1998 voda strhla most na silnici I. třídy v Cháborách.
prostředí. Je otázkou, nakolik byl záměr
výstavby projednán Povodím Labe s dotčenými subjekty. Jak jim byla vysvětlována nutnost výstavby suchého poldru.
Jedno je jisté. Město Dobruška po celých téměř dvacet let výstavbu protipovodňových opatření na Dědině podporuje.
Obyčejní lidé a zejména ti, kterých se ničivá povodeň na sklonku minulého století
dotkla, po stavbě retenční nádrže neustále
volají. „ Nejde jen o Dobrušku, Mělčany
či Pulice. O aktuální informace z přípravy
výstavby poldru se aktivně zajímají také
starostové dotčených obcí Pohoří a Českého Meziříčí,“ říká dobrušský starosta
Petr Lžíčař. „Věřím, že Povodí Labe brzy
dodá potřebné dokumenty našim úředníkům a příprava výstavby poldru opět nabere potřebné tempo.“
(six)
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Úklid kontejnerových stání na směsný odpad není věcí TS
V současné době se na Technických
službách Dobruška množí připomínky a žádosti občanů o zajištění úklidu
kontejnerových a popelnicových stání
a přístřešků na směsný komunální odpad.
Kontejnerová a popelnicová stání
na směsný komunální odpad nejsou svěřena do správy města a technické služby
nemohou zajišťovat jejich správu a údržbu. Není možné úklid kontejnerových stání hradit z prostředků určených na správu
a opravu obecních bytů, ani v rámci údržby komunikací a zeleně ve vlastnictví
města Dobrušky.

Domovní kontejnerová a popelnicová
stání jsou jednoznačně nedílnou funkční
součástí obytných domů, a jejich úklid
si proto musí majitelé zajišťovat sami.
Ve většině bytových domů se provádí pravidelný úklid společných prostor. Stejně
tak by si měli majitelé domů zajišťovat
i průběžné udržování čistoty a pořádku
na svých kontejnerových stáních.
Někteří lidé se úklidu brání s tím, že
kontejnerové nebo popelnicové stání znečistil někdo cizí, případně mají stání společné s jiným bytovým domem, s jehož
majiteli se nejsou schopni na úklidu dohodnout. To může úklid komplikovat, ale
majitelé domů se tím odpovědnosti za čistotu kontejnerového stání nezbavují.
Častým nešvarem při ukládání odpadů
bývá odkládání do kontejnerových stání
částí nábytku, matrací, koberců, umyvadel, záchodových mís, železa, stavebního
odpadu a jiných předmětů. Zmíněný odpad patří do sběrného dvora, nebo musí
být předán ﬁrmám s příslušným oprávněním na jejich likvidaci.

Vyzýváme občany a vlastníky bytů
ve městě, aby si při likvidaci odpadů počínali tak, aby přístřešky na odpad neznečišťovali, aby kontejnery a popelnice
zavírali z důvodu úletů odpadků při větru
do okolí a nepřeplňovali je. V platnosti je
obecně závazná vyhláška města Dobrušky
č. 1/2015 článek č. 3 a 7 o povinnostech fyzických osob při nakládání s odpady, kterou by občané Dobrušky měli dodržovat.
Vlastislav Kunc,
vedoucí Technických služeb Dobruška

Inspirace nového nakládání s odpady u sousedů
V loňském roce jsme na stránkách
dobrušského měsíčníku psali o nutnosti
významného rozvoje třídění, sběru a shromažďování různých druhů odpadů v našem městě, který nás čeká v nejbližších
třech letech. Místostarosta Petr Poláček
společně s referentem oddělení životního
prostředí Davidem Moravcem získával
poznatky u sousedů. V Novém Městě nad
Metují je ochotně seznámili se systémem

sběru komunálního odpadu překračujícím
již v dnešní době o řadu procent přísné
normy. Podle přísnějším měřítek bude
nutné nakládat s odpady od roku 2020.
Na Novoměstsku mají například velmi dobré zkušenosti s tříděním, sběrem
a svozem biologicky rozložitelného odpadu ze sídlišť. Obyvatelé panelových domů
si během půl roku zkušebního provozu
zvykli v bytech vytřiďovat biologický od-

pad a ukládat jej do speciálních hnědých
kontejnerů před svými paneláky. Odtud je
následně pravidelně vyvážen.
Na druhou stranu v Novém Městě nemají moc dobré zkušenosti s velkoobjemovými podzemními kontejnery na ostatní
tříděný odpad (papír, sklo, plasty). Jejich
pořízení nedoporučili. Novoměstští nám
nabídli pomoc při zavádění nového systému třídění a sběru odpadu.
(pol)

Systematické opravy plastik v přírodě
V uplynulých letech byla kromě oprav
kulturních památek věnována pozornost také památkám místního významu.
Zejména křížům, sochám a sousoším
Kalvárie. Od roku 2012 se po etapách
obnovují kamenná díla, která tvoří galerii plastik v přírodě. Město Dobruška,
které je vlastníkem těchto děl, spolupracuje dlouhodobě s restaurátorem Petrem
Tomášem z Nového Města nad Metují.
„Tomáš pro město před pěti lety například opravil kamenný kříž z 19. století
u bývalého špejcharu ve Svatodušské
ulici nebo centrální kříž na městském
hřbitově. V roce 2014 zrestauroval kříž
V Loučkách, který je kombinací pískovcového podstavce a litinového kříže,“
říká dobrušský památkář Petr Slavík.
Mezi další opravená díla se ve stejném
roce zařadily kříž v lokalitě Drnov, stojící
u silnice I. třídy č. 14 směrem na Chábory a centrální kříž na hřbitově v Pulicích.

Ke kříži stojícímu nedaleko rybníku „Drňák“ se váže jedna zajímavost. Na zadní
straně podstavce je zachován nápis z padesátých let minulého století dokládající, že i v totalitní době, kdy docházelo
k perzekuci církví, se sakrální památky
zásluhou odvážných a obětavých jedinců
opravovaly. V loňském roce se restaurovalo sousoší Kalvárie na návsi v Domašíně. „Cílem do budoucna je systematické
dokončení obnovy drobných sakrálních
děl, z nichž většina je v majetku města,“
dodal Slavík.
(six)
Kříž u bývalého špejcharu
ve Svatodušské ulici.
Nápisy na zadní straně kříže v lokalitě
Drnov dokumentují data vzniku a restaurování. „Nákladem Antonína a Františky
Mervartových z Dobrušky 1989 / 1954
Obnovili farníci z Dobrušky“.
9
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Motto veřejné sbírky, která právě probíhá v Královéhradeckém kraji, je více
než výmluvné. Sbírku na podporu svého
zraněného kolegy Martina Šabaty uspořádal Odborový svaz hasičů ZO Rychnov
nad Kněžnou ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem Královéhradeckého
kraje. Šabata vloni v květnu utrpěl těžký
pracovní úraz, kvůli němuž je odkázán

Číslo účtu: 4475347399/0800
Sbírka je pořádána v období od 20. 2. 2017 do 31. 12. 2017.
Číslo jednací u krajského úřadu: KUKHK-2976/VZ/2017–5.

na invalidní vozík. „Při zásahu se mně
smekly nohy a ruce a spadl jsem z velké
výšky na záda. Rozdrtil jsem si dva hrudní
obratle,“ vzpomíná Šabata. Příslušníkem
HZS je od roku 2000. Začínal v Dobrušce a postupně se vypracoval z hasiče až
na velitele čety. Martin Šabata je starostlivým manželem a otcem tří malých dcer.
Ve své profesní kariéře se při mnoha zásazích podílel na záchraně životů, zdraví
a majetku spoluobčanů. Dále je zastupitelem a členem Sboru dobrovolných hasičů
ve své obci, kde pomáhá organizovat kulturní a společenský život.

Ohlédnutí za vzácnou návštěvou z Podkarpatské Rusi
Římskokatolickou farnost Dobruška
v březnu navštívil Mons. Milan Šášik,
CM, eparchiální biskup Mukačevské
eparchie byzantského obřadu z Podkarpatské Rusi.
Sobotní dopoledne využil Mons. Šášik
k pěší procházce se seznámením s Dobruškou. Po programu na farnosti celebroval
večerní mši v klášterním kostele v Opočně.
V neděli ráno v kostele sv. Václava
slavnostní příchod vladyky Milana Šášika
s děkanem Augustínem Slaninkou v průvodu ministrantů s hořícími svícemi byl
příslibem výjimečného duchovního zážitku při mši doprovázené krásnou varhanní
hudbou a zpěvem chrámového sboru. Charisma, bezprostřednost a lidskost Mons.
Šášika prozářily celý kostel a závěrečným
požehnáním mše vyvrcholila. K osobnímu
setkání s vladykou mnozí věřící využili
farní kavárnu v pastoračním centru.
Odpoledne při besedě v zaplněném
malém sále Kina 70 Mons. Šášik obsáhle přiblížil pronásledování duchovních
a věřících v období stalinských čistek
i následných represí. V roce 1989 došlo

k legalizaci řeckokatolické církve, která
pomalu vstává z popela. Z darů se obnovují kostely a stoupá počet duchovních.
Po odpovědích na dotazy besedu ukončilo
zpívané požehnání ve staroslověnštině.
Vladyka se rozloučil s každým přítomným
osobním stiskem ruky. Poté Mons. Šášika
přivítal na radnici starosta Petr Lžíčař.
Po seznámení s historií i současností města vzácný host poděkoval za vřelé přijetí a zapsal požehnání všem obyvatelům
Dobrušky do pamětní knihy.
Neděli uzavřela prohlídka fotograﬁí
výstavy uměleckých detailů z dobrušských kostelů v dobrušském lapidáriu
s vysvětlujícím komentářem autora snímků Petra Kakrdy. Vladyka na výstavě
s velikým zájmem obdivoval krásu tváří
soch, dřevořezeb a fragmentů z obrazů. Se
zaujetím se seznámil s vitrážovými okny
kostela Svatého Ducha i s originály barokních soch v lapidáriu.
Pondělí bylo vyhrazeno duchovní obnově na faře a setkání s diecézním biskupem Mons. Janem Vokálem při oﬁciální
návštěvě biskupství v Hradci Králové.

Děkujeme vladykovi Milanu Šášikovi
za návštěvu. Jeho zářící osobnost se hluboce zapsala do duší všech, kteří se s ním
osobně setkali. Fotogalerie
návštěvy
na www.farnost-dobruska.cz.
RNDr. Petr Kakrda
ve spolupráci s farností Dobruška

Na kole dětem zastaví na náměstí
Město Dobruška spolupracuje s Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko na přípravě projektu „Na kole
dětem“. Etapy akce povedou 3. až 5. června naším regionem. Na přelomu května
a června bude peloton, vedený Josefem
Zimovčákem na "kostitřasu", s řadou známých osobností veřejného života brázdit
Českou republikou. Účelem projektu je
upozornit veřejnost na problematiku onkologicky nemocných dětí. Jedním z cílů
je shromáždění prostředků na pomoc dětem a jejich rodinám. Město Dobruška se
k projektu připojilo. Daruje částku dvacet
tisíc korun. V neděli 4. června kolem desáté hodiny dopoledne uspořádá oﬁciální
zastávku na náměstí F. L. Věka. Pokud se
občané, ﬁrmy, společnosti, úřady chtějí
též připojit mezi přispěvovatele, nechť
10

prosím kontaktují "Na kole
dětem - nadační fond Josefa
Zimovčáka"
a domluví se
na výši i způsobu
předání
daru. Informace
o projektu a kontaktech jsou na internetových stránkách www.nakoledetem.cz.
V rámci uvedené zastávky v Dobrušce
lze zveřejnit výši daru od jednotlivých
přispěvatelů, stejně tak i v místních či
regionálních mediích. Zároveň se k projektu lze přihlásit i aktivně a projet
na kole celou naší destinací. Bližší informace přinese příští číslo Dobrušského
zpravodaje.
(pol)

Výstavby cyklostezky do Opočna byla
v březnu zahájena. V červnu by se po ní
mělo začít jezdit.
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Potravinová pomoc FEAD pomáhá i v Dobrušce
Díky projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“ ﬁnančně
podpořenému z Fondu evropské pomoci
a ze státního rozpočtu ČR jsme v uplynulých osm měsících získali pro Dobrušku
a okolí celkem 5605 balíčků s potravinami a hygienickými potřebami. Ve spolupráci s městem Dobruška přiváželi
potravinovou a materiální pomoc pracovníci technických služeb z charitních skladů v Hradci Králové. Potřebným lidem se
rozdělovala do konce února. Na organizaci, administraci a výběru cílových osob se
spolu s charitními pracovnicemi podíleli

všichni zaměstnanci odboru sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ s jejich vedoucí
Simonou Dolkovou.
Forma této pomoci je i nadále potřebná, proto máme zájem na jejím pokračování prostřednictvím projektu FEAD II.
Navazující projekt potrvá do června 2018.
Aktivitu podpořil dobrušský starosta
Petr Lžíčař.
Farní charita zajistí potřebné počty balíčků a jejich výdej. Město Dobruška pomůže s dopravou a uskladněním potravin.
Spolupráci nabídl Farní charitě opět i odbor sociálních věcí a zdravotnictví, který

pomůže s kontaktováním a vytipováním
cílové skupiny potřebných osob.
Ing. Jana Poláčková,
Farní charita Dobruška

Osobní asistence vzrostla o polovinu

Poděkování

Tak jako v minulých letech, i v roce
2016 bylo největší a nejvýznamnější činností Farní charity Dobruška poskytování
sociální služby osobní asistence.
Osobní asistence je terénní služba, kterou vymezuje zákon o sociálních službách
č. 108/2006 Sb., poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
se poskytuje v domácnosti nebo v jiném
přirozeném sociálním prostředí osob a při
činnostech, které osoba potřebuje. Jedná
se o komplex služeb dle individuálního
požadavku uživatele.
Posláním osobní asistence poskytované v naší organizaci je individuálně pomáhat při běžných úkonech v domácnostech
nebo tam, kde uživatel pomoc potřebuje.
Osobní asistentky se zaměřují na podporu a zachování soběstačnosti uživatele
a na zvýšení zbývajících schopností. Každý uživatel je respektován jako jedinečná lidská bytost s právem na důstojnost,
osobní nezávislost, vlastní volbu a rozhodování, zvyky, hodnoty a vyznání. Je
respektováno soukromí a intimita uživa-

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu v Dobrušce dlouhodobě
spolupracuje s Farní charitou Dobruška.
Společným zájmem sociálního odboru
a farní charity jsou spokojení lidé, kteří
mají zajištěny základní životní potřeby.
Pokud lidé požádají na odboru sociálních věcí a zdravotnictví o pomoc a ta
jim ve spolupráci s úřadem práce nemůže být poskytnuta formou státní podpory,
odkazujeme je v odůvodněných případech
na Farní charitu Dobruška, na ředitelku
Janu Poláčkovou.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem pracovníkům Farní charity Dobruška za dobrou a efektivní spolupráci.
Pracovníci farní charity spolupracují i se
soukromými osobami, které pomáhají potřebným lidem v nouzi. Jmenovitě
bychom tak rádi vyslovili poděkování
paní Aleně Horákové, prodejna TEXTIL
v Opočenské ulici, která v rámci spolupráce s farní charitou pomohla poskytnutím nového oblečení pro děti potřebné
rodině z Dobrušky.
Děkujeme a do budoucna se těšíme
na další spolupráci.
Pracovníci OSVZ MěÚ Dobruška

telů. Osobní asistentka dle přání uživatele
spolupracuje při poskytování služby s rodinou, osobou blízkou či jinou službou,
kterou uživatel využívá.
Osobní asistence Farní charity Dobruška za rok 2016 v číslech:
• 17 uživatelů služby (14 žen a 3 muži)
• o uživatele se staralo 9 osobních asistentek
• průměrný věk 72 let (nejmladší 16 let,
nejstarší 92 let)
• 10 uživatelů z Dobrušky, 7 uživatelů
z okolních obcí
• celkem bylo odslouženo 6.870 hodin
a 20 minut
• počet hodin odsloužených v domácnostech vzrostl meziročně o 48%
• sloužilo se všech 366 dní v roce
• uskutečnilo se celkem 3.618 návštěv,
tj. průměrně 302 návštěvy měsíčně
• dvě služební auta najezdila 15.344 kilometrů, tj. 1.279 km měsíčně
• celkové náklady 1 744 tisíce Kč, tržby
od uživatelů 620 tisíc Kč
Bc. Teresa Šolínová,
sociální pracovnice,
kontakt 777 877 475

Farní charita Dobruška nabízí ZDARMA pro maminky
KTERÉ
- hledají nebo v budoucnu budou hledat práci (nemusí být
evidovány na Úřadu práce)
- chtějí se vzdělávat, zvýšit si kvaliﬁkaci, mají zájem o rekvaliﬁkaci
- potřebují poradit v různých oblastech souvisejících s uplatněním na trhu práce
- mají dítě do 15 let (hlídání dětí zajištěno)
- touží získat nové kamarádky a kontakty pro sebe i děti
KDY: jaro 2017 (přesný termín záleží na čase, během něhož
se podaří sestavit skupinu asi 14 maminek)
Počet hodin cca 300 hodin
Harmonogram si stanoví skupina sama dle svých požadavků
(v rozmezí 6 - 12 měsíců)

KDE: pastorační centrum u fary a na zahradě, Kostelní 259, Dobruška
Program je realizován v rámci projektu
„Dítě rozhodně není překážkou II“.
Pořadatel (příjemce) projektu: Sdružení CEPAC - Morava
Projekt je ﬁnancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
Kontakty pro zájemkyně účasti na projektové aktivitě:
Ing. Jana Poláčková, Farní charita Dobruška, tel. 723 539 100
Ing. Mgr. Simona Dolková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Dobruška, tel. 606 743 984
11
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Z HISTORIE
120 let | * 1897 – † 1960 Josef Káš
* 13. dubna 1897 v Dobrušce
† 21. února 1960 v Praze
Syn dobrušského lékaře a divadelního ochotníka Františka Káše. Občanským povoláním lékař. S několika
přáteli, mezi nimiž byl i další dobrušský
rodák Karel Hrnčíř, založili později známý a úspěšný pěvecký sbor Kocourkovských učitelů. V jejich repertoáru byly
zejména aktuální písně reagující na dobové události, či tehdy oblíbený žánr
kupletů. Za svého působení v Dobrušce
vedl Josef Káš jako režisér ochotnické
divadlo. Je autorem rukopisu Kronika
divadla ochotnického v městě Dobrušce, v němž jsou zaznamenány dějiny
dobrušských ochotníků v 19. století. Pro
pěvecký sbor Kocourkovských učitelů
zkomponoval mnohé hudební skladby.
V roce 2017 uplyne již 120 let od jeho
narození.
(jm)

Josef Káš

Publikace Kocourkovští učitelé se zpovídají

180 let | 1837 – ochotnické divadlo v Dobrušce
Počátky dobrušského ochotnického
divadla jsou tak trochu zahaleny tajemstvím. Pravděpodobně první pokus o divadelní ochotnické představení učinil již
František Vladislav Hek, ale opočenští
zámečtí úředníci jej zmařili. V roce 1833
uvedl Jan Evangelista Havelka na počest
císaře Františka I. svou vlastní hru Citové

radosti, kterou nacvičil se školními dětmi.
Skutečné počátky dobrušských ochotníků najdeme nezpochybnitelně v roce
1837, kdy ustavili první spolek. Toto
datum potvrzuje ve svých vzpomínkách
U nás v Dobrušce také František Adolf
Šubert a uvádí je i historik dobrušských
ochotníků Dr. Josef Káš. Jaké představení bylo hráno jako první, bohužel nevíme. Víme jen tolik, že počátky zdejších
divadelníků jsou spojeny s pivovarskou
spilkou, která posloužila jako první jeviště. Nutno připomenout, že tehdy stá-

Plakát dobrušských ochotníků

Amatérští herci z Dobrušky na konci 19. století ve hře Radúz a Mahulena
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val pivovar ještě na dobrušském náměstí
vedle radnice. Rovněž prvních několik
desetiletí činnosti dobrušského ochotnického spolku máme dokumentováno velmi
torzovitě. Nejstarší dochované plakáty,
které jsou díky péči pana Radovana Ježka uloženy v dobrušském vlastivědném
muzeu, pocházejí až ze sedmdesátých let
19. století.
Přesto však můžeme rok 1837 považovat za počátek spolkového ochotničení
v našem městě a letos si tak připomenout
již jeho 180. výročí.
(jm)
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Z KULTURY
Petr Nárožný: Gag potřebuje matematickou přesnost
V hlavní roli komedie Jeana Barbiera
o výběrčím daní, jenž se rozhodne překvapit dceru návštěvou, aby zjistil, že místo
zaměstnankyně pojišťovny je z ní společnice bohatých politiků a obchodníků, exceloval na jevišti v Dobrušce herec PETR
NÁROŽNÝ. Při pohledu na energií sršícího oblíbeného komika, který v poslední
době bývá stále častěji obsazován i do charakterních rolí, byste jen těžko hádali, že
v dubnu příštího roku oslaví osmdesátiny.
Před začátkem představení s názvem
„V Paříži bych tě nečekala, tatínku“ si
Petr Nárožný v šatně společenského centra našel chvilku i na zodpovězení několika otázek pro Dobrušský zpravodaj.
Považujete absenci hereckého vzdělaní
za výhodu nebo nevýhodu?
Na to se těžko odpovídá. Nikdy mě to
netrápilo. Nikdy jsem s tím neměl problém. Nikdo z hereckých kolegů mi to
nedal najevo. Měl jsem to štěstí, že jsem
hrál po boku slavné generace velkých herců, kteří také žádné umělecké vzdělání
neměli. Mohli bychom začít třeba panem
Pivcem. Rozhodně se s ním nechci srovnávat, ale právě možnost zahrát si s ním
pro mě představovala velkou školu. Oni
byli velkými praktiky. Myslím si, že výše
hereckého talentu se v raném věku odhadnout nedá. Možná existují herečtí pedagogové, kteří to dokážou, ale já tomu moc
nevěřím.
Co je podle vás pro tuto profesi
nejdůležitější?
Myslím si, že každý herec by se především měl rád předvádět. Mít ten prvek
radosti, kdy děláte radost druhým. Herec
by měl být průrazný a měl by umět používat nadsázku. Ale je spousta vynikajících
herců, kteří takoví nejsou. Jsou v projevu
nevýrazní, přesto jsou znamenití.
Vystudoval jste stavební fakultu
na ČVUT v Praze. Pomohlo vám někdy
technické vzdělání na jevišti či před
kamerou?
Na tuto otázku jsem odpovídal už nespočetněkrát. Vždy jsem rád dělal srandu,
ale v Činoherním klubu jsem ochutnal
i jiné herecké polohy. Vždy jsem říkal,
že exaktní vzdělání není vůbec na škodu. Nikomu, ani doktorům. Myslím si,
že by jim vůbec nevadilo, kdyby byli
lepšími matematiky. Abstraktní myšlení
a schopnost přesně formulovat bývá výrazným pomocníkem, když se domlouváte na koncepci nebo si upřesňujete určité
pojmy. Třeba, abyste s režisérem nemluvil
o koze a on o voze. Myslím si, že mate-

vyhranění, kteří veseloherní roli nedostanou. Komik je vůbec specialista. To byl
třeba Jarda Štercl nebo nyní je báječným
komikem Zdeněk Izer. Přijdou s tím, že
vás mají pobavit. Komiky jsme byli v Semaforu. Hráli jsme s jediným cílem, aby
byla sranda od začátku až do konce. Žádné velké divadlo to nebylo. Šlo o kabaret.

matika, deskriptivní geometrie nebo třeba
teoretická statika, které bývají obávanými
předměty na technických školách, jsou
znamenitou průpravou.
Proč?
Protože třeba gag potřebuje matematickou přesnost. Musíte přesně vypočítat, jak
ho podat, abyste lidi dokázali rozesmát.
Platí ale i opak. Řada geniálních komiků
o technice neví nic. Pochybuji, zda třeba
geniální bavič Felix Holzmann věděl něco
o deskriptivní geometrii nebo matematice. Mně to však pomáhalo. Myslím si, že
přesnost myšlení není na škodu v žádné
lidské profesi.
Jak vnímáte vaši hereckou proměnu,
při níž jste se z komediálních rolí dostal
k vážnějším?
Je to jinak. Je to dáno nedorozuměním
terminologickým. Režisér Ivo Paukert se
ptal, proč se herci dělí na komiky a vážné herce. Tak to vůbec není. Komik je
speciální profese. Přichází s tím, že vás
má rozesmát. Komediální herec byl třeba
Miloš Kopecký, který dopředu upozornil,
zda to bude sranda nebo navážno. Třeba
Radka Brzobohatého, Petra Haničince
nebo Radovana Lukavského si nevybavuji ve veseloherní roli. Jsou herci typově

Váš nezaměnitelný hlas je neodmyslitelně spojován s Večerníčky v čele
s legendárními postavičkami Machem
a Šebestovou. Kdo vás pro speciﬁckou
hereckou profesi objevil?
Pan Doubrava. Animátor Večerníčků si na mě vzpomněl a navzdory nevůli
pánů Miloše Macourka a Ády Borna, kteří
mnou nebyli nadšení, si mě do role vypravěče prosadil. Přitom jsme se do té doby
vůbec neznali. Prostě mi věřil a chtěl to se
mnou zkusit. Začal jsem pardálem a třemi
veselými prasátky a nakonec jsem u namlouvání Večerníčků zůstal.
V Dobrušce nehrajete poprvé. Co pro
vás znamenají výjezdní představení
na venkov? Jsou jiná oproti divadlu
v hlavním městě?
V malých městech a na vesnicích hraji
desetkrát až dvanáctkrát do měsíce. Ven
z Prahy jezdím už padesát let. Něco jsem
už objel. Výjezdní představení bývají jiná
v tom, že se hůř hraje tam, kde se divadlo hraje jen jednou za čas. To není případ
Dobrušky. Díval jsem se, že u vás máte
bohatý program po celý rok. Vím, že tady
máte dlouholetou tradici ochotnického divadla, proto to tady mezi jevištěm a hledištěm funguje obdobně jako v Praze. Kde je
ovšem divadlo vzácné, divákům déle trvá,
než se od srdce zasmějí. V malém městě, kde se všichni znají, tak se návštěvníci
rozhlíží kolem sebe, zda už se můžou zasmát. Jestli už se směje soused a hlavně
pan starosta. Nechtějí vypadat nepatřičně,
aby si nezadali. I takoví lidé do hlediště
bohužel přijdou. Ve velkých městech, kde
funguje anonymita, se divák odváže hned
od začátku představení.
(six)

PODĚKOVÁNÍ LUKÁŠE KOBLÁSY
Velmi rád bych poděkoval za podporu všem zúčastněným na svém závěrečném koncertu. Všem svým přátelům
a spolužákům, kolegům ze ZUŠ Dobruška, vedení města Dobruška, chrámovému sboru, své rodině a nejbližším,
své přítelkyni, pedagogům z Univerzity

Hradec Králové a především panu docentu Františku Vaníčkovi, který mě
od prvního ročníku vedl ve varhanní hře.
Bakalářský koncert byl pro mě velmi
motivujícím do dalšího studia královského nástroje. Ještě jednou velký dík
všem.
Lukáš Koblása
13
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Varhaník Lukáš Koblása je velkou nadějí pro celý region
Rád bych se s vámi podělil o dojmy
z jednoho zajímavého koncertu. Je to asi
tak 15 let, kdy jsem se s Lukášem Koblásou potkával u úžasné paní učitelky Daniely Štěpánové v Základní umělecké škole
v Dobrušce. Oba jsme se u ní učili hrát
na akordeon a netušili jsme, že jednou budeme mít i jiný nástroj společný. Tím se
staly varhany.
Závěrečný bakalářský koncert Lukáše Koblásy, kterého se účastnilo početné dobrušské publikum, se konal
ve středu 8. března v Aule Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.
Lukáš žije v Dobrušce a studuje ve třídě
doc. PhDr. Františka Vaníčka, PhD., který v současné době vykonává funkci děkana. Je komickou shodou okolností, že
já sám na této škole od roku 2016 pedagogicky působím a na Lukášův bakalářský koncert musím napsat “oponentský
posudek”. Práci mám ale v tomto případě jednoduchou – koncert to byl totiž výborný a Lukáš udělal obrovský
kus práce.

Dramaturgie koncertu byla zvolena netradičně, čtyři barokní kompozice
byly orámovány skladbami z období romantismu. Na úvod zazněla skladba Ference Liszta, majestátní a sebevědomě
zahraná předehra byla skvělým začátkem koncertu. Preludium C dur Dietricha Buxtehudeho jsem od Lukáše již
dříve slyšel a musím přiznat, že jsem
se na tuto skladbu a její provedení těšil.
Nezklamalo. Johann Sebastian Bach obdivoval tvorbu italského skladatele Antonia Vivaldiho do té míry, že přepisoval
a upravoval jeho instrumentální (zejména houslové) koncerty pro varhany
a další klávesové nástroje. Jednou z jeho
hráčsky nejobtížnějších transkripcí je
Concerto a moll. V programu byl zastoupen skladatel jihoněmecké školy Johann
Pachelbel. Jeho Partita byla příjemným
odlehčením mezi závažnými díly bakalářského večera. Bachovo Concerto
G dur působilo skutečně idylickým dojmem a Introdukce a passacaglia d moll
Maxe Regera se stala vrcholem koncer-

tu, po kterém následoval dlouhý potlesk
zcela zaplněného sálu.
Lukášova budoucí profesní dráha dává
naději nejen Dobrušsku, ale celému regionu. Doufejme, že po studiích zůstane
ve svém rodišti. Nezáleží to však jenom
na něm, ale na podmínkách, které k práci
bude mít. Nástroje by byly, ale není tajemstvím, že platy v hudebním školství
nejsou nikterak obrovské a hraní v kostele je v podstatě beneﬁce. Problém je, že
za “Pán Bůh zaplať” se nenajíte a rodinu
nezajistíte, musíte mít tedy další zaměstnání. Doufejme, že stovky a možná i tisíce hodin náročné přípravy se Lukášovi
vyplatí a nebude muset odcházet jinam či
dělat jinou práci (pokud ovšem nebude
sám chtít). Věřím tedy, že ZUŠ Dobruška, Římskokatolická farnost i Husův sbor
v Dobrušce se vynasnaží, aby byl vysokoškolsky vzdělaný varhaník Lukáš Koblása ohodnocen jako v civilizovaném světě
a aby měl ke své práci pokud možno ty
nejlepší podmínky.
Pavel Svoboda

Je neskutečné, že jsem to dokázal
VOJTA FLÍGR si splnil sen a sám si
dal k patnáctým narozeninám ten nejkrásnější dárek. Byl přijat na Pražskou konzervatoř - obor herectví, kam si strašně
přál se dostat, a zároveň i na Mezinárodní
konzervatoř Praha – obor muzikál. GRATULUJEME!
Přestože se o svém prvním rozhovoru "do novin" dozvěděl jen krátce předtím, než se uskutečnil, působil velice
jistě a na svůj věk ohromně kultivovaně
- umělecké geny rozhodně nezapře. Teď
už bude záležet jen na něm, jak se v elitní
společnosti podobně nadaných lidí prosadí. Držíme mu palce!
Jak jste se dostal k herectví?
Přivedli mě k tomu rodiče, protože oba
jsou hudebně založení. S mamkou jsem
párkrát hrál i v divadle, což mě bavilo víc
než zpěv. Asi už ve čtvrté třídě jsem se
rozhodl, že bych chtěl jít na konzervatoř obor herectví.
Co jste pro to udělal - chodil jste do zušky?
Do zušky jsem chodil od pěti let.
Do sedmé třídy jsem hrál na klavír
na ZUŠ v Opočně. Do dobrušské ZUŠ
jsem nastoupil v roce 2016 do literárně
dramatického oboru. Téhož roku jsem
začal dojíždět do Prahy na přípravné
kurzy na přijímací zkoušky, kde nás připravovali, co se týče herecké části. Musím poděkovat, že mě připravili dobře.
Na přijímačky jsem musel ale zvládnout
i hudební teorii a další věci, které s tím
souvisí.
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Na jaký obor jste se na konzervatoři
hlásil?
Na státní školu jsem se hlásil na obor
herectví a na soukromou školu na obor
muzikál. Vzali mě na obě dvě. Na muzikálu jsem skončil na druhém místě z třiceti lidí a na státní škole jsem byl třináctý
z dvou set deseti.
Přijímačky na herectví byly tříkolové?
Ano. První kolo probíhalo v několika
dnech kvůli počtu přihlášených a v sítu
vypadlo 80 procent uchazečů. Na začátku
dostal každý papír s tím, co po něm budou chtít v jednotlivých kolech. Pro první
kolo jsem si připravoval monology, básně,
měli jsme říct i něco o sobě. Potom se nás
ptali, co nejraději přednášíme, a to jsme
odříkali. Pak se čekalo na vyhlášení, kdo
postoupil do druhého kola.
Jak to pokračovalo?
Do druhého kola postoupilo čtyřicet
lidí. Mělo dvě části, první se skládala
z tance a zpěvu. To bylo dopoledne - kdo
nepostoupil, už nemohl do odpolední herecké části. Výsledky jsme se dozvěděli
zhruba ve dvě hodiny a šli na hereckou
část. Kantoři, kteří jsou v porotě, jen sledují, nemají žádný výraz - nepoznáte, zda
to je špatně nebo dobře. Před porotou můžete být deset minut, nebo taky jen minutu
a nikdo neví, zda je to dobře, nebo špatně.
Popíšete své pocity?
Já sám jsem byl v herecké části asi minutu a byl jsem z toho docela rozhozenej,

ale nakonec se ukázalo, že jsem postoupil až do třetího kola. Tam se už dostali
nejlepší z nejlepších - dvacet lidí. Vždy
se zkoušelo od rána do večera, což bylo
psychicky i fyzicky náročné.
A závěrečné - třetí kolo?
Na začátku třetího kola za námi přišel
vedoucí oddělení herectví a řekl nám požadavky. Měli jsme říct smutně a vesele
asi pět vět napsaných na papíře. Potom
nás rozdělili do dvojic a měli jsme improvizovat. Řekli nám, že při tom musí
zaznít věta "Dej mi ten klíč" a partner musel odpovědět "Já ho nemám". Jen na nás
bylo, v jakém prostředí se vše odehraje,
jaký klíč a od čeho bude. Dostal jsem se
do dvojice s kamarádem, s kterým jsem se
znal z kurzu, a vymysleli jsme "příběh":
Jedeme po dálnici, píchli jsme gumu, kamarád vyndá rezervu, ale nemáme klíč
na výměnu kola.
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A potom, to už bylo asi sedm hodin večer, nás rozdělili na dvě skupiny
ke skupinové improvizaci. Řekli nám, že
škola zajistila výlet na lodi, která nás vysadí na opuštěném ostrově, kde bude klid
a pohoda, a za tři hodiny se loď má vrátit. Jenže ona se nevrací. Příběhy na téma
- je to o hodinu později, najednou se
stmívá, máte hlad, je to v dáli loď, nebo
není - herec na to musel v dané chvíli zareagovat...A pak už jsme všichni čekali
na výsledky.
Prozradíte, co jste v druhém kole
zpíval?
Kantoři mi říkali, že jsem trochu bláznil, ale strašně se jim to líbilo. Z umělých
písní jsem zpíval Prodavače od Michala
Tučného, tomu se smáli, sám jsem se navíc doprovázel na ukulele. Z lidových písní jsem měl připravené Černé oči a Okolo
Frýdku. Kantoři mi řekli, že zpívám hezky, přestože ještě mutuju.
A v tanci?
Nejednalo čistě jen o tanec - součástí
byla akrobatická sestava, pohybová etuda.
Zadání bylo takové, že jdeme venku, je šeredně, najednou je vedle nás plot, v něm
díra a za plotem je krásně - slunce, tráva
a strom. Zaleželo jen na nás, jak zadání
ztvárníme. Pak následovala čistě taneční sestava. Měl jsem připravený Thriller
od Michaela Jacksona, předváděl jsem měsíční chůzi a tanec typický pro Michaela.
Přibližte okamžik, kdy jste se dozvěděl
výsledky?
Nejdřív jsem byl zklamaný, protože
na obor herectví jsem se nedostal. Když
jsem se dozvěděl, že jsem skončil první

pod čarou, tak jsem
myslel, že „rozbiju
celej barák“. Odvolání mi ale naštěstí
vyšlo, protože letos
brali výjimečně třináct lidí. Když jsem
se dozvěděl o přijetí, vše na mě dolehlo až později - říkal
jsem si, že je neskutečné, že jsem to
dokázal.
Už jste úspěch
oslavil? Oslava ještě neproběhla.
Miloš Flígr (otec):
Vše bylo dané tím,
že v týdnu, kdy probíhalo na Pražské
konzervatoři druhé a třetí kolo na obor
herectví, dělal zkoušky i na Mezinárodní
konzervatoř Praha - obor muzikál. Tam se
dostal a výsledky jsme věděli v podstatě
během týdne. Oddychli jsme si, že je přijatý. Pak jsme ale čekali na výsledky ze
státní konzervatoře. Přáli jsme mu, aby
šel na herectví, a z výsledků, kdy zkoušku
udělal, ale nepřijali ho, jsme byli všichni zklamaní. Říkali jsme mu ale, nevadí,
budeš dělat muzikál, hrát i zpívat, budeš
taky v divadle…Nakonec to vyšlo.
Jak si představuje svoji budoucnost?
Zatím si ani nedokážu představit, že
jsem na konzervatoři. Ale představuju
si to tak, že budu hrát v divadle. Pokud budu mít absolutorium, můžu dělat
i muzikál.

Máte herecký vzor?
Vzorů mám několik, ale asi nejvýš je
u mě Karel Roden.
Chodíte často do divadla?
Naposled jsme se byli podívat na muzikálu Srdcový král s nejslavnějšími písničkami od Elvise Presleyho. To se mi hodně
líbilo. Chtěl bych vidět i West Side Story
v americké produkci v Praze.
A z činohry?
Zatím jsem neměl moc příležitostí dostat se do větších divadel. Od dětství chodím na ochotnická představení, z nichž mě
nejvíc zaujala hra Charleyova teta v podání týnišťského ochotnického souboru.
Těším se, že v Praze budu mít možnost
navštěvovat velká divadla se studentskou
slevou.
(eda)

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC DUBEN 2017
Beletrie pro dospělé
Julia Heaberlin
Monika Petrlová
Jarmila Pospíšilová
Hana Whitton
Katarzyna Bonda
A. G. Howardová
Fiona McIntosh
Kim van Alkemade
Eva Zárubová
Hynek Schuster
Juliet Ashton
Stanislav Češka
Carol M. Cramová

Černooké Zuzany
Hafni! a jiné povídky
Skořápky na vodě
Ten, který se měl stát králem
Dívka o půlnoci
Běsnění
Tajemství parfému
Sirotek č. 8
Létavice: příběhy o létání
z pohledu letušky ČSA
Jak jsem potkal aneb Život je řada
průšvihů mezi zrozením a smrtí
Takoví jsme byli
Vražda neviňátek
Toskánské věže

Naučná literatura pro dospělé
Mascha Schachtová
Pohoda na balkoně
Ladislav Zibura
Pěšky mezi buddhisty a komunisty
V. M. Jirásková
Léčivá domácnost
K. S. Kosik, A. Bowmanová Jak přelstít alzheimera
SexyMamas
Matky matkám:
tak trochu jiná knížka o mateřství

Tomáš Sedláček a hosté
Dominik Feri
M. Wiesenauer
Roman Cílek
Heiko Hähnsen
Manfred Spitzer
Literatura pro děti
Uri Orlev
H. Bažant, P. Braunová
D. R. Shealy; C. Kellman
Liz Lee Heineckeová
Ivona Březinová
Disney Enterprises
světa
Luboš Pavel
Rachel Elliot
Tereza Paďourová a kol.
Mechtild Gläserová
Eva Lenartová
Kateřina Gančarčíková

Jak budeme žít za 20 let? (2036)
Tak jsme lajkovali
Homeopatie pro děti
Skorzeny. Život na hraně
Zahrada síly
Kybernemoc!
Běž, chlapče, běž
Sám v muzeu
Tajný život mazlíčků
Zábavné vědecké pokusy pro děti
Deník vodnice Puškvory
Odvážná Vaiana: legenda o konci
O Kuliferdovi
Louskáček
Lajkni si svůj lajf
Strážci příběhů
Pohádka obušku z pytle ven!
(leporelo)
Příběh vody: jak Honzík zjistil,
odkud se dostane čistá voda
do kohoutku
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Poznámky pod čarou aneb náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Vladimír Lekeš a kol.:
KUPKA: CATALOGUE RAISONNÉ
DES HUILES = CATALOQUE RAISONNÉ OF OIL PAINTINGS = SOUPIS OLEJOMALEB
1. vydání, Adolf
Loos
Apartment
and Gallery, Praha, 2016, 571 s.,
5050 Kč
Katalog olejomaleb slavného malíře
Františka
Kupky.
Soupis celkem 359

olejomaleb pomůže ucelenějšímu porozumění díla jednoho z nejvýznamnějších
abstrakcionistů dvacátého století.
Tuto jedinečnou publikaci si můžete
prostudovat v městské knihovně, lze si
vypůjčit pouze prezenčně.
Literatura pro děti:
Katie Daynes:
ODKUD PŘICHÁZEJÍ DĚTI?
1. vydání, Svojtka & Co. nakladatelství, Praha, 2017, 12 s., 299 Kč
V tomto leporelu plném otázek a odpovědí se dozvíš vše o tom, jak miminka přicházejí na svět. A ne jen ta lidská!

I malá zvířátka,
co se teprve narodí nebo vylíhnou,
rostou
v bříšku své maminky, případně ve vejcích.
Bohaté ilustrace
a jasné popisky
ti umožní porovnat, v čem se lidská a zvířecí mláďata liší
a v čem jsou si naopak podobná. Zajímá
tě, jak je to v přírodě zařízeno? Odpovědi
na své otázky nalezneš pod odklápěcími
okénky.

Zima skončila a ke konci se chýlí i loutková sezóna.
Doufáme, že se vám naše pohádky líbily, a tak na rozloučenou se všemi loutkami
i se členy souboru SVĚT LOUTEK vás zveme na

XIII. POVÍDÁNÍ S PIMPRLATY
Přijďte do našeho divadélka v neděli 2. dubna v 10 hodin.
Uvidíte, co se bude dít na scéně. Nakonec si budete moci prohlédnout zákulisí a zkusit vodit loutky. Odpovíme vám na všetečné otázky. Jsme rádi, že k nám chodíte a učíte děti od malička vnímat živá představení. Děti se za odměnu mohou těšit
na drobný dárek, který jsme dostali od sponzora. Přejeme vám krásné léto, aby se vám nic nestalo a mohli jste na podzim zase
přijít do loutkového divadla.
Na shledanou se těší členové souboru: Jiří Víšek, Jana Lažová, Zdena Kolářová, Květa Vorlová, Marcela Vernerová, Mirka
Matoušová, Dana Friedová, Martin Tesař, děti Petr Potoček, Adélka a Sára Žabenské, Josef Vogl a principálka Jitka Kozubová.

ZE ŠKOL
Slunce se během „lyžáku“ schovávalo, přesto se domů
vůbec nechtělo
Ačkoli nedělní vstávání není zrovna
populární, celá naše gymnaziální třída
se na Lyžařský výcvikový zájezd docela
těšila. Proto se odjezd výjimečně obešel
bez komplikací. Vyhlídky na přívětivější počasí nevypadaly zrovna růžově (ani
slunečně), a tak to také dopadlo. Pobyt
na chatě Juráška u Olešnice v Orlických
horách začal rozdělením do pokojů podle
pana učitele Dyntara. Protože se někomu
některá jeho rozhodnutí nelíbila, později
došlo ke změnám.
Sjezdové lyžování se dočkalo pozitivnějšího ohlasu oproti běžkám, na nichž se
většina spolužáků projela poprvé. Viditelnost na sjezdovkách nebyla příliš dobrá,
přesto jsme si lyžování užili. Podle lyžařské zdatnosti byli studenti rozřazeni do tří
výkonnostních skupin. Do čtvrté se zařadili absolutní začátečníci.
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Ve čtvrtek nás čekal obávaný celodenní
výlet. Litoval nás i náčelník Horské služby, který nám naštěstí jen přednášel. Celý
týden před naším příjezdem totiž svítilo
slunce, ale my jsme se ho dočkali až poslední den pobytu. Z Šerlišského mlýna
jsme se vrátili zcela promočení.
Kromě záchranáře s námi přišel diskutovat horolezec Michal Martinek z horolezeckého oddílu HOVRCH, který nám
vyprávěl o expedici do Norska. Pátek
proběhl ve znamení závodů. Po vyhlášení
nejrychlejších lyžařů a předání diplomů
za fair play, jsme byli odměněni diskotékou. Poté už přišlo na řadu balení před
odjezdem domů.

Při
nas tupování
do autobusu konečně
vysvitlo sluníčko. Cestou do Dobrušky jsme
si zpívali písničky, aby
nám cesta rychleji utekla, i když se nám domů
moc nechtělo.
Jeli bychom znovu.
Ada Kučerová
a Jaroslava Čtvrtečková,
žákyně 3. G
Gymnázium Dobruška

Budoucí novináři na ZŠ Pulická?
Po několik let se pokoušeli žáci školy
vydávat vlastní časopis. Tato jistě chvályhodná snaha však vždy po dvou či třech
číslech skončila ve ztracenu. Teprve se
zavedením předmětu mediální výchova
se podařilo vydávání stabilizovat. Pozvali
jsme si proto členy současné redakce – Magdu Schmoranzovou, Elišku Mikačovou
a Mariána Trpkoše – k minirozhovoru.
Školní časopis vychází již několik let.
Jak dlouhá je jeho tradice?
Magda: Časopis vychází od roku 2006.
Tradice je tedy dlouhá 10 let. My letos vydáváme již jedenáctý ročník.
To se již muselo vystřídat mnoho redaktorů. Kdo tvoří současnou redakci?
Magda: Redakční radu tvoří půl třídy
osmého ročníku, která se rozhodla věnovat předmětu mediální výchova. Každý
rok tedy tvoří redakční radu noví žáci
osmé třídy.
Musí být ale někdo, kdo je jakýmsi spojovacím článkem!
Magda: Naším spojovacím článkem je
paní učitelka Poulová, která nám pomáhá
s věcmi, kterým nerozumíme. Paní učitelka Poulová nás učí jak psát do časopisu,
vytvářet různé křížovky, kvízy a další různé věci k novinaření.
Časopis má svůj ustálený formát, ale
název se mění. Kdo tedy vymýšlí každoročně nový titul? A držíte se nějakého
pravidla, nebo je to „dílo náhody“?
Eliška: Nejčastěji se žáci na názvu domlouvají mezi sebou. Každý rok je v názvu EX, je to už taková tradice. Bohužel
není moc slov s těmito písmeny, takže rok
od roku je těžší vymýšlet název, ale zatím
všechny ročníky dodržely tradici. Letos se
časopis jmenuje Experiment.
Kolikrát ve školním roce časopis vyjde
a co bývá jeho obsahem?
Eliška: Časopis vychází každý druhý
měsíc, ale vzhledem k nemocem a jiným
komplikacím někdy nevyjde přesně v termínu. Pokaždé se v něm objeví nějaké vti-

py, zprávy ze tříd, křížovky, kvízy, různé
akce, které se od posledního vydaného
čísla časopisu odehrály. Je v něm spousta
obrázků a někdy také rozhovory. Za rok se
vydá 5 čísel.
O obsahu tedy něco víme, ale jak se časopis „vyrábí“?
Marián: Časopis vzniká v programu
Word Oﬃce, je daný z určité šablony,
do které žáci doplňují jednotlivé články,
které sepíší. Dříve se časopis tiskl černobíle a žáci ho ručně sešívali, dnes se posílá
do tiskárny a tiskne se barevně. Novinkou v číslech tohoto roku jsou QR kódy,
které si můžete naskenovat chytrým telefonem a zobrazit tak internetový odkaz
na digitální podobu časopisu, kterou najdete na webových stránkách školy.
Časopis tedy máme, ale jak ho dostanete mezi žáky?
Eliška: Každá dvojice nebo trojice “patronů“ má svoji třídu a po vydání nového čísla jej donesou do své vybrané třídy
a rozdají dětem, nebo je rozdají třídní učitelé. Také někteří učitelé jsou pravidelnými odběrateli a čtenáři
Časopis má svou tradici, a co jeho srovnání s podobnými tiskovinami?
Marián: Náš školní časopis se liší hlavně v tom, že je v menším formátu (A5)
a také v něm jsou pouze zprávy o škole, zprávy žáků,
akce školy a vzniká
svépomocí
žáků.
Účastníme se však
pravidelných hodnocení
školních
časopisů v rámci
Královéhradeckého kraje i setkání
celorepublikových
– tady jsme získali
již několik významných ocenění za obsah i za obálku, jež
se také každoročně
mění.

Slyším, že jste získali i nemalé úspěchy.
Tak tedy na konec – líbí se vám ta „netradiční výuka“ a baví vás?
Marián: Tato netradiční výuka všechny baví, protože máme poměrně „volnou
ruku“ a můžeme si dát do časopisu to, co
se nám zdá vhodné. Také všechny baví
focení a upravování článků. Je to skvělý
pocit vidět vytištěný časopis, na jehož výrobě jste se podíleli .
Děkuji za odpovědi a přeji další novinářské úspěchy a hodně zajímavých
témat.
(jf)
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S e t k á n í s Ve č e r n í č k e m p r o d ě t i z m a t e ř s k ý c h š k o l
Blíží se termín zápisu do prvních tříd
základních škol, a tak učitelé ze ZŠ Pulická pozvali do školy své budoucí žáčky
z mateřských škol. Připravili pro ně program, který byl volně komponován podle
dětských televizních pořadů uvedených
v populárním Večerníčku.
Zazněly zde známé písničky a melodie
z večerníčků v podání malého školního
pěveckého sboru a kroužku zobcových
ﬂéten, na scénu vyběhli a zatančili Šmoulové z 1. A. Pohádku o tom, jak Křemílek
a Vochomůrka zasadili semínko, a písničku o Rumcajsovi zahráli a zazpívali
čtvrťáci. S pohádkou Byla jednou jedna
koťata se představili žáci 2. A. Třeťáci zahráli příběh o tom, jak Mach a Šebestová
vyléčili Kropáčkovi angínu.
Odpolední představení pro rodiče bylo
rozšířeno ještě o taneční vystoupení jako
reminiscenci na program televize Óčko.
Odměnou všem vystupujícím byl potlesk malých hostí z mateřské školy, kteří
si po skončení programu prohlédli školní
třídy a odnesli malý dárek.

Poděkování ovšem patří těm, které se
na přípravě v režii paní učitelky Michaely Petráčkové podílely – učitelkám Haně
Tošovské, Markétě Schmoranzové, Jarmile Matyasikové, Jiřině Pultarové a Daně
Eﬀenberkové, Magdě Hlavsové a Vlastě
Bajerové.
(jf)

Žáci tvoří krátký animovaný film
Kde? Na Základní škole v Pulické ulici
v rámci hodin informatiky i ve svém volném čase.
Škola zakoupila do výuky v hodinách
informatiky soft a hardwarový set Animační svět I., který se skládá z jednoho
vizualizéru a šesti licencí animačního
programu, který se instaluje na počítače.
Software je navržen speciálně pro vzdělávací účely s přátelským uživatelským
prostředím a je vhodný pro všechny

věkové kategorie.
Principem animace je zaznamenání sekvence obrázků, které jsou samy o sobě
statické a zobrazují pohyb po malých
krocích. Při rychlém zobrazování obrázků
za sebou splynou do pohyblivého obrazu
a to díky setrvačnosti lidského oka. Snímky se však musí přehrávat takovou rychlostí, kterou lidské oko nepostřehne. Je
to tedy stejný princip jako u skutečného
profesionálního animovaného ﬁlmu. Tak

jako profesionální animátoři musí chlapci
s velkou trpělivostí připravit jednak scénář ﬁlmu, ale postavit i scénu a připravit
vhodné pohyblivé objekty – a pak postupně nasnímat i pro kratičký ﬁlm stovky
obrázků, ve kterých je pozdější plynulý
pohyb rozfázován. Petr Čáp a Vojta Kavan si pro svůj ﬁlm vybrali objektovou
animaci, která využívá pevné, reálné
nekreslené objekty, které nejsou plně
poddajné a pružné, v jejich případě ﬁgurky a scény z populární stavebnice Lego
city. Výsledek své práce chtějí zveřejnit
i na webových stránkách.
Práce na podobných projektech – a již
se našli i následovníci, vynikajícím způsobem rozvíjí především kreativitu dětí,
jejich estetické cítění a individualitu
a také rozšiřuje znalosti v oblasti využívání moderní digitální techniky.
(jf)
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Základní škola v Opočenské je nováčkem na facebooku
V Základní škole v Opočenské ulici budou mít v dubnu napilno. Úterý 4.
dubna bude patřit Dni otevřených dveří.
Veřejnost si bude moci mít projít všemi prostory školy včetně tříd v čase vyučovacích hodin. Pro návštěvníky bude
otevřena výstava soutěžních prací žáků
speciálních škol „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“. Na sklonku dubna (ve středu 26. 4.) se ve škole uskuteční zápis dětí
do 1. třídy.
Před náročným programem speciální
školy jsme položili tři otázky ředitelce
DAGMAR MACKOVÉ (na snímku).

Pro jaké děti je určena vaše škola?
Pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, autismem a speciﬁckými poruchami učení. Výuka probíhá pomocí
speciálních výchovných a vyučovacích
metod, prostředků a forem a je maximálně
přizpůsobena vývojovým a osobnostním
zvláštnostem žáků. Probíhá zde vzdělávání v souladu se školským zákonem
a Rámcovým vzdělávacím programem
pro základní vzdělávání.
Přibližte rozdíl mezi výukou na běžné
ZŠ a vaší speciální školou. Jaké jsou
podmínky pro přijetí žáka?
Děti se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků. V běžných třídách bývá
6 až 14 žáků, ve speciálních třídách 4 až
6 žáků. V případě potřeby je pro žáky,
ve spolupráci se školským poradenským
zařízením, vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). Při tvorbě IVP se vychází z doporučené minimální úrovně výstupů
školního vzdělávacího programu pro každý
ročník, s přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím potřebám žáka. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, speciálními

kompenzačními, rehabilitačními
a didaktickými pomůcky. Žákům se věnují
kvaliﬁkovaní speciální pedagogové, pedagogičtí a osobní asistenti. Škola je bezbariérová a má rehabilitační místnost.
Pro přijetí žáka do ZŠ Opočenská je
nutné doporučení pedagogicko-psychologické poradny či speciálního pedagogického centra, dětského lékaře, a souhlas
rodičů.
Prozraďte, co vše mimo výuku plánujete do konce letošního školního roku?
Do konce června nás ještě čeká spousta zajímavých akcí: spaní ve škole, vítání
jara, Bambiriáda v Náchodě, hudebně-divadelní festival speciálních škol v Náchodě, okresní a krajské kolo mladých
zdravotníků, olympiáda, Den dětí, Cesta
za pokladem nebo Školní výlet.
Naše škola nedávno založila vlastní facebookovou stránku, na níž rodiče
najdou podmínky k přijetí žáků, informace o aktuálním dění i zajímavé typy
k výuce. Je možné ji využít k dotazům
mířeným k našim odborníkům na výuku
a výchovu.
(six)

Karnevalové veselí v ZŠ Opočenská
Masopust, lidově ostatky nebo obecně
karneval, je svátek v období mezi Vánocemi a postní dobou. V dnešní době, když se
řekne karneval, tak si lidé vybaví především karnevalové masky a kostýmy, maškarní rej, škrabošky… Karneval je stále
kolem nás… Ať už se jedná o halloween,
slet čarodějnic, návštěvy čerta a Mikuláše
nebo maškarní bály.
Děti karneval prostě milují! A proč by
také ne! Vždyť karnevaly jsou plné zábavy, smíchu, tance a legrace. A takový byl
i karneval, který se konal ve středu 22.
února v ZŠ Opočenská. V úvodní taneční
promenádě se nám představili černokněžníci, čerti a čertice, indiáni, kuchaři, lé-

kař, roztomilí zajíčci, Červená Karkulka,
královna, Marge Simpsonová, veselá žabka, kovboj, fotbalista, víly, pirát a mnoho
dalších. Po promenádě již mixážní pult
ovládl DJ Thomas. Pouštěl hity, které postupně nalákaly všechny masky k tanci.
Ve chvílích odpočinku si mohly děti zasoutěžit na připravených stanovištích. Lovily ryby z rybníčku, malovaly perníčky,
ochutnávaly ovoce se zavázanýma očima,
skládaly puzzle, přebíraly hrách a čočku
a házely míčky do lví tlamy.
Za své soutěžní i taneční výkony byly
v závěru odměněny sladkými koblížky,
které jsou symbolem masopustu.
ZŠ Opočenská

Místní akční skupina POHODA venkova, z. s. realizuje projekt MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání)
pro obce v území ORP Dobruška v období 2016-2017. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v našem území.
Projekt zahrnuje oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání v území
O ČEM PROJEKT JE?
Jedná se o dvouletý proces komunitního plánování v oblasti předškolního
a základního vzdělávání. Všichni, kdo
mají o vzdělávání v území zájem, se
mohou vyjádřit – co je příkladné a naopak, co je potřeba zajistit, zlepšit

KOMU JE PROJEKT URČEN?
• Dětem a jejich rodičům
• Školám – ředitelům, pedagogům, vychovatelům a dalším pracovníkům
• Zřizovatelům škol a školských zařízení
• Všem dalším – kteří mají o vzdělávání
v území zájem
JAK SE MOHU ZAPOJIT?
• Účastí na pracovních skupinách
• Účastí na pořádaných akcích

CO SE V PROJEKTU DĚJE?
• Pořádáme bezplatné workshopy,
semináře a školení, dále setkání
pracovních platforem v rámci projektu o problematice vzdělávání
vždy na konkrétní téma
• Výstupy těchto setkání slouží jako
podklad pro deﬁnování potřeb území

Aktuální INFORMACE sledujte na webu:
www.pohodavenkova.cz
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Boom lesních mateřských škol
V nedalekých Třebechovicích vznikla
Lesní mateřská škola (zkráceně LMŠ) Lesokruh. Nevíte přesně, co si pod pojmem
LMŠ představit? Jde o typ alternativního
předškolního vzdělávání, kde výuka probíhá většinou venku. V LMŠ je kladen
důraz na rozvoj dovedností dětí vlastními
silami v přímém kontaktu s přírodou.
Česká republika patří k zemím s razantním nárůstem těchto typů školek.
Před pěti lety jich bylo jen pět, ale pak
přišel boom. V současnosti více než 140.
V LMŠ malé skupiny dětí (max. 16) doprovází dva průvodci. V třebechovickém

Lesokruhu podporují děti v objevování
sebe samého, okolního světa a vlastní
tvořivosti prostřednictvím konceptu „Respektovat a být respektován“, angličtiny
Montessori cestou, konceptu volné hry,
prožitkového a situačního učení, hravé výuky inspirované přírodními cykly
lesa a krajiny, zdravé stravy a konceptu
lesních mateřských škol. Více informací
o Lesních mateřských školách lze nalézt
na webu Asociace LMŠ www.lesnims.cz.
Další informace o třebechovickém Lesokruhu na www.lesokruh.cz.
Martina Kašparová

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLADÉ
Na začátku března se Vješák, stejně
asi jako všichni ostatní, už netrpělivě těšil
na konec zimy a mrazivých nocí a začátek
jara se vším, co k němu patří. První březnový víkend proto proběhl ve Vješáku pořádný jarní úklid, při kterém jsme schovali
zimní výzdobu, umyli okna, vyprali závěsy,
vyčistili sedačky a křesla, vydezinﬁkovali
fotbálek, zkrátka oblékli Vješák do voňavého jarního kabátu. Touto cestou bychom
rádi poděkovali všem dobrovolníkům, zejména z řad členů Sboru Jednoty bratrské
v Dobrušce, kteří se této pracovní brigády
zúčastnili a přiložili ruku k dílu.
Protože víme, že právě přelom zimy
a jara je obdobím viróz, chřipek, rýmy
a kašle, naplánovali jsme pro všechny
Vješákovce akci s názvem „Smoothie
party“. Při této příležitosti si účastníci
mohli vymyslet a připravit svůj vlastní
koktejl z různých druhů ovoce a zeleniny

Vješák doplnil vitamíny
a nastartoval jarní sezónu

a doplnit tak do svého těla chybějící vitamíny. Myslím, že můžu mluvit za všechny
mladé účastníky, když řeknu, že nejméně
oblíbeným smoothie se stala kombinace,
do které jsme odvážně přidali okurku. Naopak největší úspěch sklízely koktejly ze
sladkých banánů a šťavnatých pomerančů.
V souboji zeleniny a ovoce tedy na plné
čáře zvítězily plody ovocné. V rámci akce
jsme vitamínové koktejly doplnili ještě
několika pohybovými hrami a pořádně se
tím nastartovali na celou jarní sezonu.
Kromě posílení tělesné kondice jsme
se rozhodli krapet potrénovat také mozkové závity. Ve čtvrtek 16. března jsme
20

uspořádali „Wings of Glory“, akční hru
s modely letadel z 2. světové války. Při
vytváření scénáře hry jsme se pochopitelně inspirovali skutečnou leteckou bitvou
a reálnými okolnostmi události. Jediné, co
záviselo pouze na strategii, bystrosti a logické úvaze samotných hráčů, byl konečný výsledek bitvy.
Pokud nám bude i nadále počasí přát,
plánujeme s Vješákem i Vješáčkem vyrazit v rámci pravidelné otevírací doby ven
na čerstvý vzduch, zahrát si míčové hry
nebo se pobavit u jiných outdoorových
aktivit.
Za tým Vješáku Gabriela Machová

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 04 / 2017

RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
Malá ochutnávka z běžného programu
Rádi bychom vám touto cestou nabídli
malou ochutnávku z běžného života Sedmikrásky. Jak to tu chodí? Co vás čeká,
pokud centrum navštívíte? Tuto otázku
si možná klade většina rodičů, kteří se
k nám chystají poprvé. Mezi návštěvníky
zajisté nepatří pouze maminky na mateřské dovolené, ale i tatínkové, babičky
a dědečkové.
Každý všední den je otevřená herna a to od 8 do 12 hodin. Děti se svým
doprovodem mohou dorazit kdykoli během dopoledne. Nejprve si děti mohou
pohrát s hračkami, vyzkoušet bazének
s kuličkami a skluzavkou, postavit hrad
z molitanových kostek, kreslit nebo jezdit
na odrážedlech.
V 9.30 hodin začíná připravený program. Kluci a holčičky se usadí na polštář-

ky a pozdraví se s kamarádkou žabičkou.
Zpíváme a hrajeme známé písničky. Pomocí hry na dětské Orﬀovy hudební nástroje
trénují základy rytmu. Následuje několik
básniček, říkanek a tanečků spojených
s pohybem rozvíjejících hrubou motoriku
dětí, zrakové i sluchové vnímání. Nechybí
ani padák a hry s ním spojené. Děti se už
těší na svačinku, ke které se usadí k malým stolečkům. A společně jim vždy lépe
chutná. Maminky si mohou dát kafíčko,
dortíky nebo zákusky a popovídat si.
Když se posilní, ve vedlejší místnosti
je již čeká připravená překážková dráha
s nafukovacím skákacím hradem. Zde se
mohou nejmenší vydovádět a vybít energii. Pro následné zklidnění je připravená
i tvořivá činnost, ze které si mohou malí
návštěvníci odnést domů pěkný výro-

Expedice Lov sumců 333 LP 2016 Itálie
Nápad vydat se na sever Itálie lovit
sumce se zrodil jako spousta jiných nečekaných nápadů – v hospodě nad půllitry
piva. Vize dlouhé pouti se vylíhla v hlavách pětice odvážných důchodců. Expedice dostala název podle proslulé číslovky
– 333. Nejedná se však o tři sta třicet
tři stříbrných stříkaček, ale jde o prostý
součet věku všech pěti účastníků expedice – Františka Čermáka, Pavla Smrčka,
Karla Mataje, Václava Blažka a Jiřího
Klossovského.
„František je opravdový nadšenec.
Koupil auto a veškeré zařízení potřebné
k výpravě na Apeninský poloostrov. Rozhodli jsme se pro Itálii, protože většina
z nás se tam dosud nepodívala. Odjezd
se několikrát odkládal, ale vloni ve druhé polovině září jsme konečně vyrazili,“
vzpomíná Jiří Klossowski, který sice
není rybářem, ale výjimečnou příležitost
si nenechal ujít. Na výpravě se ujal role
zdravotníka.

Cílem daleké cesty bylo místo na řece
Brentě u městečka Codevigo vzdálené
necelých padesát kilometrů od proslulých Benátek. „Cestou jsme se ve městě,
jehož domy v historickém jádru vyrůstají
z vody, chtěli zastavit, ale kvůli komplikovanému parkování, jsme to nakonec
vzdali,“ vzpomíná Klossowski na příjezd
ke břehům Jaderského moře.
Výprava dorazila
na místo odpoledne
a do setmění si její
členové po dlouhé
cestě rozhodně odpočinout nemohli.
Bylo třeba postavit velký stan, vybudovat
tábořiště
a přístup k vodě.
„O Italech se říká, že
jsou temperamentní
a nepořádní. Potvrdilo se to i u vody.

bek. Kdo nechce kreslit, stříhat nebo lepit, může si hrát. Rodiče za vstup hradí
symbolickou částku 40 Kč, která přispívá k placení nájmu pronajatých prostor
a hradí další provozní náklady centra.
Odpolední hodiny patří kroužkům.
V úterý Hrajeme si s angličtinou – Frogs
(pro menší děti), ve středu Cvičení s tygrem a ve čtvrtek Hrajeme si s angličtinou
– Dogs (pro starší děti). Herna je otevřená od 15 do 18 hodin v rámci provozu
kavárničky.
Jsme rádi, že se se zde může setkávat
mnoho rodin z Dobrušky i okolí a užívat
si volný čas.
www.jbdobruska.cz
sedmikraska@jbdobruska.cz
Za tým Sedmikrásky
Mgr. Kateřina Faltová

Nejprve jsme na břehu museli uklidit.“
Dobrušťáci si s sebou do Itálie dovezli
spoustu vychytávek včetně vlastní mobilní toalety či zabudované lednice. Než
se měla naplnit rybími úlovky, sloužila
k chlazení potravin a nezbytného piva.
Na střeše vozu převezli do Itálie i loď,
která dostala trefnou přezdívku. „Na Titaniku jsme ještě před setměním rozvozili
po řece návnady na sumce a rozdělili si
noční služby. Dva dny jsme čekali napnu-
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tí, ale záběru jsme se nedočkali. Sumci asi
tvrdě spali a neprobudilo je ani plácání
pádlem na hladinu řeky. Soutěž o ﬂašku
pro toho, komu první zazvoní, neměla vítěze,“ říká trochu zklamaně Jirka
Klossowski.
Ryby sice nebraly, ale dobrušským dobrodruhům to příliš nevadilo. Počasí jim
přálo a večery byly příjemně teplé. Jedné
noci je u řeky překvapila kontrola italských policistů. Nechtěli Čechům uvěřit,
že jsou rybáři, když nemají žádný úlovek.
Navzdory loveckým neúspěchům nechyběl u vody povzbuzující humor. Velmi zajímavé byly cesty do nedalekého
města, včetně návštěvy místního koste-

la. „Na cestu domů jsme se sice vydali
s holým zadkem a prázdnou lednicí, ale
věřím tomu, že většina účastníků bude
na italské dobrodružství ráda vzpomínat.
A v domově důchodců bude mít o čem vyprávět,“ usmívá se Jiří Klossowski.
Po sedmi nocích, během nichž se ani
jednou nedostavila obávaná ponorková
nemoc, přišel čas na návrat. Po vylodění Titaniku a jeho naložení Dobrušťáci Italům názorně předvedli, jak se má
po kempování v přírodě po sobě uklidit.
„Sice jsme nedosáhli cíle výpravy, ale
na druhou stranu máme co zlepšovat.
K italským břehům se hodláme vrátit,
i když možná v lehce obměněné sesta-

vě. Nejdůležitější bylo, že jsme se domů
vrátili ve zdraví. A v naší hospůdce jsme
pak konstatovali, že český kapr není vůbec špatný a naše pivo je bezkonkurenčně
nejlepší na světě. Petrův zdar a užívejte
důchodu,“ vzkazuje všem dříve narozeným Jirka Klossowski.
(zr)

PALEC NAHORU – PALEC DOLŮ

Vážení čtenáři,
rozhodli jsme se zavést novou rubriku:
PALEC NAHORU – PALEC DOLŮ!
Prostřednictvím fotograﬁí bude přinášet zprávy o tom, co vás i nás „nadzvedlo“ (palec dolů) nebo naopak o tom, co si
zaslouží pochvalu a následování (palec
nahoru).
Uvítáme i vaše fotograﬁe a náměty!
V březnu jsme zaznamenali dvakrát
PALEC DOLŮ nedaleko od náměstí.

Použitých papírových obalů
se dá zbavit rychle a snadno!
Parkování - žádný problém!
Poslouží chodník nebo záhon.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci dubnu oslaví významná životní jubilea:
Jaroslava Marvánová
93 let
Dobruška, Orlická
Věra Šmídová
91 let
Dobruška, Javorová
Věra Hrušková
90 let
Dobruška, Křovice
Jan Špaček
85 let
Dobruška, Domašín
Světluška Bodláková
80 let
Dobruška, Čs. odboje
Vladimír Marván
75 let
Dobruška, Na Budíně
Zdenka Matejsková
75 let
Dobruška, Mírová
Zdeněk Dvořáček
70 let
Dobruška, Jiráskova
Jaroslav Kupka
70 let
Dobruška, Čsl. armády
Zdenka Labudová
70 let
Dobruška, Na Budíně
Libuše Fléglová
65 let
Dobruška, Za Universitou
Dagmar Macková, Mgr. 65 let
Dobruška, Orlická
Stanislav Obršál
65 let
Dobruška, Spojovací
Jiří Vašata
65 let
Dobruška, Pulická
Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.
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ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V únoru z našich řad odešli:
Josef Petr
1930
Mělčany 6
Jitka Šrenková
1943
Dobruška 555
Marie Procházková
1930
Dobruška 740
Petr Šretr, Ing.
1943
Dobruška 1011
Čest jejich světlé památce!
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ZE SPORTU
Hráči FC Santus Dobruška završili sezonu v krajském přebor futsalistů
ziskem stříbrné příčky. Během sezony našli přemožitele pouze ve dvou zápasech.
Nestačili jen na konečného vítěze – rezervní tým královéhradeckého Flamenga.
Santus v konečném účtování ztratil na
přeborníka tři body. Úspěšné tažení dobrušských futsalistů umocnil Marek Brich,
který převzal cenu pro kanonýra krajského přeboru.
(dr, six)

Santus slaví titul krajského vicemistra

Eimann: Druhé místo je vynikající.
Prohráli jsme jen s vítězem
Futsalisté F. C. Santus Dobruška mají
za sebou úspěšnou sezonu korunovanou
druhým místem v Královéhradeckém
přeboru. Spokojenost s výsledky neskrýval kapitán a manažer týmu MARTIN
EIMANN.

si do Předměřic jezdit pouze zahrát futsal.
Škoda, že se moc nových hráčů zapojit
nechtělo. Startovné, cestovné a ostatní náklady hradil klub F. C. Santus Dobruška.
Nevím, co víc hráčům nabídnout. I přes
to je druhé místo krásným výsledkem a je
o to cennější, že jsme za celou zimu neměli jediný společný trénink.

Jak hodnotíte letošní sezonu krajského
přeboru ve futsalu?
Velmi dobře. Až do předposledního
kola jsme sahali i po vítězství. Za celou sezonu jsme prohráli jen dva zápasy a to oba
s vítězem soutěže, za něhož nastoupili hráči se zkušenostmi z divize. Konečné druhé
místo je vynikajícím výsledkem a všem
hráčům děkuji za předvedené výkony.

Posílili jste tým oproti minulé sezoně?
Před sezonou se nám podařilo přivést
několik kvalitních hráčů – Erik Týfa, Antonín Valášek a Erik Berger. Domluvený
jsem byl i s některými hráči z Nového
Města nad Metují a z Opočna, ale ti si
na nás, bohužel, za celou zimu neudělali
čas. Jmenovaní tři hráči se do zápasů zapojili, každý z nich však odehrál pouhé
dva zápasy, což je velká škoda, jelikož by
týmu určitě pomohli. Čtyři zápasy odehrál
také Josef Tošovský ml. – syn dlouholetého hráče F. C. Santus Dobruška.

Čekal jste, že budete bojovat o první
místo?
Před sezonou jsme chtěli vybudovat takový tým, který by na to měl. Nechtěli jsme

1. Flamengo HK B
2. FC Santus Dobruška
3. SK FOSP Řešetova Lhota
4. Štroncek Cerekvice
5. Reds HK
6. BFK Ledvinka HK
7. FK Gibsy Brasil HK
8. FC Hespro HK

Konečná tabulka
14
11
14
10
14
7
14
8
14
5
14
4
14
3
14
2

STŘÍBRNÝ TÝM FC SANTUS DOBRUŠKA. Horní řada zleva: Marcel Majer,
Marek Brich, Lukáš Balcar, Roman Slezák a Miloš Petr. Dole zleva: Martin Eimann
a Martin Skočdopole.

2
2
4
1
1
0
1
1

1
2
3
5
8
10
10
11

78:28
70:35
67:44
56:39
35:63
42:54
31:65
35:86

35
32
25
25
16
12
10
7

Kdo tvořil hlavní osu týmu?
Čtrnácti zápasů se zúčastnilo celkem
sedmnáct hráčů. Každý hráč byl v každém zápase důležitý, jelikož jsme mnohokrát jeli na dvojzápas pouze se šesti či pěti
hráči do pole, a to je velmi málo. Koho
za účast a především výkony opravdu
mohu pochválit, je určitě brankář Martin
Skočdopole a hráči Marek Brich, Marcel
Majer, Petr Miloš, Patrik Kříž a Radek
Plachetka.
Vyzdvihnout určitě musíte Marka Bricha, který se stal nejlepším střelcem
soutěže…
Marek za třináct odehraných zápasů
vstřelil neuvěřitelných 29 branek. Je to
opravdu rozdílový hráč. Tím, že se zúčastnil většiny zápasů, tak vesměs všechny
rozhodl on. Právem to dotáhl z Voděrad
až do FC Náchod.
Co říkáte úrovni soutěže?
Myslím si, že je velmi kvalitní a celkem i vyrovnaná. Důkazem je i to, že
Flamengo úplně nečekaně prohrálo s Ledvinkou. Škoda, že jsme ve vzájemném
utkání s Flamengem neudrželi vedení,
pěkně by se to potom zamotalo…
Máte již jasno o příští sezoně? Přihlásíte divizi nebo zůstanete v přeboru?
Jako druhý tým konečné tabulky jsme
první v postupové řadě. Flamengo A hraje divizi a tudíž B-tým nemůže postoupit.
Divize je ale daleko nákladnější a především více časově náročná. Zápasy se hrají v Chocni, Skutči, Heřmanově Městci
a Předměřicích, kam bychom museli jezdit i na domácí zápasy. Bez domácí haly
to ale nemá cenu. Až v Dobrušce vyroste
plánovaná sportovní hala, tak to zkusíme.
Příští rok tedy přihlásíme opět krajský
přebor. Co jsem zaslechl, měl by se rozšířit o několik dalších týmů. Pokud by měl
nějaký tým z Rychnovska zájem, může se
přihlásit.
Leoš Dragúň
Rychnovský deník
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Tři odvážní Dobrušťáci zvládli legendární Vasův běh

V lyžařském světě není slavnějšího závodu. Vasův běh (švédsky Vasaloppet) je
nejdelším a nejnáročnějším běžkařským
závodem klasickou technikou na světě.
Vasaloppet se pořádá na památku útěku
švédského šlechtice, budoucího krále Gustava Vasy z dánského zajetí v roce 1520.
Na jeho start se každoročně staví téměř
šestnáct tisíc běžkařů.
Devadesátikilometrovou dřinu mezi
švédskými městy Sälen a Mora se tradiční první březnovou neděli rozhodli podstoupit i tři Dobrušťáci – Marek Kulich,
Tomáš Vrátný a Milan Žabokrtský.
Do 95. ročníku legendárního běhu se přihlásili nezávisle na sobě. Marek s Milanem se shledali v Liberci, odkud vyrazili
do Švédska s cestovní agenturou. Tomáš
se o chystaném startu ve Skandinávii zmínil Markovi na Jizerské padesátce, ale využil služby jiné cestovky. O mimořádné
zážitky z Mekky lyžařů se s námi podělil
MAREK KULICH.
Kdy jste se na nejslavnější běžkařský
závod světa přihlásil?
Šestnáct tisíc startovních čísel bylo vyprodáno během tří minut téměř rok před
startem. Žabák (Žabokrtský – pozn. red.)
si je zamluvil už vloni. Já to řešil až letos
prostřednictvím české cestovky, která disponovala balíčkem čísel.
Kolik času jste strávili cestováním a jak
vypadala závěrečná příprava na náročný závod?
Vyrazili jsme ve středu v poledne z Liberce. Ve čtvrtek o půl třetí jsme dorazili
na místo a ubytovali se. Přespávali jsme
v Malungu v kempu s luxusními chatkami. V pátek jsme si v místě startu v Sälenu
zatrénovali a vyzvedli startovní čísla. Prohlédli jsme si prostor startu a seznámili se
s tratí na úvodních patnácti kilometrech.
V sobotu jsme trénovali v Malungu, což
je město menší než Dobruška, ale s perfektním sportovním zázemím. Mají curlingovou halu, bruslařskou halu a velký
běžkařský stadion s lyžařskými stopami.
Po závodě jsme z Mory odjížděli v neděli večer v devět a nonstop se vraceli přes
Dánsko. Domů jsem dorazil v pondělí
o půl jedenácté večer.
Šestnáctitisícová masa běžců na startu
je nepředstavitelná. Jak to lyžaři zvládají, a co pořadatelé?
Závod mě nadchl zejména báječnou atmosférou a skvělým organizačním zajiš24

těním. Jizerskou padesátku, kde startuje
šest tisíc běžců, jsem jel už několikrát,
ale Vasaloppet je někde jinde. Navzdory gigantickým rozměrům je bezchybně
zvládnutý. Před startem běžce baví muzikanti a tanečníci. V obrovském prostoru
na startu je vedle sebe připraveno neuvěřitelných 46 běžeckých stop! Poctivě
jsem je spočítal. Postupně se na úvodních
kilometrech zúží až na čtyři. Vybíhá se
z jedenácti startovních vln po tisíci závodnících, přičemž ta poslední má šest tisíc
běžců a běžkyň. Na základě výkonů dosažených na závodech Ski Tour v Česku
mě pořadatelé podle speciálních tabulek
zařadili do šesté vlny. Perfektně fungoval
transport osobních věcí na převlečení ze
startovního do cílového prostoru. Po závodě se šestnáct tisíc lidí bez komplikací
osprchovalo, najedlo a v cíli si pak užívalo příjezd pomalejších soupeřů.
Popište dění po průjezdu cílovou
metou.
Po zdolání cílové mety jsem vyfasoval
kartičku. Lyže jsem odložil do úschovny.
Naložili nás do autobusu a odvezli necelý
kilometr do školy. Každá startovní vlna
má svoji barvu. Na start vyfasuješ pytel
na oblečení, v němž čekáš, abys neprochladl. Mezi stopami jsou ohrádky s kontejnery, kam se odhodí těsně před startem.
V cíli měli pořadatelé vše srovnané podle
barev a podle čísel. Moje věci našli okamžitě. Pokračoval jsem do sprch a následně uličkou do jídelny. Po občerstvení
nás autobus odvezl zpět do prostoru cíle,
kde jsme opět nasáli báječnou atmosféru
a fandili při dojezdu dalších závodníků.
V muzeu závodu se promítaly ﬁlmy a běžely rozhovory s nejlepšími běžci. Měl
jsem štěstí na Žabáka a mohl ho povzbudit
při dojezdu do cíle.

V závodě na téměř stokilometrovou
vzdálenost musí být důležité doplňování energie…
Občerstvovací stanice stály na každém
jedenáctém kilometru. Nabízely švédskou
borůvkovou polévku. Moc mně chutnala.
Buchty bylo potřeba zapít čajem, vodou
nebo iontovým nápojem. Nadchla mě čistota za občerstvovačkami. V Česku bývá
ve stopách nepořádek, takže trpí skluznice lyží. Ve Švédsku stály vedle tratě
kontejnery na odpad a většina závodníků
do nich spořádaně odhazovala kelímky.
Když se někdo netreﬁl, ihned přispěchal
pozorný pořadatel a plastový odpad ze
země sebral.
Přibližte nám atmosféru podél tratě?
Co skandinávští fanoušci?
Bylo patrné, že pro Seveřany je lyžování národním sportem. Běžeckou stopu lemovaly tisícovky fanoušků. Na sněžných
skútrech dorazily celé rodiny. Lidi podél
trati pořádali pikniky, ohřívali si jídlo,
usadili se na dekách a povzbuzovali nás.
Jak se cílová Mora přibližovala, příznivců
u trati přibývalo.
Kdy vám bylo na trati nejhůř?
Během závodu jsem výraznější krizi
nepocítil. Trať nemá náročný proﬁl. Jsou
na ní jen dva větší kopce. Nejkrušnější
jsou úvodní tři kilometry. Nevadí ani tak
stoupání, jako velká tlačenice ve stopě.
Měl jsem strach o hůlky, aby mi je někdo
nezlomil. Proto jsem je držel před sebou.
Co nešťastníci, kteří o hůlky přišli?
Naštěstí jsou za krizovými místy na trati
servisní stanice. Na nich jsme si mohli nechat přemazat lyže a nabízeli tam náhradní
hůlky. V cíli se musely vrátit, ale v koši si
smolaři mohli najít ty svoje zlomené. Karbonové hůlky se totiž dají opravit.
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Máte za sebou premiéru na nejslavnějším závodě světa. Jste spokojený s dosaženým časem?
Mohl jsem být rychlejší, ale k první
občerstvovačce jsem kráčel přes hodinu.
V tlačenici bezprostředně po startu se prostě běžet nedalo…
Jak dopadnou lyžaři, kteří závod fyzicky nezvládnou?
Pokud nedorazí na občerstvovací stanici v předem daném limitu, tak je pořadatelé naloží do autobusu a odvezou do cíle.
O Vasově běhu
Vasaloppet je závod v běhu na lyžích
klasickou technikou. Běží se na památku útěku švédského šlechtice Gustava

Z výsledkové listiny 95. ročníku Vasova běhu
Pořadí

Kategorie

Čas

4646.

Kulich Marek

H40

6:47,52 hod.

6523.

Vrátný Tomáš

H35

7:40,59

9161.

Žabokrtský Milan

H50

9:07,32

Erikssona Vasy z dánského zajetí. V roce
1520 se cestou snažil přesvědčit obyvatele
městečka Mora k povstání proti Dánům,
ale jeho snaha byla marná. Prchal tedy před
pronásledovateli na lyžích dále a po 90
kilometrech ho v obci Sälen dostihli poslové a vyzvali k návratu do Mory. Tam
se postavil se do čela osvobozeneckého
vojska a po vyhrané bitvě zbavil Švédsko
dánské nadvlády. Gustav I. Vasa byl poté

korunován švédským králem. Vasaloppet
se koná každou první neděli v březnu
ve švédské provincii Dalarna a jeho délka
mezi Sälen a Morou činí právě těch 90 km.
Počet účastníků je omezen na 15 800 lyžařů a možnost startu je vyprodána během
několika minut. Vasaloppet se poprvé
běžel v roce 1922 a vítězem se stal Švéd
Ernst Alm. Roku 1977 se závodu zúčastnil
i švédský král Karel XVI. Gustav.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
duben 2017
Neděle 30. dubna v 19.00
SKAUTSKÉ ČARODĚJNICE A LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
19.00 náměstí
sraz čarodějnic a dětí
s lampióny, průvod do areálu
letního koupaliště s lampióny
a loučemi (hraje Valanka)
19.30 koupaliště zapálení ohně,
hraje country kapela
Sedmý Nebe
Pořádají město Dobruška a Junák Dobruška.

MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, telefon: 494 629 668
• DOMEK F. L. VĚKA
je otevřen o sobotách a nedělích od 9 do 17 hodin.
• RADNIČNÍ VĚŽ je mimo sezonu přístupná na předchozí
objednání v muzeu nebo v informačním centru.

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, telefony: 494 623 802 a 777 418 746
Čtvrtek 13. dubna v 19.30
JAN SPÁLENÝ TRIO
Jazzový a bluesový večer s otcem jedné z živých podob českého
blues, skladatelem, textařem, zpěvákem, hráčem na tubu, trubku
a klávesové nástroje, hudebním režisérem, dramaturgem Českého rozhlasu, nočním vypravěčem sobotního rozhlasového pořadu
Je mi ctí & něžným chlapem v doprovodu vynikajícího trumpetisty Michala Gery a svého syna, baskytaristy a hráče na tubu
Filipa Spáleného. Stolové uspořádání. Předprodej vstupenek
v IC od 16. března. Vstupné 200 Kč.
Sobota 22. dubna 2017 od 9 do 12 hodin v kulturním domě
Následující pracovní dny v době od 8 do 16 hodin ve Společenském centru-Kině 70
ZÁPIS DO KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PRO ZAČÁTEČNÍKY

přehled akcí
Výše kurzovného činí 1.500 Kč, gardenky 400 Kč. Platí se hotově při zápisu proti podpisu a podle data přijetí předběžné přihlášky. Vyučují Mgr. Lucie Krtičková a Jan Souček, reprodukovanou
hudbu zajišťuje kulturní dům.
Kurz začíná v sobotu 2. září v 19 hodin, končí věnečkem 8. nebo
9. prosince 2017.

LOUTKOVÁ SCÉNA
Neděle 2. dubna v 10.00 v sokolovně
XIII. POVÍDÁNÍ S PIMPRLATY
závěrečné představení divadelní sezony.

ZUŠ
Kostelní 428, telefon: 494 623 916
Pondělí 10. dubna v 17.00 v synagoze na Šubertově náměstí
KONCERT ŽÁKŮ Základní umělecké školy Dobruška
Pondělí 24. dubna v 18.00 v sále Základní umělecké školy
ABSOLVENTSKÝ KONCERT I. - koncert absolventů ZUŠ

LAPIDÁRIUM
nám. F. L. Věka čp. 11
DŘEVOŘEZBY
VÝSTAVA PRACÍ ŘEZBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ
Domu dětí a mládeže
Výstava je přístupná od 4. do 28. dubna
v pracovní době městského úřadu:
pondělí a středa 7.30 – 17.00,
úterý a čtvrtek
7.30 – 15.00,
pátek
7.30 – 13.30.
Slavnostní zahájení ve čtvrtek 6. dubna od 17 hodin.
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KNIHOVNA
Na Budíně 850, telefony 494 629 585 a 607 834 738

Otevírací doba

Novoměstská 187, telefon 494 629 667

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.30
12.30 – 14.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí
středa
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

SPOLKOVÝ DŮM
RÝDLOVA VILA

12.30 – 17.00
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00

Výstava ve foyer knihovny

ZDENĚK REMEŠ – BAREVNÉ TOULKY REALITOU
I VZPOMÍNKAMI (abstraktní pocitová graﬁka)
Autor Zdeněk Remeš pracoval celý život v manažerských funkcích v průmyslovém odvětví. Vedle toho se věnoval amatérskému
divadlu a rekreačním sportům, zejména horské turistice. Koncem
devadesátých let utrpěl těžký úraz, který mu trvale znemožnil
všechny dosavadní pohybové aktivity. Po rehabilitaci přišly první pokusy autora vyjádřit svoje měnící se nálady a pocity prostřednictvím počítačové graﬁky.

Čtvrtek 6. dubna v 15.00 - pro děti do 6 let
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Zábavný program pro předškolní děti ve věku od 4 do 6 let. Maminky mají možnost využít přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku apod.
Úterý 11. dubna v 18.00 v malém sále kina
JAPONSKO - cestopisná přednáška manželů Márových
Pestrá projekce Jirky a Aleny Márových vás zavede do Země vycházejícího slunce. Nahlédnete přímo do života japonské rodiny
a poznáte úžasnou pestrost tajuplné země. Společně navštívíme
tajemné chrámy, překrásné zahrady, neklidné sopečné oblasti
i nespoutané vodopády. Projedeme se rychlodráhou šinkanzen,
budeme obdivovat mohutné zápasníky sumó i křehké gejši. Ochutnáme exotické jídlo i neobyčejné zvyky v typických japonských
restauracích a lázních, ve kterých se koupají dokonce i opice. Jiří
Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních ﬁlmů, které si můžete na besedě zakoupit za zvýhodněné ceny.

Středa 26. dubna v 15.00
BESEDA Z CYKLU „PAMĚTNÍCI Z DOBRUŠKY
VZPOMÍNAJÍ A VYPRÁVĚJÍ“
na téma „Zajímavosti o vzniku Sokola“
KLUB DŮCHODCŮ:
pravidelné schůzky každé úterý od 14 do 17 hodin
CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE:
pravidelné bohoslužby vždy v sobotu (kromě 1. soboty v měsíci
– shromáždění ve Vamberku); studium bible 9 – 10.15, bohoslužba s kázáním 10.30 – 11.30. Během bohoslužby je zajištěn
program pro děti. Každý je vítán.

KLUB SENIORŮ
Rýdlova vila, Novoměstská 187
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.
3. dubna Prožil jsem dvě totality - Za demokracie a ve svobodě – cestování po světě (Josef Kavka) – 3. část
(o cestách Dr. Kavky na zajímavá místa ve světě. Navštívíme pobaltské státy, Ukrajinu, Bělorusko a Rusko, ale také Izrael, Egypt, Jordánsko, Nový Zéland
a dokonce Senegal, kam odjel předávat své zkušenosti
s chovem včel. Setkání doprovází zajímavé fotograﬁe)
10. dubna Velikonoce (Tomáš Cvejn)
24. dubna Historky černých hodinek (Jiří Mach)
Programy Klubu seniorů jsou volně přístupné každému, dokonce
i těm, kdo ještě nedosáhli seniorského věku. Letní měsíce jsou
pro Klub seniorů měsíci volna, a tak další setkání se uskuteční až
v listopadu. Organizátoři přejí všem příznivcům Klubu seniorů
krásné léto.
(jm)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, telefon 494 621 505
Úterý 4. dubna – pátek 28. dubna v lapidáriu městského úřadu
DŘEVOŘEZBY
VÝSTAVA PRACÍ ŘEZBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ DDM
Přístupná v pracovní době městského úřadu.
Sobota 8. dubna a neděle 9. dubna
KURZ TUŽKA
kreslení pravou mozkovou hemisférou. Kurz je vhodný pro úplné
začátečníky. Více informací na www.konecnekreslim.cz.
Čtvrtek 13. dubna od 8 do 12 hodin
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V DDM
výtvarná dílna pro školní děti, výroba velikonočních dekorací,
účastnický poplatek 50 Kč.

Připravujeme na květen:
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
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Pátek 21. dubna do 8 do 12 hodin
DEN ZEMĚ
interaktivní program o přírodě pro žáky 3. ročníků ZŠ. Program
je připraven ve spolupráci s místní organizací Českého svazu
včelařů.
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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 od 1. do 5. třídy v termínu od 31. července – 11.
srpna.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL – ﬁlmová a divadelní představení

VÍKENDOVÝ ŘEZBÁŘSKÝ KURZ
na táborové základně v Mělčanech od pátku 4. srpna od 18 hodin
do neděle 6. srpna.

Sobota 1. dubna v 17.30 a neděle 2. dubna v 15.00 a 17.30
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického, zcela animovaného ﬁlmu o Šmoulech.
Mládeži přístupný. 140 Kč|90 min. České znění.

TANEČNÍ TÁBOR RADOST
20. až 27. srpna, ubytování v budově horské chaty Radost v Plasnicích, s celotáborovou hrou Cesta kolem světa za 6 dní. Vhodné
pro děti od 1. třídy.

Sobota 1. dubna ve 20.00
GHOST IN THE SHELL ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického akčního sci-ﬁ ﬁlmu. Mládeži přístupný.
150 Kč|100 min.
Neděle 2. dubna ve 20.00

VJEŠÁK
Nám F. L. Věka 24, telefon 776 705 177
Pátek 31. března v 19.30
VEČER DESKOVÝCH HER
Úterý 7. dubna v 16.30
JUST FOR GIRLS – interaktivní workshop pro dívky
Čtvrtek 20. dubna v 16.00
TEACHERS WITHIN
klub otevřený pro mladou generaci i učitele z místních škol
Pátek 28. dubna v 19.30
VEČER DESKOVÝCH HER

SEDMIKRÁSKA
RODINNÉ CENTRUM
Nám. F. L. Věka 24, telefon 605 548 288
Pondělí 10. dubna v 16.00
ŠKOLNÍ ZRALOST - pedagog 1. stupně Mgr. Kateřina Faltová.
Vstupné 40 Kč (hlídání dětí k dispozici).

ŽIVOT
Premiéra amerického sci-ﬁ thrilleru. 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. Mládeži přístupný.
120 Kč|100 min.
Divadlo
Středa 5. dubna v 19.30
Šubertova Dobruška – CHARLEYOVA TETA
Divadelní spolek Opočno Divadlo Kodym uvádí komediální hru Brandona Thomase Charleyova teta. 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. Vstupné 90 Kč. Předprodej vstupenek v informačním
centru Dobruška.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 6. dubna v 10.00
MASARYK
Repríza oceněného česko-slovenského historického dramatu, které letos posbíralo rekordních 12 Českých lvů. Mládeži
přístupný. 60 Kč|114 min.

Středa 26. dubna v 9.30
PRVNÍ POMOC – ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ METODY
zdravotní sestra, vedoucí RC Sedmikráska Iva Horáková. Vstupné 40 Kč (hlídání dětí k dispozici).

IXKO
Církev bratrská, Zd. Nejedlého 574, tel. 736 788 254. Kontaktní osoba: Štěpán Vašíček, pastor.
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA
každou neděli od 9.30 v Kině 70
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
BOHOSLUŽBA NA VELKÝ PÁTEK
od 17.00 v Bystrém v Eladě
Každé pondělí v 16.30
Awana
(klub pro děti od 5 let)
Středa 5. dubna a 19. dubna v 19.00 Biblické studium
Středa 5. dubna a 19. dubna v 9.00 Klub Pampeliška
(pro maminky s dětmi)
Každou sobotu v 18.00
K2 - klub mládeže
(klub pro středoškoláky
a vysokoškoláky)

Čtvrtek 6. dubna v 19.30
ÚKRYT V ZOO
Premiéra historického dramatického ﬁlmu USA/VB/ČR. Druhá světová válka nabízí mnoho podobně paradoxních příběhů,
jako je ten o uprchlících z varšavského ghetta, kteří našli útočiště ve výbězích tamní zoologické zahrady. Mládeži přístupný.
110 Kč|127 min.
27
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Pátek 7. dubna ve 20.00
GHOST IN THE SHELL ﬁlm ve 3D
Repríza amerického akčního sci-ﬁ ﬁlmu. Mládeži přístupný.
150 Kč|100 min.
Sobota 8. dubna v 17.30
ANDĚL PÁNĚ 2
Další repríza veleúspěšné české rodinné pohádky. 90 Kč|90 min.
Sobota 8. dubna ve 20.00 a neděle 9. dubna v 17.30
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU
Premiéra amerického akčního dobrodružného sci-ﬁ ﬁlmu.
Mládeži přístupný. 110 Kč|127 min. České znění.
Neděle 9. dubna v 15.00
TROLLOVÉ
Repríza americké animované dobrodružné komedie, tentokrát
ve 2D. Mládeži přístupný. 110 Kč|92 min. České znění.
Neděle 9. dubna v 20.00
LA LA LAND
Repríza úspěšného amerického muzikálu. Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami letos získalo šest Oskarů. Mládeži přístupný.
110 Kč|127 min.
Divadlo
Středa 12. dubna v 19.30
Šubertova Dobruška – NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
Divadelní soubor Jirásek Týniště nad Orlicí uvádí hudební komedii ze starého Řecka o vztahu mužů a žen, jejich bojů o dominantní postavení. 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. Vstupné
90 Kč. Předprodej vstupenek v informačním centru Dobruška.
Čtvrtek 13. dubna v 19.30
VŠECHNO NEBO NIC
Poslední repríza úspěšné české romantické komedie. V hlavních rolích Táňa Pauhofová a Klára Issová. Mládeži přístupný.
Vstupné jednotné 100 Kč. 107 min.
Pátek 14. dubna ve 20.00 a sobota 15. dubna ve 20.00
RYCHLE A ZBĚSILE 8
Premiéra amerického akčního ﬁlmu s Vin Dieselem, Charlize Theronovou a Helen Mirrenovou. Mládeži přístupný. 130 Kč|136 min.

Neděle 16. dubna v 15.00
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Premiéra amerického, zcela animovaného ﬁlmu (2D) o Šmoulech. Mládeži přístupný. 110 Kč|90 min. České znění.
Neděle 16. dubna ve 20.00
KONG: OSTROV LEBEK ﬁlm ve 3D
Repríza akčního dobrodružného fantastického sci-ﬁ ﬁlmu USA.
Mládeži přístupný. 130 Kč|118 min.
Divadlo
Středa 19. dubna v 19.30
Šubertova Dobruška – STARÁ DOBRÁ KAPELA
Divadelní soubor NA TAHU při MKS Červený Kostelec uvede
divadelní hru Jiřího Hubače o sjezdu abiturientů píseckého gymnázia po padesáti letech s názvem Stará dobrá kapela. Hrají: Pavel Zuzek, Pavel Labík, Jiří Kubina, Rostislav Hejcman, Draha
Kubinová, Milena Hořejší, Václav Koreček, Ivo Fanta, Jan Brož,
Jan Brož. Režie: Jan Brož. Vstupné 90 Kč. Předprodej vstupenek
v informačním centru Dobruška.
Čtvrtek 20. dubna v 19.30
PŘES KOSTI MRTVÝCH
Premiéra oceněného dramatického kriminálního ﬁlmu Polsko/
ČR/Německo. Hrají: Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski, Miroslav Krobot a další. Režie: Agnieszka Holland. 110 Kč|127 min.
Pátek 21. dubna ve 20.00
ZTRACENÉ MĚSTO Z
Premiéra amerického akčního dobrodružného ﬁlmu. V roce 1906
se britský badatel Percy Fawcett (Charlie Hunnam) poprvé vydává do Amazonie. Hluboko v srdci pralesa nachází důkazy o existenci neznámé, velmi vyspělé civilizace. Mládeži přístupný.
120 Kč|141 min.
Sobota 22. dubna v 17.30
ŠPUNTI NA VODĚ
Repríza prosluněné hravé komedie režiséra Jiřího Chlumského.
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 83 min.

Sobota 15. dubna v 17.30 a neděle 16. dubna v 17.30
ŠPUNTI NA VODĚ
Premiéra rodinné komedie s Jiřím Langmajerem, Pavlem Liškou
a Hynkem Čermákem. Tři tátové se svými sedmi dětmi se navzdory manželkám rozhodnou sjet Sázavu. Režisér Jiří Chlumský vedle zmíněných herců do snímku dále mimo jiné obsadil
Tatianu Wilhelmovou, Arnošta Goldﬂama či Annu Polívkovou.
Mládeži přístupný. 120 Kč|83 min.
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Sobota 22. dubna ve 20.00
LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
Premiéra americké kriminální komedie. Trojice kamarádů odhodlá riskovat všechno a přepadnout banku, která je připravila
o jejich peníze. Hrají: Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Joey King, Matt Dillon a další. Režie: Zach Bratr. Mládeži
přístupný. Vstupné 110 Kč. 100 min.
Neděle 23. dubna v 15.00 a v 17.30
MIMI ŠÉF ﬁlm ve 3D
Premiéra americké animované komedie režiséra ﬁlmu Madagaskar Toma McGratha, ve které se seznámíte s hodně zvláštním batoletem. Nosí totiž elegantní oblek s kravatou, mluví hlubokým
hlasem a nemístně vtipkuje. A taky se chová jako tajný agent.
Mládeži přístupný. 140 Kč|97 min. České znění.
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Neděle 23. dubna ve 20.00
ŽIVOT
Repríza snímku s příběhem 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. Mládeži nepřístupný.
Vstupné 110 Kč.
Náhradní projekce za zrušené březnové představení
Středa 26. dubna v 19.30
MASARYK
Repríza česko-slovenského historického dramatu oceněného
12 Českými lvy. Mládeži přístupný. 100 Kč|114 min.

Divadlo
Pondělí 1. května v 18.00
MÁJOVÝ KONCERT NOVOMĚSTSKÉ FILHARMONIE
Novoměstská ﬁlharmonie, v čele s dirigentem Jaroslavem
Rybáčkem, se opět představí dobrušskému publiku s unikátním
programem na téma „Muzikálové melodie“. Na koncertě zazní hudba z proslulých světových muzikálů - West Side Story,
Jesus Christ Superstar, Fantóm opery a další. Předprodej zahájen
1. dubna on-line na webu www.kino.mestodobruska.cz, v Informačním centru a v pokladně kina. Vstupné 130 Kč.

Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 27. dubna v 10.00
BÁBA Z LEDU
Repríza české dramatické komedie od režiséra a scénáristy
B. Slámy. Hrají Pavel Nový, Zuzana Kronerová a další. Mládeži
přístupný. 60 Kč|102 min.
Čtvrtek 27. dubna v 19.30
UTEČ
Premiéra amerického hororového thrilleru. Mládeži nepřístupný.
110 Kč|103 min.
Pátek 28. dubna ve 20.00 a sobota 29. dubna ve 20.00
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Premiéra dramatického milostného ﬁlmu ČR/Polsko/SR režiséra
Jana Hřebejka. Rodinný přítel je prvním z ﬁlmů trilogie Zahradnictví, rodinné ságy, kterou Hřebejk se scénáristou Petrem Jarchovským považují za své "životní dílo". Tři mladé ženy (Aňa
Geislerová, Gabriela Míčová a Klára Melíšková) čekají během
německé okupace na návrat svých vězněných mužů. Mládeži
přístupný. 120 Kč|115 min.

MALÝ SÁL
VÝSTAVA
JIŘÍ TOMÁŠ:
DÝHOVÉ OBRAZY – DŘEVĚNÁ INTARZIE
Otevřeno 5. dubna až 1. května v provozních hodinách
SC–Kina 70.
PŘEDNÁŠKA
ÚTERÝ 11. dubna 18.00 – malý sál SC – Kina 70
JAPONSKO - cestopisná beseda manželů Márových
Pestrá projekce Jirky a Aleny Márových o Zemi vycházejícího
slunce. Pořádá městská knihovna a vlastivědné muzeum, vstupné
dobrovolné.

SPORT
KRYTÝ BAZÉN
Sobota 29. dubna v 17.30
ANDĚL PÁNĚ 2
90 Kč|90 min.
Neděle 30. dubna v 15.00
LEGO® BATMAN FILM
Repríza americké dětské animované komedie, tentokrát ve 2D.
Mládeži přístupný. 110 Kč|90 min. České znění.
Neděle 30. dubna v 17.30
MIMI ŠÉF ﬁlm ve 3D
Repríza americké komedie pro všechny diváky. Mládeži přístupný. 140 Kč|97 min. České znění.
Neděle 30. dubna ve 20.00
THE CIRCLE
Premiéra dramatického sci-ﬁ thrilleru USA/SAE. Svět bez hladu. Svět bez válek. Svět bez nemocí. Neomezené možnosti.
V úchvatné a největší high-tech společnosti neexistuje problém,
který by nebylo možné vyřešit. V hlavních rolích Emma Watsonová a Tom Hanks. Mládeži přístupný. 110 Kč|90 min.

Mírová 890, telefony 494 629 530 a 777 418 798
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

AQUAEROBIK
18 – 19
29
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SAUNA
13 – 21
13 – 21
13 – 17
17 – 21
12 – 21
12 – 20

Pondělí, středa, pátek
Úterý
Čtvrtek
Sobota
Neděle

NÁRODNÍ HÁZENÁ

muži
ženy
ženy
společná
společná
společná

Mistrovská utkání na hřišti za sokolovnou
Pátek 14. dubna
Sokol Dobruška – Sokol Krčín
1. liga ženy

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.

FOTBAL
Mistrovské zápasy na stadionu Václav Šperla
Sobota 1. dubna
SK Dobruška – SK Třebechovice
st. žáci
SK Dobruška – FC České Meziříčí KS st. dorost
SK Dobruška – FC Kostelec n. O.
KP muži

10.00
13.45
16.00

Neděle 2. dubna
Turnaj krajského přeboru

09.00

st. přípravka

Sobota 15. dubna
Turnaj krajského přeboru
ml. přípravka
SK Dobruška – Lokomotiva Borohrádek
KS st. žáci
SK Dobruška – TJ Červený Kostelec KP muži

10.00

Sobota 22. dubna
Sokol Dobruška – Sokol Opatovice n. L. OP dorostenci
Sokol Dobruška – Sokol Opatovice n. L. OP ml. žáci
Sokol Dobruška B – Sokol Opatovice n. L. B
OP muži
Sokol Dobruška A – TJ Lázně Bělohrad
OP mladší žákyně
Sokol Dobruška – TJ Lázně Bělohrad
OP str. žákyně
Sokol Dobruška B – TJ Lázně Bělohrad OP ml. žákyně

13.00
14.00
15.00

Sobota 29. dubna
Sokol Dobruška – Sokol Krčín
Sokol Dobruška B – Sokol Krčín B
Sokol Dobruška – Sokol Krčín B
Sokol Dobruška – Sokol Krčín
Sokol Dobruška – Sokol Tymákov

OP ml. žáci
OP muži
OP str. žáci
OP dorostenci
1. liga ženy

08.30
09.30
10.45
12.00
16.00

Neděle 30. dubna
Sokol Dobruška – Sokol Krčín
Sokol Dobruška – Jiskra Humpolec

1. liga ženy
2. liga muži

09.30
11.00

14.45
17.00

Neděle 16. dubna
Turnaj krajského přeboru
st. přípravka
10.00
SK Dobruška – Lokomotiva Borohrádek
KS st. dorost
14.30 v Opočně
Sobota 22. dubna
Turnaj krajského přeboru

st. přípravka

Neděle 23. dubna
SK Dobruška C – TJ Slatina nad Zdobnicí
Okresní III. třída muži
Sobota 29. dubna
Turnaj krajského přeboru
st. přípravka
SK Dobruška – FC Olympia Hradec Králové
KS st. žáci
SK Dobruška – FC Slavia Hradec Králové
KP – muži
Neděle 30. dubna v 10.00
SK Dobruška/Opočno – TJ Rasošky KS st. dorost

09.00

10.00
09.00
14.45
17.00
14.30
v Opočně

FOTOFÓR
Máte rádi vtipy?
Jde čtyřletá holčička T. s babičkou
po Dobrušce - najednou se zastaví a říká:
„Babičko, tady někdo namaloval šipky a ještě nevěděl, kam půjde.“ Babička
vůbec nechápe, a tak se ptá: „A kam by
měl jít?“ „No přece po šipkách, až to vymyslí!“ odpoví malá T., která ráda hraje
s kamarádkami na šipkovanou, a ukazuje
na kanál.
…to ovšem není APRÍL! To je ze života!
Ve skutečnosti se jedná o zaměření
vodovodní sítě.
(eda)
30

10.30
09.00
10.15
11.20
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Křížovka o ceny
Milí čtenáři,
potěšilo nás, že si novinka v Dobrušském zpravodaji ihned našla příznivce.
Vyluštěnou tajenku zaslalo e-mailem nebo
odevzdalo do boxu v Informačním centru
53 čtenářů. Všichni luštitelé uvedli správné znění „Lístky do kina“.

Při losování se usmálo štěstí na trojici:
Barbora-Marie Paďourová, Dobruška
Monika Hejzlarová, Dobruška
Irena Moravcová, Dobruška
Všechny tři výherkyně získávají poukaz na dvě vstupenky na ﬁlmové představení v měsíci dubnu v dobrušském kině
dle vlastního výběru.
Pokud se chcete pokusit získat vstu-

penky na květnový ﬁlm, pusťte se
do luštění druhé křížovky. Vyluštěnou
tajenku se jménem, adresou a telefonním číslem zašlete na redakční e-mail
zpravodaj@mestodobruska.cz nebo osobně odevzdejte do boxu v Informačním
centru na náměstí F. L. Věka nejpozději
do pondělí 10. dubna.
Přejeme vám příjemnou zábavu.

NápovĢda:
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INZERCE

ProÏ máme pěes 400 spokojených klientı z celé republiky?

„PoctivÝ dÝláme to, co ostatní jen ěíkají, že dÝlají.“
Naše služby
Q Navrhneme ěešení ȴnanÏních
záležitostí na míru podle vašich
potěeb a možností. Q Všechny produkty v jednom šanonu. Q Všechny ȴnanÏní instituce pod jednou
stěechou. Q Sami si poskládáte svıj
servisní balíÏek služeb. Q Pravidelná aktualizace ȴnanÏních produktı.
Q Jedenkrát roÏnÝ výroÏní schızka.
Q Vstupní konzultace je zdarma.

PeÏujeme o vaše rodinné ȴnance
Q Bankovní produkty – hypotéky, úvÝry, bÝžné úÏty, spoěicí úÏty – individuální ěešení a komplexní servis Q Spoěení – penzijní spoěení, stavební spoěení, tvorba krátkodobých rezerv Q InvestiÏní produkty – aktivní správa a zhodnocení ȴnancí pro dosažení dlouhodobých cílı / Realitní
fondy s výnosem od 4ɋ% p.Ɉa. / Podílové fondy od 500 KÏ pravidelného mÝsíÏního vkladu Q Pojišħovací produkty – efektivní ochrana zdravotních rizik, vozidel, majetku a odpovÝdností

Pro privátní investory a rodinné ȴrmy
Q InvestiÏní platforma Moventum z Lucemburska, peÏlivÝ sestavené portfolio Q výbÝr
z 9.000 svÝtových podílových fondı Q ETF fondy Q jednorázový vklad od 1 mil. KÏ Q provÝěené investiÏní strategie, napě. strategie Nobelovy nadace s roÏním výnosem 7ɋ% p.Ɉa. Q prıbÝžné rebalancování portfolia Q Fond prımyslových nemovitostí Accolade, minimální investice 2,1 mil KÏ Q minimální pěedpokládané zhodnocení 7ɋ% Q investiÏní horizont 5 let

Chráníme pojistné plnÝní
a zabezpeÏujeme komplexní právní služby
Q Vymáhání pojistného plnÝní na pojišħovnách – náhrada újmy na zdraví, škody na majetku
Q Dopravní pěestupky, dopravní nehody a pracovní úrazy Q Pěíprava a kontrola smluv – nákup, prodej a pronájem nemovitostí, rodinné a dÝdické právo Q Pohledávky a oddlužení – pomoc pěi ěešení dluhı, jednání s vÝěiteli, sestavení splátkových kalendáěı
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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2. března /2017

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

JEDLÍCI ČOKOLÁDY
14. dubna /2017

17. března /2017

Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec

PRÁSKNI DO BOT

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

DAN BÁRTA &

ROBERT
BALZAR TRIO

3. května /2017

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

SMOLÍKOVI
16. května /2017

Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec

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

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

vstupenky online

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zámek - Nové Město nad Metují

CHANTAL POULLAIN

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

www.nsuvadi.cz

5 Kč z každé prodané vstupenky je
věnováno Nadaci Pomocné tlapky
GraӾka a DTP: Jan Záliš — www.pinstudio.cz

Ceník inzerce
Celá strana
1/2 strany
1/4 strany
1/8 strany

Informace:
3 800 Kč (183×240 mm)
– formát A4,
1 950 Kč (183×118 mm)
– jednobarevný tisk,
1 000 Kč (90×118 mm)
– tel.: 777 418 749
550 Kč
(90×57 mm)
zpravodaj@mestodobruska.cz

Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
(3. patro).
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Šéfredaktor: Miroslav Sixta,
e-mail: m.sixta@mestodobruska.cz, tel. 777 418 749.
Redakční rada: Dana Ehlová (eda), Mgr. Josef Frýda (jf),
Ing. Zdeňka Hanousková, Bc. Jana Lukešová,
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný, Miroslav Sixta (six).
Autoři fotograﬁí: Pavel Štěpán, Miloš Kaňa, Miroslav Sixta,
Dana Ehlová, Petr Slavík, Jana Lukešová, archiv města,
foto na titulní straně Pavel Štěpán, krajka Jana Peichlová.
Tisk: tiskárna Jan Martinec AG-TYP,
Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků.
Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Redakční uzávěrka: vždy 15. den v měsíci.
Distribuce: Česká pošta.
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PAMÁTKU ČESTNÉHO OBČANA NAŠEHO MĚSTA BRIGÁDNÍHO GENERÁLA MIROSLAVA ŠTANDERY
(5. 10. 1918 - 19. 2. 2014) uctili na ústředním hřbitově v Plzni zástupci města Dobrušky v čele se starostou Petrem Lžíčařem. Společně se členy rodiny stíhacího letce československého, francouzského a britského letectva ve válečných letech 1939 až 1945 položili
květiny na hrob výjimečné osobnosti, která nás opustila před třemi lety v úctyhodném věku pětadevadesáti let.
Desítky přátel a příznivců přijely z Dobrušky do fakultní auly na Eliščině nábřeží v Hradci Králové podpořit mladého VARHANÍKA
LUKÁŠE KOBLÁSU. Student 3. ročníku hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za jejich přítomnosti
úspěšně absolvoval BAKALÁŘSKÝ KONCERT. Píšeme o něm na straně 14.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií uspořádala 8. ročník
ŠKOLNÍHO PŘEBORU V ERGOVESLOVÁNÍ.
Závod je Memoriálem Bernarda Szymanskiego,
bývalého ředitele partnerské školy v polském Plocku, který stál u zrodu spolupráce obou škol a stál
také na počátku veslařského sportu v dobrušské
střední škole. Chlapci závodili na půlkilometrovou
vzdálenost, na dívky čekal úsek dlouhý 200 metrů.
V hale zaplněné studenty převzali nejlepší veslaři ceny z rukou krajské radní pro školství Martiny Berdychové, starosty Dobrušky Petra Lžíčaře
(vlevo) a ředitele školy Milana Maršíka (vpravo).
V kategorii chlapců obhájil loňský triumf Václav
Smitka v rekordním čase. Soutěž dívek ovládla
Nikola Hanušová.

Městská knihovna každoročně v měsíci zasvěceném knihám vyhlašuje NEJPILNĚJŠÍ ČTENÁŘE ROKU v obou odděleních.
Z rukou knihovnic Ilony Melicharové a Veroniky Sazimové převzaly v březnu ocenění devítiletá Pavlína Jurásková a Lenka Čepelková.

