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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ CYKLOSTEZKY z Dobrušky do Opočna zpestřili účastníci charitativní cyklotour NA KOLE
DĚTEM, kteří si na náměstí F. L. Věka naplánovali jednu ze svých zastávek při putování po České republice. Starosta Petr Lžíčař
předal iniciátorovi nadačního fondu podporujícího nemocné děti Josefu Zimovčákovi symbolický šek na dvacet tisíc korun jako dar
města Dobrušky (na pravém snímku v prostřední řadě). Po krátkém kulturním programu, ve kterém vystoupily dobrušské mažoretky
doprovázené kapelou Stará parta, se cyklisté vydali pokřtít novou stezku směrem k sousednímu Opočnu.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
snahy o propojení
Dobrušky a Opočna cyklostezkou
trvaly
několik
desetiletí.
První část stezky podél silnice
č. 298 se podařila
vybudovat současně se stavbou jižního
obchvatu Dobrušky už v roce 1998. Zdolávala ovšem značné převýšení, neměla
dostatečnou šířku a daleko nevedla, proto
se příliš nepoužívala. Následně se usilovalo o naplánování trasy a výkup pozemků podél lipové aleje. Mnohé pozemky
měly desítky majitelů, navíc situaci komplikovalo několik nevyřešených dědictví.
Pak se ještě přidaly problémy s ochranou
vzácného brouka páchníka hnědého, který
lipovou alej obývá.
Kolem roku 2008 se začaly řešit možnosti vést trasu jinudy. Nejprve se zvažovala varianta podél železniční trati, ale
následně se přistoupilo k plánování současné trasy.
Po založení Mikroregionu Rodný
kraj Františka Kupky městy Dobruškou
a Opočnem byla vypracována společná
studie cyklostezky vedoucí kolem cihelny v Pulicích, která se ukázala jako nejreálnější. Opočno svou část dokončilo
na podzim roku 2012. Převážná část trasy
vedla po státních pozemcích, takže byly
pro Opočno dostupnější. Stavbu opočenské části stezky provedla stavební ﬁrma
Chládek-Tintěra z Pardubic.
Dobrušský úsek byl mnohem složitější. Část stezky vede přes chráněné ložisko cihlářských hlín, proto nemohla
bát vykoupena a je využívána na základě
věcného břemene. V další části mezi Dobruškou a odbočkou na Pulice je účelová
komunikace pro přístup k polím. Oproti cyklostezce musí splňovat náročnější
parametry - vyšší únosnost a minimální
šířku tři metry. Na jednom místě bohužel
zatím není dostupná kvůli neochotě majitele prodat nebo směnit pozemek. Proto je
tato část opravena a zpevněna pouze provizorně. Bohužel obdoba proslulé kauzy
zablokování výstavby dálnice farmářkou
Havránkovou platí i v Dobrušce. Stavět se
mělo začít již vloni na podzim, ale odklad
na jaro způsobil jeden pozemek, na kterém
vázla dotace pro soukromého zemědělce.
Jsem nesmírně rád, že se nám zmíněné
a mnohé další problémy podařilo překonat
a dlouho očekávanou cyklostezku jsme
společně se starostkou Opočna Šárkou

Škrabalovou konečně slavnostně otevřeli.
Děkuji všem, kteří během řady let přispěli svým dílem k realizaci očekávané
stavby. Patří mezi ně vstřícní majitelé
pozemků, projektanti, pracovníci Odboru
rozvoje města Městského úřadu v Dobrušce. Zvlášť děkuji pracovníkům stavební ﬁrmy Colas, která stavbu zvládla
v dohodnutém termínu zásluhou perfektní
organizace práce.

O slavnostním otevření cyklostezky
spojeném s charitativní akcí pomáhající
nemocným dětem, organizované ve spolupráci s destinační společností Orlické
hory a Podorlicko si přečtěte na stranách
5 a 6, fotogalerie je na protější straně 2.
Přeji Vám všem pohodově strávený čas
letních prázdnin a dovolených.
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

SVOZ NA MUZICÍROVÁNÍ.
Letní muzicírování se letos po letech opět navrací do zeleného klidného prostředí městského parku. Archlebovy sady v horkých slunečních dnech na rozdíl od dlážděné plochy
náměstí poskytují pod korunami stromů osvěžující stín. Úvodní ročníky Dobrušského
letního muzicírování probíhaly před kulturním domem. Město Dobruška jako organizátor prázdninových hudebních nedělí nabízí zájemcům z řad seniorů možnost svozů.
V případě zájmu bude vypraven dopravní prostředek, který diváky doveze do Archlebových sadů. Zájemci se musí přihlásit vždy do pátku do 12 hodin v Informačním centru
(tel.: 494 629 581, e-mail: ic@mestodobruska.cz). Odjezd od domu s pečovatelskou
službou v ulici Na příčnici v 17.45 a z autobusové zastávky v Laichterově ulici v 17.50.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 24.05.2017
schvaluje
• uzavření smlouvy o dílo na opravu veřejně
přístupné účelové komunikace na pozemcích parc. č. 722/1, 671/6, 722/1, 722/2,
671/23, 671/22, 722/9 v obci Dobruška
a k. ú. Pulice se společností COLAS, a. s.,
IČ 26177005, v přiloženém znění. Cena
za provedení opravy činí 294.016 Kč bez DPH
• zveřejnění záměru souhlasit s postoupením Nájemní smlouvy ze dne 01.06.2016,
jejímž předmětem je nájem stánku pro
provoz rychlého občerstvení umístěného
na pozemku parc. č. 2170/4 v obci a k. ú.
Dobruška a nájem části tohoto pozemku,
stávajícím nájemcem Michalem Holubem,
IČ 76153371, na nového nájemce MMG
gastro, s. r. o., IČ 05894794, a zároveň tuto
nájemní smlouvu změnit:
– rozšířit předmět nájmu o další část pozemku parc. č. 2170/4 v obci a k. ú. Dobruška
o výměře cca 13 m2 vyznačenou v přiloženém zákresu za účelem umístění pojízdného stánku nájemce určeného pro prodej
zmrzliny,
– zvýšit sjednané nájemné,
– provést další nepodstatné změny smlouvy
• uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
č. RKA-V-2/2017, s Úřadem práce České
republiky, IČ 72496991, v přiloženém znění
• bezplatné zapůjčení prostor Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce kromě
prostor vyznačených v přiloženém nákresu
(příloha č. 5) a městského mobiliáře (pódium včetně nezbytné elektroinstalace, stoly a lavice, pivní sety, párty stany, barely
a kontejner na odpadky, mobilní oplocení
a mobilní dopravní značky) na akci Open
air cup Dobruška 2017, která se uskuteční
2.07. - 6.07.2017 na Městském stadionu
Václava Šperla v Dobrušce, pořádanou
spolkem FBC Dobruška, IČ 22740333,
zastoupeným předsedou Janem Černým.
Pan Černý zapůjčený městský stadion a mobiliář převezme dne 30.6.2017 a předá zpět
čistý a uklizený dne 10.07.2017. V případě
poškození nebo ztráty půjčeného majetku je
pořadatel povinen uhradit škodu v plné výši.
Zároveň je povinen dodržovat provozní
a návštěvní řád Městského stadionu Václava
Šperla v Dobrušce a řídit se pokyny vedoucího Sportovních zařízení města Dobrušky
a správce stadionu. Podrobné podmínky zapůjčení si pořadatel domluví přímo s vedoucím Sportovních zařízení města Dobrušky
a vedoucím Technických služeb města Dobrušky v předávacím protokolu
• paušální úhradu za odebranou elektrickou
energii na akci Open air cup Dobruška
2017, kterou pořádá spolek FBC Dobruška, IČ 22740333, ve dnech 2.7. – 6.7.2017
na Městském stadionu Václava Šperla
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v Dobrušce, ve výši 7.000 Kč za celou akci,
která je splatná v hotovosti do 15.07.2017
• bezplatné umístění reklamních bannerů
Dobruška FEST 2017 Mgr. Petra Poláčka,
IČ 72793601, na ploty u krytého bazénu v Dobrušce, rohovou konstrukci hřiště
a plot u Městského stadionu Václav Šperla
v Dobrušce na dobu do 18.6.2017

souhlasí
• s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby Stavební úpravy objektu čp. 384
v Dobrušce mezi Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby a životního prostředí,
se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška, a panem Václavem Novákem

jmenuje
• Ing. Terezu Tupcovou jako náhradníka za člena komise pro otevírání obálek,
posouzení způsobilosti účastníků a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Pulická Dobruška, modernizace
a rozšíření školní družiny“.

Rada města
dne 31.05.2017
schvaluje
• provedení rozpočtového opatření č. 8/2017
dle předloženého návrhu
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na plnění druhé části veřejné zakázky "Vypracování územních studií veřejného prostranství ve vybraných lokalitách v k. ú.
Dobruška, Domašín u Dobrušky a Sedloňov", tj. části „Vypracování územních
studií veřejného prostranství ve vybraných
lokalitách v k. ú. Sedloňov“, uzavřené se
společností SURPMO, a. s., IČ 45274886
dne 23.2.2017
• uzavření smlouvy o dílo, v přiloženém znění, na zpracování architektonické studie
rekonstrukce Solnické ulice v Dobrušce se
společností GEBAS atelier architects, s. r. o.,
IČ 28849442. Celková cena 121.000 Kč bez
DPH, tj. 146.410 Kč vč. 21% DPH
• uzavření smlouvy o dílo, v přiloženém znění, na rekonstrukci vzduchotechniky v restauraci BAZÉN v Dobrušce se společností
RIKMO, s. r. o., IČ 25937090, s cenovou
nabídkou 129.248 Kč bez DPH
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
„Stadion – stánek s občerstvením“ s ﬁrmou ASINTA, s. r. o., IČ 48169501, DIČ
CZ48169501, v přiloženém znění
• uzavření nájemní smlouvy s Valerií Buriánkovou, IČ 05405211, DIČ CZ7455293406,
na část místní komunikace nám. F. L. Věka
na pozemku parc. č. 2706/1 v obci a k. ú.
Dobruška, za účelem provozování letní
předzahrádky
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2013736/VB/1,
Dobruška, K. Michla, p.č. 1564/2, Cejnar-

-knn, s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035.
• ukončení nájmu dle Nájemní smlouvy uzavřené dne 19.6.2003 ve znění Dodatku č. 1
k Nájemní smlouvě ze dne 27.4.2012 dohodou k 30.6.2017 a uzavření příslušné dohody
• uzavření Smlouvy o právu provést stavbu s Mgr. Veronikou Hradilovou a Martinem Kubíčkem, na vybudování nového
sjezdu z místní komunikace na pozemku
parc. č. 1060 v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky ve vlastnictví města
Dobrušky na pozemek parc. č. 58/3 v obci
Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky
• uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu s Mgr. Veronikou Hradilovou, a Martinem Kubíčkem
na umístění vodovodní a elektro přípojky
do pozemku parc. č. 1060 v obci Dobruška
a k. ú. Domašín u Dobrušky ve vlastnictví
města Dobrušky v přiloženém znění
• uzavření Dodatku č. 58 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.10.2011 k bytu č. 1
v domě čp. 1 v Pulicích v jímž se prodlužuje
doba nájmu bytu č. 1 do 30.6.2017
• předání
6 ks
knihovnických
regálů
inv. č. 55000383, 55000385, 55000387,
55000396, 55000472 a 55000477 k hospodaření příspěvkové organizaci města Dobrušky Základní umělecká škola, Dobruška,
IČ 71234357, v souladu s čl. 5 zřizovací listiny z 20.12.2013. Regály jsou staré, opotřebované a pro město nevyužitelné
• prodej
2 ks
knihovnických
regálů
inv. č. 55000541 a 55000637 SH ČMS
- Sboru dobrovolných hasičů Běstviny,
IČ 64225364, za celkovou kupní cenu
100 Kč vč. DPH, která bude uhrazena v hotovosti při převzetí regálů. Regály jsou staré, opotřebované a pro město nevyužitelné
• prodej
6 ks
knihovnických
regálů
inv. č. 55000461, 55000478, 55000481,
55000484, 55000555 a 55000636 SH ČMS
- Sboru dobrovolných hasičů Křovice,
IČ 67438857, za celkovou kupní cenu
300 Kč vč. DPH, která bude uhrazena v hotovosti při převzetí regálů. Regály jsou staré, opotřebované a pro město nevyužitelné
• prodej
4 ks
knihovnických
regálů
inv. č. 55000463, 55000476, 55000479
a 55000638 za celkovou kupní cenu 200 Kč
vč. DPH, která bude uhrazena v hotovosti
při převzetí regálů. Regály jsou staré, opotřebované a pro město nevyužitelné
• prodej
4 ks
knihovnických
regálů
inv. č. 55000558, 55000635, 55000554
a 55000464 za celkovou kupní cenu 200 Kč
vč. DPH, která bude uhrazena v hotovosti
při převzetí regálů. Regály jsou staré, opotřebované a pro město nevyužitelné
• prodej
2 ks
knihovnických
regálů
inv. č. 55000392 a 55000557 za celkovou
kupní cenu 100 Kč vč. DPH, která bude
uhrazena v hotovosti při převzetí regálů.
Regály jsou staré, opotřebované a pro město nevyužitelné
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• prodej
3 ks
knihovnických
regálů
inv. č. 55000473, 55000391 a 55000394,
za celkovou kupní cenu 150 Kč vč. DPH,
která bude uhrazena v hotovosti při převzetí regálů. Regály jsou staré, opotřebované
a pro město nevyužitelné
• uzavření Smlouvy č. 17-1015-0490 o poskytování bezpečnostní služby prostřednictvím PCO na budovu města čp. 261
v Komenského ulici v Dobrušce s PCO VIDOCQ, s. r. o., IČ 42937591
• vyvěšení záměru pronájmu bytu o celkové
výměře 86,81 m2 v 2. nadzemním podlaží
budovy čp. 105, která je součástí pozemku parc. č. st. 133 v obci Dobruška a k. ú.
Pulice, Dětskému domovu a školní jídelně,
Sedloňov 153
• poskytnutí ﬁnančního daru hotovosti
ve výši 1.000 Kč pro každé dítě dle přiloženého seznamu (celkem 17 dětí), jež se
zúčastní vítání občánků dne 02.06.2017.
Finanční dar se poskytuje na základě podmínek schválených Radou města Dobrušky
dne 14.09.2016
• podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou č.j.
0P 56/2015 ze dne 27.4.2017, jímž bude
napadeno jmenování města Dobrušky
opatrovníkem
• navýšení počtu zaměstnanců Městského
úřadu Dobruška, odboru rozvoje města,
o jednoho zaměstnance
• s účinností od 1.6.2017 Mgr. Martina Pošváře vedením odboru rozvoje města
do doby jmenování nové/ho vedoucí/ho tohoto odboru
• bezplatný vstup do bazénu nebo venkovního koupaliště v sobotu 10.6.2017 pro 10
- 15 nevidomých osob a jejich doprovodu,
kteří se zúčastní tradiční soutěže vodicích
psů v Dobrušce
• pracovní cestu do partnerského města
Hnúšťa, která se uskuteční 02.06. – 03.06.2017
• uzavření
a) Dohody o rozdělení vloženého kapitálu
mezi vlastníkem a provozovatelem pro
výpočet přiměřeného zisku z použitého
kapitálu podle položky č. 2 části II. výměru pro oblast vodného, v přiloženém znění
b) Dohody o rozdělení vloženého kapitálu
mezi vlastníkem a provozovatelem pro
výpočet přiměřeného zisku z použitého
kapitálu podle položky č. 2 části II. výměru pro oblast stočného, v přiloženém znění

• uzavření kupní smlouvy s Ing. Michaelou
Kloučkovou
• program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 19.6.2017 v přiloženém znění
• kroniku města Dobrušky za rok 2016 v přiloženém znění a její prezentaci na webových stránkách města a ukládá Mgr. Jiřímu
Machovi, kronikáři města Dobrušky, připravit ve spolupráci s oddělením informatiky prezentaci kroniky na webových
stránkách města

doporučuje
• Zastupitelstvu města Dobrušky pověřit
v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991
Sb., o obecní polici, místostarostu Petra
Sadovského řízením Městské policie města
Dobrušky s účinností od 01.07.2017

bere na vědomí
• zápis z 2. schůzky komise památkové péče ze
dne 29. 5. 2017 k programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na rok 2017, text
usnesení komise památkové péče a zpracovanou Koncepci podpory péče památkového
fondu ve správním území obce s rozšířenou
působností pro 2. kolo programu

doporučuje
• Zastupitelstvu města Dobrušky schválit
účetní závěrku města Dobrušky sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2016.

projednala
• návrh Závěrečného účtu města Dobrušky za rok 2016 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Dobruška,
IČ 00274879, za rok 2016. A doporučuje
Zastupitelstvu města Dobrušky projednat
a schválit Závěrečný účet města Dobrušky za rok 2016 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2016
• návrh vedoucího realizačního týmu pro
přípravu žádosti o dotaci na zpracování
strategického plánu a schvaluje zpracování
Strategického plánu rozvoje města Dobrušky jako samostatného strategického dokumentu a ukládá vedoucímu odboru rozvoje
na základě průzkumu trhu zahájit činnost
směřující k výběru vhodného dodavatele
a uzavření smlouvy na zpracování Strategického plánu rozvoje města Dobrušky jako
samostatného strategického dokumentu

Rada města
dne 05.06.2017
schvaluje
• provedení rozpočtového opatření č. 9/2017
dle předloženého návrhu
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na provedení opravy veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích
parc. č. 722/1, 671/6, 722/2, 671/23,
671/22, 722/9 v k. ú. Pulice se společností
COLAS CZ, a. s., IČ 26177005. Celková cena díla se zvyšuje o 138.827 Kč bez
DPH, tj. 167.980,67 Kč vč. DPH podle platné sazby na 432.843 Kč bez DPH,
tj. 523.740,03 Kč vč. DPH podle platné sazby
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 6.11.2015 na realizaci veřejné
zakázky "Městská rozlučková síň v Dobrušce" mezi městem Dobruškou a společností TREPART, s. r. o., ,IČ 25917838,
v přiloženém znění. Sjednaná cena za dílo
činí 16.307.310,42 Kč bez DPH

doporučuje
• Zastupitelstvu města Dobrušky schválit
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva (podle
NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů) dle přiloženého návrhu.
Odměna bude poskytována od 1.7.2017. Při
souběhu výkonu několika funkcí se měsíční
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne jako součet zastupitelstvem
stanovených odměn za jednotlivé funkce,
s výjimkou funkce neuvolněného místostarosty. Za výkon funkce neuvolněného
místostarosty se poskytuje měsíční odměnu ve stanovené ﬁxní částce, tj. ve výši
20.000 Kč a k součtu odměn za výkon dalších funkcí nedochází.

AKTUALITY Z MĚSTA
Poprvé po nové cyklostezce s mistrem světa na kostitřasu
Dobruška v neděli 4. června dopoledne
slavnostně otevřela cyklostezku vedoucí do Opočna. Téměř dvoukilometrový
úsek se u bývalé pulické cihelny napojil
na již několik let používanou cyklostezku od Opočna. Nový úsek nemá asfaltový
povrch v celé délce. „Čtyřsetmetrová část
na výjezdu z Dobrušky zůstává nadále
polní cestou, protože se nám doposud nepodařilo vykoupit všechny pozemky potřebné k tomu, aby i zde cyklostezka měla

požadované parametry,“ vysvětlil Petr
Lžíčař, starosta Dobrušky.
Slavnostní otevření cyklostezky se
uskutečnilo v rámci charitativní cyklotour
Na kole dětem. V Dobrušce se zastavil
pestrobarevný peloton vedený Josefem
Zimovčákem, několikanásobným mistrem
světa v jízdě na vysokém kole. Čtvrtá
etapa křižovala Rychnovsko. Odstartovala v Deštném v Orlických horách a dále
pokračovala přes Přepychy, Týniště nad

Orlicí, Kostelec nad Orlicí a Častolovice
do Rychnova nad Kněžnou. Nadační fond
Na kole dětem podporuje onkologicky
nemocné děti. „Během deseti dnů ujedeme až patnáct set kilometrů a navštívíme
okolo šedesáti až sedmdesáti měst a obcí.
Za uplynulých sedm let jsme dětem předali sedm a půl milionu korun,“ uvedl
muž trčící nad ostatními účastníky v sedle
vysokého kostitřasu. Dobruška do fondu
přispěla částkou dvacet tisíc korun.
5
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Mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef
Zimovčák startuje z dobrušského náměstí
F. L. Věka následován starosty Dobrušky
a Opočna – Petrem Lžíčařem a Šárkou
Škrabalovou
Po kulturním programu, který vyplnily písničky v podání kapely Stará parta
a vystoupení dobrušských mažoretek, se
peloton v čele se Zimovčákem, Petrem
Lžíčařem a opočenskou starostkou Šárkou
Škrabalovou vydal k cyklostezce. U nového mostku v sousedství lesíka uprostřed
polí daleko od frekventované silnice došlo
k oﬁciálnímu otevření cyklostezky přestřižením pásky a ke slavnostnímu přípitku. „Nová cyklostezka je skutečnou oázou
klidu. Přijela jsem po ní z Opočna na kole
a cestou jsem poslouchala zpěv ptáků,“
pochvalovala si zvolenou trasu Šárka
Škrabalová. Dobrušský starosta prozradil,
že se připravují další trasy pro vyznavače
jízdy na kolech směrem do Pohoří, Běstvin a Chábor. Poté Josef Zimovčík opět
zavelel do sedel a dlouhý cyklistický had
se rozjel směrem k Opočnu, aby po pár
minutách zmizel za obzorem…
(six)

O přestižení pásky při slavnostním otevření nové cyklostezky z Dobrušky do Opočna se
postarali nejvyšší představitelé našeho města (místostarosta Petr Sadovský, starosta
Petr Lžíčař, místostarosta Petr Poláček), Josef Zimovčák, chirurg Pavel Pafko a starostka Opočna Šárka Škrabalová

Peloton charitativní cyklotour Na kole dětem míří k Opočnu

První zkušenosti z provozu cyklostezky k Opočnu
Jsem moc rád, že se podařilo propojit
Opočno s Dobruškou i pro nás cyklisty.
Vedení města společným úsilím vykonalo
vše, co je v současné době možné.
Najdou se však škarohlídové, kteří nebudou se současným stavem spokojeni.
Nejvíce kritiků si vzalo na paškál povrch
příjezdové zemědělské komunikace. Tato
komunikace nemůže být vyhrazena pouze
pro cyklisty, jelikož slouží i pro nutnou
dopravu zemědělců, kteří na přilehlých
polích hospodaří a nemají jinou možnost,
jak se k nim dostat. Navíc město zatím
nevlastní v některých místech požadovanou šíři vozovky, aby mohlo vybudovat
plnohodnotnou asfaltovou komunikaci.
Proto přikročilo pouze k opravě povrchu
komunikace.
Někteří lidé tvrdí, že je cyklostezka
úzká. Zásluhou mnohaletých zkušeností z cyklistického cestování po Evropě si
dovoluji tvrdit, že úzká není. Bohatě stačí
a vyhovuje silničním normám.
6

Cyklisté by si měli uvědomit následující:
- cyklostezka není závodní dráha, po níž
jezdí zalomeně na řídítkách se skloněnou hlavou, aniž by sledovali provoz
ostatních cyklistů
- jezdit ukázněně vpravo a umožnit tím
bezpečné předjíždění i míjení
Pár připomínek směřuje i k odvodnění
cyklostezky. Ano, při přívalovém dešti se
na cyklostezku dostala z polí naplavená
zemina. Technické služby jsou i na tuto situaci připraveny a po skončení silnějšího
deště cyklostezku vyčistí. Budeme hledat
vhodné řešení, abychom občasný splach
co nejvíce eliminovali.
Vyskytly se názory, že je cyklostezka
přeznačkována. Je nutné oddělit dvě věci:
1. vyhovět dopravním normám. Proto jsou
ve dvou místech křížení cyklostezky se
zemědělskými cestami dvojice značek
pro začátek a konec cyklostezky (standardní modré značky).

2. umožnit zemědělcům, aby mohli příčně přejet cyklostezku při obdělávání
polí. Proto jsou na cyklostezce přidány
i červené sloupky, které vyznačují místa, kde zemědělské stroje mohou cyklostezku příčně přejíždět. Mezi těmito
sloupky je podloží zesíleno tak, aby
umožnilo přejezd těžké techniky.
Pro větší bezpečnost se ve spolupráci
s Policií ČR připravuje doznačení místa křížení cyklostezky s komunikací vedoucí k bývalé pulické cihelně. Pro lepší
orientaci cykloturistů se plánuje instalace
cyklistických značek mezi oběma městy.
Chystá se také umístění odpočinkových
stanovišť - laviček a altánku.
Dobruška byla až do letošního června oﬁciálními cyklotrasami nepolíbená. Pracovat s novým fenoménem na úřední bázi se
učíme za pochodu. Dopřejte nám trochu
času a vše si určitě "sedne" ke spokojenosti všech cyklistů.
Petr Poláček, místostarosta
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Studenti Virtuální Univerzity třetího věku zvládli Cestování

Již 9. semestr Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V) byl zakončen v konzultačním středisku Dobruška. V tomto
semestru studovalo celkem 55 studentů zajímavé téma Cestování - co jste možná nevěděli. Posluchači se tak prostřednictvím
videopřednášek dozvěděli více informací
o cestování a historii cestovního ruchu,
o lázeňství a také se pomocí videa a fotograﬁí podívali na mnoho zajímavých míst
po celém světě. Na konci semestru studenti uspořádali závěrečně posezení, v rámci
kterého proběhlo již tradiční cestopisné
vyprávění. Tentokrát se o své cestovatelské zážitky podělili manželé Hertíkovi,
kteří povyprávěli o cestě po Dubaji a Thajsku. Oﬁciální zakončení semestru proběhlo
ve Dvoře Králové nad Labem, kde studenti
převzali osvědčení o absolvování kurzu.
Část studujících, kteří úspěšně završili
již 6. kurz studia, zakončila tento semestr
slavnostní promocí v Praze na půdě České
zemědělské univerzity.

Druhá skupina Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V) v Dobrušce
Přeji všem studentů krásné prožití
letních dní a těším se na setkání začátkem října, kdy zahájíme další semestr.
Od října bude na programu téma České dějiny a jejich souvislosti. Pokud
Vás toto téma zaujalo a chcete také za-

čít studovat, kontaktujte tutorku VU3V
Mgr. Lenku Bendzovou, tel. 494 629 585,
e-mail: knihovna@mestodobruska.cz
Ing. Jana Hedvičáková,
tutorka konzultačního střediska
VU3V v Dobrušce

Generálmajor Emil Boček na spitfire nedá dopustit. O slavném
válečném letadlu říká: „Je to kočár“
V šestnácti letech se rozhodl opustit domov a bojovat pro rozpínajícímu
se nacistickému Německu. Emil Boček
na sklonku roku 1939 oznámil mamince,
že jede s kamarádem lyžovat do Jeseníků,
a tajně se vydal na strastiplnou cestu Evropou. Přes Maďarsko, bývalou Jugoslávii a Bejrút se dostal do Francie, kde
absolvoval první výcvik. Poprvé se dostal
na frontu do boje proti fašistům jako telefonista. „Francouzi na válku vůbec nebyli
připraveni. Vyfasovali jsme pušky z poloviny 19. století a do nich jen pět nábojů. Němci nás začali bombardovat a my
jenom ustupovali,“ vzpomínal válečný
veterán ve velkém sále společenského centra v Dobrušce na první neslavné
střetnutí s nepřítelem.
Válečná pouť zavedla Bočka z Francie do Velké Británie. „Z Gibraltaru
jsme posledním konvojem vypluli kvůli
německým ponorkám směrem na Ameriku. Doprovázely nás válečné lodě. Až
po třech dnech jsme mohli změnit kurz
a zamířit k britským břehům. Přistáli jsme
v Liverpoolu.“ Začátky na ostrovech byly
pro mladého muže velmi složité, protože
neuměl anglicky. „Cizí řeč jsem zvládl
poměrně rychle. Naučily nás ji anglické
dívky,“ usmíval se rošťácky jeden z posledních žijících pilotů 2. světové války
na pódiu. Boček zvládl čtyřměsíční kurz

na mechanika a začal opravovat letadla
v hangáru na letišti. „Stále jsem však pošilhával po možnosti stát se pilotem.“
Touha vzrůstala, zvlášť když jeho
kamaráda přijali do leteckého výcviku.
Boček se při rozlučce v hospodě dostal
do křížku s britským vojákem. „Polní
soud mě odsoudil na šest dní do basy.
Když jsem se vrátil do hangáru, dal jsem
šéfovi ultimátum: „Pošli mě do pilotní
školy nebo do Glasgowa do kriminálu!“
Přestal pracovat. „Když jsem si přišel
pro poslední výplatu, šéf to nevydržel
a poslal mě do pilotky,“ popsal Boček,
jak si létání doslova vymodlil. Po lékařském vyšetření zvládl v Anglii první lety
na dvouplošníku. Speciální stíhací výcvik
absolvoval za oceánem v kanadské provincii Alberta.
Generálmajor Emil Boček byl v říjnu
1944 přidělen k 310. čs. stíhací peruti
RAF. Do konce války stihl šestadvacet
operačních letů nad Německem, Francií,
Holandskem, Belgií a Dánskem. Nikdy
nebyl sestřelen, ale dvakrát ho za letu zradil motor. „Poprvé vyplivl hned po startu.
Nejdřív musíte otevřít kabinu a zapnout
se, protože při dopadu na zem by vám
palubní deska zlomila vaz. O strom jsem
ulomil křídlo a dopadl na louku mezi stádo krav, které se rozutekly. Přiběhl civilista a já se s ním nebyl schopný domluvit,

Generálmajora Emila Bočka přivítal
v renesační radnici starosta Dobrušky
Petr Lžičař
protože koktal (smích). Pak přijelo velení
a plukovník mě obvinil, že jsem odstartoval s přehřátou mašinou. Navzdory vyšší
hodnosti jsem mu vynadal. Řekl jsem, že
jsem dělal dva a půl roku mechanika, a zabít se rozhodně nehodlám. Jako příčina
závady motoru se nakonec ukázalo vadné
těsnění pod hlavou.“ Podle Bočka nehody bezprostředně po startu končí většinou
tragicky. Podruhé ho zradila technika nad
Německem. „Začala mně blikat červená
kontrolka signalizující, že motor nedostává benzín. Ohlásil jsem rádiem návrat
na letiště. Nad kanálem jsem odmítl doprovod a vystoupal do větší výšky. Jenže
7
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motor najednou úplně zdechl. Vzal jsem si
padák a chystal se vyskočit. V listopadu se
mi ale do studené vody nechtělo, tak jsem
stále zkoušel motor natočit. V posledním
možném okamžiku se naštěstí chytil. Ale
běžel na pomalé obrátky. Stěží jsem se držel ve vzduchu, ale nakonec jsem dokázal
doletět až na letiště. Prohlídka v hangáru
odhalila zanesený ﬁltr. Vyměnili ho a mašina pak lítala perfektně.“
Boček na slavný stíhací letoun Supermarine Spitﬁre nedá dopustit. „To je
kočár! Každý, kdo se v něm svezl, to potvrdí.“ Vloni se bývalému pilotovi splnil
sen, když se na britských ostrovech po téměř tři čtvrtě století opět ve „spitfajru“
proletěl. Právě o tom pojednává dokument
Daniela Hnáta a České mincovny „20 mi-

nut nad Londýnem",
který dobrušské kino
promítlo. Po projekci čtyřiadevadesátiletý válečný veterán
v sále kina udivoval
diváky svojí vitalitou. Navzdory náročnému programu,
který zahrnoval návštěvu dobrušského
Vojenského
geograﬁckého a hydrometeorologického
úřadu, dlouho neúnavně odpovídal
na všetečné dotazy Generálmajor Emil Boček s ředitelem Vojenského geografického
z publika.
(six) a hydrometeorologického úřadu plukovníkem Janem Maršou

Den bezpečnosti v mateřské škole
Ve středu 17. května se uskutečnil další Den bezpečnosti. Po základních školách tentokrát na zahradě Mateřské školy
J. A. Komenského na odloučeném pracovišti Za Univerzitou. Na dopravní hřiště
se sjely vozy bezpečnostních složek, např.
auta Policie ČR i s atraktivní čtyřkolkou,
hasičská cisterna či auto dobrušské Městské policie. Stál zde i stánek BESIPu.
Na prezentaci se během dopoledne vystřídalo přes dvě stovky dětí. Ukázku bezpečnostní techniky doplnila interaktivní
beseda na zahradě areálu mateřské školy.
Děti se na stanovištích seznamovaly s důležitostí reﬂexního oblečení v dopravním
provozu, s nejrůznějšími druhy bezpečnostních doplňků, řešily dopravní situace na silnici, ve městě, a to vše pomocí
kartiček na připravených interaktivních
panelech. Nejvíce je zaujalo doplňování
cyklistické výbavy na model kola. Dále
se seznamovaly s dopravními značkami

a porovnávaly je s dopravními značkami
stabilně umístěnými na dopravním hřišti
v areálu mateřské školy.
Den bezpečnosti se velmi vydařil. Přálo krásné počasí a pedagogové měli velkou radost, že jsme společně udělali další
krok k neformálnímu vzdělávání našich
předškolních dětí. Za zorganizování akce
pro dobrušské děti z MŠ patří poděkování
dobrušským policistům, hasičům a místostarostovi Petrovi Sadovskému, který
oslovil BESIP v zastoupení paní Kociánové a zajišťoval celou akci.
Na akci bezpečnostních složek navázala beseda 22. května v budově MŠ.
Paní Doležalová z Policie ČR zajímavou formou seznámila naše předškoláky
s bezpečností na silnici, v autě, na hřišti
a s osobní bezpečností. S dětmi živě diskutovala a ty velmi dobře spolupracovaly.
pedagogové
MŠ J. A. Komenského, Dobruška

Anketa pro rodiče - MAP Dobrušsko
Milí rodiče! Naše organizace je zpracovatelem Místního akčního plánu (MAP), který monitoruje a reaguje na potřeby v oblasti
školního i předškolního vzdělávání. Také informace získané od Vás mohou přispět ke zlepšení života ve škole.
Speciální elektronická anketa pro Vás bude připravena na stránce www.pohodavenkova.cz
v záložce Aktuality, přístupná bude v období od 3. 7. do 21. 7. 2017. Děkujeme za její vyplnění.
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
8
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Královéhradecký biskup zavítal do města v době pouti
V době pouťového reje na náměstí F. L.
Věka na sklonku května zavítal do Dobrušky Mons. JUDr. Ing. JAN VOKÁL,
JU.D. Biskupa královéhradecké diecéze
přijal v renesanční radnici dobrušský starosta Petr Lžíčař. Pětadvacátý biskup královéhradecký, který před šesti lety převzal

úřad po současném arcibiskupu pražském
Dominiku Dukovi, odpověděl redaktorovi
zpravodaje na tři otázky.
Zavítal jste do Dobrušky poprvé?
Nikoliv. Ale prvně jsem měl tu čest setkat se s vaším panem starostou a dozvědět se o vašem městě více.
Prozraďte skutečný cíl vaší návštěvy.
Přijal jsem pozvání sloužit u vás mši svatou. V kostele svatého Václava probíhalo
každoroční setkání ministrantů. Jedná se
o chlapce mladého věku. Často se stává,
že právě někdo z nich se vydá na kněžskou dráhu. Osobně jsem si v dětství ministrováním prošel a pak jsem se rozhodl
pro kněžskou službu. Jsem rád, že setkání
stále probíhají. Vážíme si toho, že jsme
se souhlasem pana starosty mohli setkání
v Dobrušce uskutečnit. Město nám skutečně vyšlo vstříc.
Jaký dojem na vás Dobruška udělala?
Určitě vás zaskočila pouťovým hlukem…
Dobruška je krásné město. Mám radost
z toho, že je živé. Oceňuji, že má ve svém

programu mnoho aktivit. Ze slov pana
starosty jsem rozpoznal, že město podporuje činnost zájmových spolků. Mile jsem
byl překvapen vysokou úrovní školství
ve městě. Tři střední školy v sedmitisícovém městě nejsou zrovna obvyklou záležitostí. Zdejší mládeži školy nabízí velmi
zajímavé příležitosti.
(six)

Biskup královéhradecké diecéze Jan Vokál (uprostřed) ve společnosti dobrušského děkana Augustina Slaninky a starosty
Petra Lžíčaře

Dobruškou projíždí dvě linky cyklobusů do Orlických hor
Cyklobusy už měsíc pravidelně vyrážejí do Orlických hor (od 3. a 4. června). Jezdí každou sobotu a neděli a také
o svátcích až do konce září. Dobruškou
projíždí dvě linky mířící na Masarykovu
chatu na hřebenu. Růžová trasa odjíždí
z autobusového nádraží v 8.30 a 13.15,
modroﬁalová linka v 9.15 hodin.
Cyklobusy v loňském roce představily
několik významných novinek využívajících moderní informační technologie.
Umožňují cyklistům sledování spojů
a rychlé zjištění případného zpoždění
autobusu. Je možné také využít dispečink
IREDO, který je v provozu i o víkendu.
Ke sledování spoje lze využít internetové
stránky http://tabule.oredo.cz.

Loňská cyklobusová sezona byla
úspěšná. Celkem se přepravilo 12,5 tisíc
kol a téměř 70 tisíc osob. Provoz cyklobusů ﬁnancuje z větší části Královéhradecký kraj, menším podílem přispívají
dobrovolné svazky obcí. V loňském roce
kraj hradil prokazatelnou ztrátu ve výši tří
milionů korun, zúčastněné obce pak desetinu této sumy. Prokazatelná ztráta se každoročně odvíjí od vytíženosti cyklobusů,
která je závislá především na počasí a dalších nepředvídatelných faktorech.
Cyklobusové linky jezdí v Královéhradeckém kraji ve čtyřech oblastech:
Krkonoších, Euroregionu Glacensis (Orlické hory), Českém ráji a oblasti Branka
(Kladské pomezí).
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V současném období se velké popularitě těší jízdní kola s přídavným pohonem.
Dle platných Smluvních a přepravních
podmínek IREDO je přeprava kol s jiným než elektrickým přídavným motorem
a přeprava elektrokol s neodnímatelnou
baterií zakázána.
Organizátoři projektu „Cyklobusy
Orlických hor“ z Euroregionu Glacensis
vyzývají cyklisty, aby věnovali patřičnou pozornost bezpečí při jízdě na kole.
Respektujte i další účastníky turistiky,
zejména chodce. Při výběru trasy nezapomínejte na své zdraví a současnou
aktuální kondici. Pro jistotu si do svých
mobilních telefonů uložte kontakty nejen na Horskou službu České republiky,
ale i na polskou partnerskou záchrannou
organizaci GOPR.
(zr)

Propojí cyklotrasa
Rychnov n. K.
s Náchodem?
Město Dobruška od roku 2015 spolupracuje s obcemi Bílý Újezd, Podbřezí,
Val, Chlístov a Nové Město nad Metují
s cílem navrhnout a zrealizovat cyklotrasy mezi Ještěticemi a Novým Městem nad
Metují. Vloni v září došlo k výraznému
úspěchu našich společných jednání s krajskými úředníky a zastupiteli.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje přijalo usnesení, které mezi tzv. páteřní krajské cyklotrasy doplnilo úsek mezi
Rychnovem nad Kněžnou a Náchodem.
Propojením dvou bývalých okresních
měst dojde k výraznému posílení bezpečnosti cyklistů v tomto úseku. Zařazením
mezi páteřní trasy v kraji se nám otevírá
možnost krajského spoluﬁnancování připravovaných investičních akcí.
V letošním roce jsme na Královéhradecký kraj podali žádost na zpracování
všech potřebných projektových dokumentací, vyřízení správních povolení a vynětí
půdy z lesního fondu souvisejících s vybudováním:
- účelové lesní komunikace s umožněním provozu cyklistů mezi Chábory
a Mělčany
- místa pro přecházení u autobusové zastávky Chábory
V případě, že Dobruška bude při dotačním řízení úspěšná, začne projektová příprava obou uvedených investičních akcí.
Pro úplnost je třeba uvést, že i ostatní uvedené obce, v jejichž katastru se
plánovaná cyklotrasa nachází, podávají
ke Královéhradeckému kraji obdobné žádosti. Při přípravě dotačního řízení s námi
spolupracoval krajský koordinátor cyklodopravy Luboš Tuzar, starosta Smiřic
a zároveň duchovní otec cyklotrasy vedoucí z Hradce Králové do Kuksu. (pol)
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V Neratově se slavilo čtvrtstoletí charity.
Ocenění pro dobrušskou dobrovolnici
Neratovský kostel patřil v pátek
2. června oslavám 25. výročí charity
v královéhradecké diecézi za účasti bezmála tří stovek lidí.
Po slavnostní děkovné mši v prosluněném poutním kostele Nanebevzetí Panny
Marie bylo oceněno devatenáct charitních
pracovníků a dobrovolníků za obětavou
charitní práci.
Stříbrný charitní kříž obdrželo třináct
zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků. Zlatý charitní kříž převzalo
z rukou ředitele Diecézní charity Hradec
Králové RNDr. Jiřího Stejskala šest lidí.
Mezi oceněnými ﬁgurovala také Helena
Petrová z Dobrušky.
Paní Helena Petrová pracuje jako dobrovolník pro Charitu již 24 let. Do charitní
práce v Dobrušce se zapojila už od samého počátku v roce 1993. Vždy byla jedním

z hlavních organizátorů akcí, ať už se jednalo o humanitární sbírky oblečení, pomoc při povodních, pomoc lidem v nouzi
nebo dalších dobročinných akcích.
Od roku 2001 se stala asistentkou Tříkrálové sbírky a od té doby významně pomohla již šestnáctkrát. Její dlouholetá
praxe na poště je při administraci sbírky
a počítání peněz nenahraditelnou pomocí
s dokonalým a přesným výsledkem.
Od založení profesionální Farní charity
v Dobrušce v roce 2011 pracuje neúnavně
dál jako dobrovolnice ve funkci zástupkyně ředitelky. Je stoprocentně spolehlivá, neváhá obětovat svůj osobní čas a je
vždy ochotná pomoci. Helena Petrová je
po duchovní stránce člověkem mimořádných kvalit, který je oporou a vzorem pro
ostatní.
Text: Jana Poláčková

Průzkum potřebnosti sociálních služeb
Vše začalo prosbou našeho pana učitele Miroslava Dolka o spolupráci. Seznámil nás s akcí, kterou organizuje odbor
sociálních věcí a zdravotnictví Městského
úřadu v Dobrušce dotazníkovou metodou.
Na pomoc s realizací vyzval žáky ze tříd
6. G a 2. A, ze nichž se přihlásilo patnáct
dobrovolníků - Denisa Rydlová, Nikol
Machová, Beáta Pultarová, Julie Světlíková, Pavlína Holečková, Martin Fendrštát, Klára Peřinová, Filip Tláskal, Tomáš
Novák, Magdalena Slavíčková, Tereza
Kubečková, Michaela Cvejnová, Vendula
Hronovská, Aneta Moravcová a Matyáš
Langer.
Samostatnému průzkumu v terénu
předcházela schůzka s vedoucí odboru
Simonou Dolkovou, která nás navštívila
na gymnáziu. Seznámila nás s problematikou a vše nám vysvětlila do nejmenšího

detailu. Obdrželi jsme také vzory dotazníků, které jsme si předem pečlivě nastudovali, a připravili jsme se na možné dotazy
respondentů.
Naším dnem D se stalo úterý 16. května. Toto datum se zvolilo s přihlédnutím
ke konajícím se trhům na dobrušském náměstí, kdy do Dobrušky zavítá více lidí
z okolí. Sešli jsme se v osm hodin ráno
v kanceláři paní vedoucí. Zde jsme dostali
kartičku se jménem, která nás opravňovala k účasti na dotazníkovém šetření. Každý z nás obdržel pětadvacet dotazníků
a propagační letáčky od vybraných sociálních služeb, které si je pro tuto příležitost
připravily. Sebrali jsme odvahu a vypravili se do ulic. Oslovovali jsme kdekoho,
ale nebylo to zdaleka tak snadné, jak se
mohlo zdát. Každý nebyl milý, laskavý
či vstřícný. Po většinu času jsme slýcha-
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li výmluvy typu „Nemám čas, spěchám“
nebo „Nechci, nemám zájem“. Naštěstí se
našli i lidé, kteří s námi dotazník prošli
a zodpověděli všechny potřebné otázky.
Do oběda jsme se měli s dotazníky vrátit.
Všichni jsme úkol splnili, dotazníky byly
vyplněny a odevzdány!
K úkolu jsme přistoupili zodpovědně a vynaložili jsme veškeré své úsilí.
Výstupy z dotazníků jsou důležité pro
město i pro nás. Dali jsme si záležet
i na samotném přístupu k lidem. Na jednu
stranu to bylo náročné, ale donutilo nás to
zamyslet se nad tím, jak přistupovat k lidem. Odteď víme, že chodit s dotazníky
a oslovovat lidi není lehké. Zvlášť když
vás nejprve sedm lidí odmítne, než se najde někdo ochotný.

Za pomoc jsme si vyslechli velký dík
a paní vedoucí nám předala dárečky, je-

jichž nákup podpořil starosta města.
Čokoláda nám chutnala a ﬂešku určitě využijeme. V nejbližší době rádi pomůžeme
s vyhodnocováním dotazníků.
Zjištěné informace budou využity jako
podklad ke zkvalitnění sociálních služeb
v Dobrušce a v pětadvaceti obcích, kam
spadá její rozšířená působnost v rámci komunitního plánování sociálních služeb.
Jsme velmi rádi, že jsme mohli být
součástí šetření.
Pokud chcete, můžete též vyplnit dotazník na webových stránkách města
Dobrušky.
Beáta Pultarová,
studentka 6.G,
Gymnázium Dobruška

Povodí Labe se po dlouhých devatenácti letech dohodlo
na stavbě poldru u Mělčan s ochránci přírody
Zanedlouho uplyne 19 let ode dne, kdy
Rychnovsko zasáhly ničivé povodně. Zemřelo při nich sedm lidí. Mohutné přívalové
deště způsobily povodně hlavně na tocích
Bělá a Dědina (Zlatý potok). Hladiny řek
stouply až o tři metry. Voda za sebou zanechala dílo zkázy – všude jen samé bláto,
znehodnocený majetek, uhynulé zvířectvo.
A právě v tomto okamžiku se začal
psát jen těžko uvěřitelný příběh, který trvá
dlouhých 19 let. Na jeho konci by měla
být protipovodňová ochrana v podobě suché retenční nádrže – poldru.
Na jeho výstavbě se v těchto dnech dohodlo Povodí Labe s ochránci přírody. Povodí Labe, které preferovalo místo poldru
stavbu přehrady, svůj názor přehodnotilo
a přistoupilo na dohodu a řešení navržené ochránci přírody. „Na základě výzvy
člena Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje Martina Hanouska a předsedů spolků na ochranu přírody a krajiny z února
2017 jsme plně zohlednili jejich doporučení a upravili technické řešení tak, aby
odpovídalo jejich připomínkám.

„Inspirovali jsme se u bavorských
kolegů poldry Gorisried a Dirlewang,“
říká investiční ředitel Povodí Labe Petr
Martínek.
„Nám se nelíbilo, jakým způsobem je
řešeno výpustní zařízení, neboli průchod
řeky hrází. Dávali jsme příklady poldru
z Německa, kde je řešena migrační prostupnost pro ryby, protože se tam vyskytují vzácné druhy – mihule vranky. Chtěli
jsme, aby to Povodí Labe upravilo,“ říká
Martin Hanousek, ekologický aktivista
a krajský zastupitel s tím, že pokud to nebude poškozovat chráněné druhy, které se
tam vyskytují a pro které je říčka Dědina evropsky významnou lokalitou, bude
to pro ochránce akceptovatelné. Podle
něj se o toto řešení přeli dlouhých 10 let,
při kterých Povodí Labe přišlo vlastní
vinou o územní rozhodnutí, protože byl
poldr navržen v rozporu s územním plánem. Navíc přišlo i o výjimku pro zvlášť
chráněné druhy, protože nerespektovalo
zákon, který jasně říká, že musí zvolit to
nejlepší dostupné řešení.

Podle Povodí Labe by stavba mohla začít v druhé polovině roku 2019, ukončení
se předpokládá v roce 2021. Samozřejmě
za předpokladu zdárného průběhu správních řízení. „My to v dalších řízeních
nijak komplikovat nebudeme,“ dodává
Martin Hanousek s tím, že si ale pohlídají,
zda Povodí dodrží daný slib.
„Naší snahou je realizovat opatření
na ochranu před povodněmi, které bude
vzorovým i pro další stavby v České republice,“ říká Petr Martínek z Povodí
Labe s tím, že ihned po získání potřebných
výjimek ze zákazů u zvláště chráněných
druhů a ze zákazů ve zvláště chráněných
územích předloží potřebné podklady
k přerušenému územnímu řízení.
Pokud vše půjde podle předpokladů,
obyvatelé Pohoří a okolních obcí budou
moci po dlouhých 19 letech dohadů a slibů klidně spát. Počkat si na to ale musí
ještě tři další roky.
Ilona Dvořáková,
Rychnovský deník 3.6.2017
redakčně kráceno

Poldr u Mělčan v číslech
Výstavba suché nádrže Mělčany
bude hrazena z dotačního programu
Ministerstva zemědělství Prevence před povodněmi. Předpokládané
stavební náklady jsou 450 milionů.
Podle propočtů bude poldr schopen
zachytit přibližně 3 159 000 metrů
krychlových vody. Zatopená plocha
bude při maximální kapacitě tvořit
území o rozloze 55 hektarů. Hráz poldru překonávající údolí o šířce přibližně 500 metrů bude vystavěna tři
kilometry nad Dobruškou v katastrálním území Mělčany.
Vizualizace výpusti poldru
11
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Z HISTORIE
90 a 17 let |* 1927 – † 2000 Josef Adámek
* 25. července 1927 v Dobrušce
† 18. května 2000 v Praze

Narodil se v rodině vynikajícího řezbáře Jindřicha Adámka. U svého otce se
v letech 1942-45 učil řezbářství. Po válce
absolvoval v oboru řezbářství u profesora
Kmenta na Státní škole bytového průmyslu. Ve studiu pokračoval absolvováním

Vysoké školy umělecko-průmyslové (obor
sochařství) u profesorů Dvořáka a Wágnera. Na Vysoké škole umělecko-průmyslové
působil jako asistent prof. Malejovského,
později tvořil jako svobodný umělec.
K jeho nejvýznamnějším dílům patří socha F. L. Věka (1962) a Památník obětem nacismu (1965), které vytvořil pro
své rodné město.
Dominantní
částí jeho tvorby je
především portrétní plastika, kterou
prezentoval
úspěšně na mnoha
výstavách
doma
i v zahraničí. V tomto měsíci si připomeneme jeho nedožité
90. narozeniny. (jm)
Josef Adámek
Památník obětem nacismu (1965)

90 let | 1927 – otevření sokolovny
Do ulice, která nese jméno zakladatele
české sokolské organizace, byla ve dvacátých letech minulého století umístěna
stavba dobrušské sokolovny. Základní
kámen budovy, jejímž projektantem byl
architekt Machoň, položili sokolové
20. června 1926 a téměř přesně rok poté,
19. června 1927, sokolovnu slavnostně
otvírali. Slavnost položení základního
kamene i otevření sokolovny nám zůstala zaznamenána na jednom z nejstarších
dobrušských ﬁlmů.
Velmi podrobně popisuje tuto slavnost
sokolská kronika. „Za horečné činnosti,

zvláště posledních čtrnáct dnů, kdy pracováno mnohdy i v noci za světla reflektorů
nejen uvnitř, ale i vně sokolovny, přiblížily
se dny 18., 19., a 20. června, kdy slavnostně odevzdána veřejnosti sokolovna dle pořadu předem již podrobně připraveného.
V sobotu večer při volném vstupu byl
„Přátelský vzpomínkový večer“ za účasti
členstva, příznivců a přátel Sokola a rodáků dobrušských.
V neděli vlastní den slavnosti, jenž byl
spojen s veřejným cvičením VI. okrsku
župy Podkrkonošské – Jiráskovy, byly
dopoledne zkoušky a lidový promenád-

Stavební práce na základech dobrušské sokolovny
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Návrh sokolovny
ní koncert, odpoledne průvod na cvičiště
a slavnostní otevření sokolovny za přítomnosti zástupce ČOS br. Jana Tona, náčelníka župy Podkrkonošské br. Ladislava

Slavnostní den. Sokolovna se Dobrušťákům poprvé otevřela
v neděli 19. června roku 1927
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Měšťana, projektanta stavby architekta
Machoně, zástupců úřadů, spolků a nepřehledného množství obecenstva z města
i okolí. Po proslovu br. Hanuše Doležala,
župního jednatele, následovaly projevy
starosty města p. továrníka Josefa Vaňka
a mnoha jiných hostí. Slavnostní sbory zapěla pěvecká župa Bendlova. Následovalo
okrskové cvičení, při němž žáci, žačky, dorostenci, starší bratři, ženy, cvičili cvičení prostná; dorostenky dlouhé tyče, muži
tyče, mládež hry a různosti.
Večer uspořádána byla slavnostní akademie obsahující mimo proslov br. starosty čísla zpěvná, hudební a tělocvičná.
V pondělí večer byla „Taneční radovánky“ pro členstvo a jím uvedené hosty.“
Sokolovna nesloužila jen jako tělovýchovné a sportovní, ale také jako kulturní
zařízení. Sokolově zde provozovali kino, organizovali nejrůznější akademie, ale i kon-

certy a další kulturní akce. Konaly se zde Sokolu. Své útočiště zde našla i loutkářtaké plesy a taneční zábavy. V roce 1995 ská scéna Svět loutek. V současnosti má
byla sokolovna a její bezprostřední okolí objekt sokolovny pronajatý město Dobjedním z míst, kde se uskutečnila třetí kra- ruška, které hradí její provoz a základní
jinská hospodářská a průmyslová výstava.
údržbu.
(jm)
Po likvidaci Sokola po únoru 1948
se sokolovna stala
státním majetkem
a prošla nejtěžším
obdobím své existence. V interiéru
byl proveden bezpočet nepromyšlených
stavebních zásahů,
které do značné míry
původní architektonické dílo znehodnotily. Po roce 1989
byla budova vrácena dobrušskému Hospodářská a průmyslová výstava září 1995

PALEC NAHORU – PALEC DOLŮ

Oprava střechy v Pulické ulici si vyžádala ořezání větví.
Kam s nimi? Nejjednodušší je hodit je
o kousek dál na veřejné prostranství.
Co na tom, že v Dobrušce funguje separační dvůr a kompostárna?!

Kontejnery v sousedství polikliniky si někteří naši spoluobčané pletou se skládkou nebo separačním
dvorem, který se však nachází nedaleko
teplárny?!

Dobří lidé stále žijí.
Paní Marcela Matějů z Dobrušky děkuje neznámému poctivému
nálezci za předání mobilního telefonu
svého syna obsluze čerpací stanice Benzina a jejím zaměstnancům za oznámení
nálezu ztraceného mobilu.
Výstraha meteorologů v úterý
6. června nevěštila pro Přepychy nic dobrého.
Do pytlování písku a rozvozu po obci
se zapojili snad všichni, kdo mohli,
a soukromý i obecní majetek se jim podařilo proti velké vodě uchránit!
Navíc ještě tentýž večer společně uklidili, co bahnitý proud přinesl.
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Z KULTURY
České hrady a zámky na mapách a plánech zaujaly
Na sklonku května se v malém sále
společenského centra uskutečnila výstava
reprodukcí map „České hrady a zámky
na mapách a plánech“. Vystavené exponáty zapůjčil ze svého archivu Zeměměřický
úřad Praha a soukromý sběratel doktor
Tomáš Grim. Výstava navázala na dřívější
výstavy v Dobrušce s obdobnou tématikou.
Nad letošní výstavou převzal záštitu starosta Dobrušky Petr Lžíčař. Organizačně ji podpořili ředitel Vojenského
geograﬁckého a hydrometeorologického
úřadu (VGHMÚř) plukovník Jan Marša,
ředitel Zeměměřického úřadu Praha (ZÚ)
Karel Brázdil a předseda Sdružení přátel
vojenské zeměpisné a povětrnostní služby
plk. v. v. Bohuslav Haltmar. Instalaci zajistili Tomáš Grim ze ZÚ Praha a pracovník VGHMÚř Dobruška Egon Schubert
spolu se členem Sdružení Karlem Vítkem.
Starosta Dobrušky připomněl působení
vojenských geografů ve městě trvající
už šestašedesát let. Vyzdvihl jejich podíl
na práci pro Dobrušku a při její propagaci doma i v zahraničí. Uvedl, že při páté
výstavě kartograﬁckých děl lze hovořit
o vytvořené tradici. Prozradil záměr vybudovat v Dobrušce muzeum věnované práci vojenských geodetů, topografů
a kartografů. Muzeum by mělo být umístěné v prvním poschodí Rydlovy vily.
Ředitel Zeměměřického úřadu Praha
Karel Brázdil hovořil o spolupráci vojenských a civilních kartografů a geografů
při zpracování základního státního mapového díla, o společném projektu leteckého snímkování území státu a vytváření
nového podrobného výškového modelu
na území České republiky. Tomáše Grima
charakterizoval jako výjimečného odborníka s mimořádným přehledem o vývoji
mapových děl na území našeho státu. Jeho
práce se mu stala koníčkem, přičemž trvale shromažďuje a archivuje další vzácné
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tisky map. Poděkoval mu za zapůjčení
exponátů.
Podle
Tomáše
Grima jsou kulturní památky (hrady,
kláštery,
kostely,
tvrze, zámky, městské a vesnické památkové rezervace
a mnohé další objekty) nenahraditelnou
součástí duševního
bohatství každého
národa a jejich stav
je dokladem jeho kulturní vyspělosti. Významným prostředkem jejich záznamu
a propagace jsou mapy a plány.
Mapy zpravidla představují větší či
velkou skupinu památek (například hrady a zámky České republiky, kulturní
památky středních Čech apod.) a určují
jejich polohu, druh a název, stav zachovalosti a často převládající stavební sloh.
Plány naopak představují třeba jen jednu
památku samotnou (například Pražský
hrad, hrad Karlštejn, památník Terezín)
a bývají velmi podrobné. Nejnázornější
jsou graﬁcké výtvory, které zaznamenané památkové objekty představují v kresebném perspektivním pohledu. Pokud
to okolnosti dovolí, tak i v řezech, které
umožní nahlédnout do jejich interiérů. Takové mapy a plány jsou velmi působivé,
poskytují nejsnadnější cestu k poznání
památek, jejich uchování v paměti a přímo vybízí k jejich osobní návštěvě.
Na závěr svého vystoupení uvedl, že
výstava si dává za cíl představit mapy
a plány vybraných kulturních památek
v co největší rozmanitosti. Je zájem obecně přispět k popularizaci památek, k jejich základnímu poznání, k uvědomění si
jejich významu i k následné ochraně.

Nejstaršími mezi pětadvaceti exponáty
byly Mapa hradů a zámků Československé republiky z roku 1955 a Mapa zajímavostí cestovního ruchu na Slovensku
(vydána 1956). Mapy přiblížily území
a památky naší republiky z netradičního pohledu. Návštěvníci mohli z ptačí
perspektivy jedním pohledem zhlédnout
pražské paláce, Karlův most nebo Pražský
hrad. K vidění byl názorný plán památek
a veřejných budov Plzně, pohledový plán
na hlavní a malou pevnost Terezín nebo
panoramatická mapa a průvodce malebného Českého Krumlova. Zaujal pohledový plán hradu Karlštejn. Mezi kuriózní
exempláře se řadila propagační mapa bývalého Severomoravského kraje vydaná
v německém jazyce Tschechoslowakei
Nordmähren nebo Mapa zvěře Československa z roku 1975.
O výstavu byl v Dobrušce poměrně
velký zájem. Projevilo se to vysokým
počtem návštěvníků a řadou dotazů k vystavovaným exponátům. Organizátoři
se dohodli, že v dubnu uspořádají další
výstavu na téma „Zajímavá místa Východočeského regionu“ s novinkou v podobě
poznávací soutěže.
Ing. Karel Vítek
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Živit se jednou uměním je rozhodně lákavé, říká Klára Hůlková
Talentovaná violoncellistka KLÁRA HŮLKOVÁ
pokračuje ve sbírání cenných úspěchů. Z ústředního
kola soutěže MŠMT, které
se uskutečnilo v Liberci,
si přivezla diplom za druhé místo. Svěřenkyně paní
učitelky Anny Vrbové navíc
zaujala porotu natolik, že jí
udělila zvláštní cenu za provedení skladby Bohuslava
Martinů Pastorales V. Kláru
při soutěži doprovázela korepetitorka Alena Moravcová. Dvanáctiletou žačku dobrušské základní školy
F. Kupky a místní ZUŠ jsme po návratu
ze severu Čech vyzpovídali.
Kdo na začátku vybíral, kterému hudebnímu nástroji se budete věnovat?
Vy nebo rodiče?
Začala jsem chodit na koncerty ZUŠ,
na nichž hrála na kytaru moje sestřenka.
Hned mě zaujalo violoncello. Ve škole mě
omylem napsali na housle. Museli jsme
do ředitelny, aby to opravili. Paní učitelka
řekla, že pokud mám zájem o violoncello,
bude kvůli rozdílnému držení lepší, když
s ním začnu rovnou.
Zkoušíte hrát i jiné nástroje?
Když mám náladu, tak si doma zahraji
na klavír nebo na ﬂétnu. Ale intenzivně
jako na violoncellu na nich necvičím.
Je vám dvanáct let. Jak dlouho už studujete hru na violoncello?
Už sedm let.
Máte stále stejný nástroj?
Začala jsem na maličkém violoncellu.
Pak jsou tříčtvrtky, sedmiosminy a celé.
Jsou různě drahé. Třeba za více než sto
tisíc korun. Já mám ještě tříčtvrtku.

Prozraďte svoje oblíbené klasické skladatele.
To je těžké. Všichni jsou něčím zajímaví. Když bych měla jmenovat jednoho, tak
asi Bohuslava Martinů. Právě za jeho Pastorale 5 jsem obdržela poslední ocenění.
Posloucháte i jinou než klasickou muziku?
Určitě. Mám ráda moderní hudbu. Třeba taneční věci.
Kolik času věnujete cvičení?
Asi čtyřikrát až šestkrát v týdnu se mu
věnuji okolo jedné hodiny. Vím, že by
to chtělo víc, denně hodinu a půl až dvě.
Každou středu mám hodinu se svojí učitelkou Annou Vrbovou, pak cvičím individuálně.
Nejdete si čas i na jiné koníčky?
Ano. Chodím do dramaťáku (dramatický kroužek – pozn. autora). Navštěvuji
nauku, kde nás učí noty. Hraji v kvartetu
zušky a ve dvou novoměstských ﬁlharmoniích.
Hrajete raději sama nebo v orchestru?
Asi mi to je jedno. S ﬁlharmonií hrajeme zajímavější skladby. Baví mě třeba
ﬁlmové nebo muzikálové melodie. Mají
docela úspěch u diváků. Chystáme se
s nimi vystupovat v Maďarsku. Musím
přiznat, že když na pódiu hraji sama, mám
o poznání větší trému.
Plánujete do budoucna?
Příliš nad tím ještě nepřemýšlím, ale
zkoušky na konzervatoř bych chtěla zkusit. Pokud bych se na ni dostala, byla bych
moc ráda. Přemýšlela jsem nad možnostmi, zda zkusit divadelní zkoušky nebo
violoncello. Živit se jednou uměním je
rozhodně lákavé.
(six)

SEHRANÉ TRIO, které uspělo v ústředním kole soutěže základních uměleckých
škol v Liberci. Zleva: doprovázející korepetitorka Alena Moravcová, Klára Hůlková a učitelka Anna Vrbová.

Klára Hůlková očima
paní učitelky Anny Vrbové
„U Klárky se sešly čtyři základní
věci: nesporný talent, skvělé rodinné
zázemí, pracovitost a motivace. Myslím si, že jsme si spolu sedly. Cítím, že
od začátku ke mně chodí ráda. Jsme
spolu v naprosté pohodě a souznění.
Cvičíme s úsměvem. To je ve stručnosti
Klárka. Na ústředním kole v Liberci dostala od poroty jako jediná zvláštní cenu
za provedení Pastorale V od Bohuslava
Martinů. Při krásné pomalé skladbě doslova s nástrojem meditovala. Hrála se
zavřenýma očima. Porotce zaujala tím,
že se od ostatních soutěžících něčím odlišovala. Skladby do soutěže si vybírala
sama. S Klárkou se pracuje báječně.“

Ohlédnutí za jubilejní Dobrušskou poutí
Už teď se těšíme na další rok! Pátek
26. května až neděli 28. května ovládla
město jubilejní desátá Dobrušská pouť
plná atrakcí, prodejních stánků a kulturních zážitků.
Vzpomínám, jak v srpnu 2007 oslovil
tehdejší starosta Dobrušky Petr Tojnar
mého otce Karla Dykovského. Požádal
ho, zdali by s ním nezajel do Dobrušky
podívat se, jestli by šlo na dobrušském náměstí uspořádat pouť, která se již několik
desítek let ve městě nekonala. Pamatuji
se, že když se otec vrátil, říkal, že dobrušské náměstí je nádherné a slíbil na něm
příští rok pouť uspořádat. Od té doby
uteklo deset let a my každoročně pouť
zajišťujeme. Bohužel, otec už není mezi
námi, a tak jsem štafetu převzala já. Vždy
se do Dobrušky ráda vracím. Každý rok

se snažím přivézt na pouť novou atrakci.
Letos to byl Avengers.
V roce 2013 jsme se dohodli, že pouť
oživíme každoročně o doprovodný páteční kulturní program, který sami ﬁnancujeme. Ani letos tomu nebylo jinak a věřím,
že si každý přišel na své. V odpoledních
hodinách vystoupily dobrušské mažoretky a taneční skupina D- Rush Melounci.
Poté jste si mohli poslechnout revivalovou skupinu Wanastowi Vjecy a na závěr
vystoupil stále atraktivní zpěvák Petr Kotvald. K desátému jubileu obnovené pouti
jsme na sobotní noc připravili velkolepý
ohňostroj.
Z pouti se mimo jiných mohly už
po několik let těšit také děti z Dětského
domova v Sedloňově, pro něž jsme zajistili vstup na atrakce zdarma.

Jsem si vědoma toho, že se některým
lidem nemusí líbit omezení v dopravě
a hluk na náměstí. To ale ke každé pouti
neodmyslitelně patří a bez toho pouť ani
nelze představit. V Dobrušce jsou ovšem
lidé přívětiví a slušní.
Celý náš tým vám děkuje za super
víkend.
Monika Růžičková, organizátorka pouti
15
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Noc kostelů v Husově sboru
Druhý červnový pátek se v podvečer
otevřely brány Husova sboru. Z rozpálené ulice mohli návštěvníci přijít do jiného
světa, který byl příjemně prostoupen jazzovou hudbou, a mohli zde zhlédnout dvě
výstavy.
První, plná barevných ploch i dramatických linií, byla abstraktní počítačová grafika Zdeňka Remeše. Nálady se
z obrazů přenášely na diváky a zároveň
díla dávala prostor pro vlastní fantazii.
Druhou výstavu tvořily krásné keramické předměty žáků ZŠ Opočenská. Pod
vedením paní učitelky Dany Sychrovské
vytvořili barevné hrnky, misky i roztomilé sošky, které dokazovaly šikovnost
svých tvůrců.

Po osmé hodině vystoupili Josef a Jiří Tužilovi
a pozvedli naše
duše od běžných
starostí. V lehkosti
jejich tónů jsme se
zaposlouchali mimo
jiné do Dvořákovy
hudby. Koncert byl
pestrý a interpreti
zahráli na několik
hudebních nástrojů. Celé vystoupení završili zpěvem. Ve druhé části večera se
promítal dokumentární ﬁlm Hiphop - erace o tom, že hudba a lidské nadšení boří
bariéry nejen mezi generacemi.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav a pomohli ke zdárnému průběhu
akce. Děkujeme i všem, kteří se zúčastnili,
a mohli jsme společně s nimi prožít pěkný
inspirativní večer.
Erika Oubrechtová

Co se dělo za zavřenými dveřmi dobrušské knihovny?
Městská knihovna byla začátkem června po dobu čtrnácti dnů pro veřejnost uzavřena. Ptáte se proč?
Zatímco devět řemeslníků provádělo
odborné práce, knihovnice měly napilno.
Byla to dřina! Zaměstnankyně knihovny
několikrát přestěhovaly devět tisíc knih.

Každou vzaly do ruky nejméně pětkrát.
Nakládaly, přenášely, převážely, vykládaly a stále znovu dokola. Přitom každou
knihu posoudily, vybrané svazky následně
kontrolovaly v počítači a mnohé z těchto
svazků pak ještě procházely složitým procesem vyřazování neboli odepisování.

Proběhlo vyklízení obou skladů knih,
odvoz starých a již nepotřebných regálů,
montáž a instalace nových mechanických
pojízdných regálů s daleko větší kapacitou. Souběžně došlo k rekonstrukci už
téměř nevyhovujícího sociálního zázemí
knihovny.
(mek)

Pasování prvňáčků na čtenáře
Tradiční akce Pasování prvňáčků
na čtenáře se na sklonku května uskutečnila v dětském oddělení Městské knihovny již poosmé. Letos za účasti osmdesáti

dětí ze tří prvních tříd obou dobrušských
základních škol.
V knihovně na malé čtenáře čekala
Písmenková víla se slečnou Abecedou
a připravily si pro ně
nelehké úkoly. Prvňáčci museli prokázat, že dobře znají
písmenka a dovedou
je přiřadit k obrázkům. Hlavním a nejtěžším úkolem bylo
samostatné přečtení krátkého textu.
Obtížnou zkoušku
zvládli všichni a odměnou jim bylo
pasování na čtenáře krásného slova
Písmenkovou vílou

a její kouzelnou hůlkou. Od slečny Abecedy dostali na závěr
malé
překvapení.
V dárkové taštičce
našli
komiks
o Dobrušce, záložku
a průkazku, která je
vstupenkou do naší
knihovny.
(mek)
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KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ČERVENEC 2017
Beletrie pro dospělé
Nina George
Kay Hooper
Karolína Becková
Holly Black
Joakim Zander
Philip Roth
Agnés Martin-Lugand
Jan Bauer
Lena Klassenová
David Michie
Lars Vasa Johansson
William Ritter
Ivana Peroutková
Jan Cimický

Kniha snů
Vysoká hra
Dotknout se duhy
Nejchladnější dívka
ve městě chladu
Bratr
Žít jako muž
Lituji, čekají mě…
Evangelium Máří Magdaléna
Touha tulipánů
Pes jejího veličenstva
a jeho mise
Kouzelníkův únik z reality
Případ ukradeného zubu
Francouzská jízda
Blanický rytíř

Naučná literatura pro dospělé
Martin Herodek
Microsoft Windows 10
Pavla Jazairiová
Příběhy
Jiří Pilka
Chvíle po západu slunce
Barbara Berger
Následuj svůj vnitřní kompas
Ermes Ronchi
Klíčové otázky evangelia

Naučná literatura pro dospělé
Antoine de Saint-Exupéry Le Petit Prince
Karine Tuil
Six mois, six jours
Viktorija Tokareva
Moi mužčini
Eduardo Mendoza
Sin noticias de Gurb
Literatura pro děti
H. Ch. Andersen,
E. Majerová
Petra Dvořáková
Věnceslava Tylová
L. Šťastná, S. Rydval
Alwyn Hamiltonová
Meike Haberstocková
A. Audhild Solbergová
J. Onder, Z. Onderová
R. L. Stine
Fiona Hayes
Ivona Březinová
H. Smolík, K. Smolíková
Jacqueline Wilsonová
Ivona Březinová
Ivana Peroutková

O Sněhové královně (3D kniha)
Každý má svou lajnu
O kocourkovi Špindírkovi
Dubánci: příběhy jednoho roku
Poušť v plamenech
Proč má Eda spoustu času a dospělí ne?
Válka proti superkrávám
Kdo zachrání Pižďucha?
Ostrov strachu
51 věcí, které si můžeš vyrobit
z papírové role
Řvi potichu, brácho
Medvídek Lup a jeho kamarádi
Život není kabaret
Ďasík a ďáblík:
zvou na výstavu do dávné Prahy
Anička v zahradě

Poznámky pod čarou aneb náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Holly Black: NEJCHLADNĚJŠÍ DÍVKA VE MĚSTĚ CHLADU
1. vydání, Dobrovský, s.r.o., Praha, 2017,
328 s., 329 Kč
Město chladu slouží
jako krvavá karanténa.
Kdo do něj vstoupí, nemůže se už nikdy vrátit.
Tana se do Města chladu vydá, aby zachránila
ty, kteří ještě zůstali naživu. Je to nejen výrazný příběh o upírech, ale
rozpoutává také diskusi o současné západní kultuře a americké politice.

Literatura pro děti:
Anna Kocmanová: O ZAMOTANÉM
OCÁSKU
1. vydání, Reus, Plzeň, 2017, 20 s.,
186 Kč
Unikátní interaktivní 3D kniha pro nejmenší čtenáře. Načtením QR kódu uvnitř
knihy nebo prostřednictvím stažené aplikace Layer do vašeho chytrého telefonu
či tabletu můžete naskenováním značky
na každé stránce knihy spustit video k danému obrázku. Děti tak mohou mít scény
v knize přímo před sebou, zatímco jim
maminky čtou příběh knihy.
Příběh o veverce, která se jednoho dne
vzbudí se zamotaným ocáskem. Je mno-

ho přátel ze světa zvířátek, kteří jí budou
chtít pomoci, ale nakonec nejlepším pomocníkem budou ruce vašich dětí.

ZE ŠKOL
Úspěšný rok dobrušských gymnazistů
Uplynulý školní rok byl pro studenty
Gymnázia Dobruška více než úspěšný.
Dařilo se jim nejen v okresních kolech
různých soutěží a olympiád, ale i na úrovni kol krajských a republikových.
Dařilo se jim téměř ve všech studijních
oborech. Není možné je všechny vyjmenovat, proto uvádíme úspěšné řešitele
na úrovni kraje a republiky.
Matematická olympiáda
Postup do celostátního kola získali:

Vojtěch Rydlo (4.A) - 1.místo v krajském kole (kategorie A - 3. a 4. ročník
SŠ); Michal Farník (5.G) 3. místo v kraj.
kole (kat. C – 1. ročník SŠ); Michal Grus
(4.G) 2. místo v krajském kole (kat. Z9 9. roč.ZŠ/kvarta); Petr Kocour (4.G)
3. místo v kraj. kole (kategorie Z9 - 9. roč.
ZŠ/kvarta).
Matematický klokan
Michal Grus (4.G) 2. místo v kraj. kole
(kategorie Kadet – 8. a 9. roč. ZŠ/tercie
a kvarta) postoupil do celostátního kola.

Fyzikální olympiáda
Michal Grus (4.G) 1. místo v kraj. kole
(kat. E) - postup do celostátního kola.
17
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Náboj Junior
Družstvo 4.G (kvarta) 1. místo v kraj.
kole a 15. místo v celostátním kole.
Biologická olympiáda
Josef Tužil (7.G) 1.místo v kraj. kole
(kat. A – 3. a 4. roč. SŠ), 17. místo v celostátním kole.
Chemická olympiáda
Michal Grus (4.G) 2. místo v kraj. kole
(kategorie D – 8. a 9. roč.ZŠ/tercie a kvarta) - postup do celostátního kola.
Olympiáda v českém jazyce
Michal Grus (4.G) 3. místo v kraj. kole
(kategorie I. – 8. a 9. roč. ZŠ/tercie a kvarta) - postup do celostátního kola.
Dějepisná olympiáda
Adam Vlček (4.G) 1. místo v kraj. kole
a 9. místo v celostátním kole.
Zeměpisná olympiáda
Vojtěch Sobotka 1. místo v kraj. kole
a postup do celostátního kola.
EURORÉBUS
Jednotlivci: Zbyněk Volf (2.G) 3. místo
v kraj. kole (kategorie ZŠ 01); Michal

Grus (4.G) 2. místo v kraj. kole (kat.
ZŠ 02); Vojtěch Rydlo (4.A) 3. místo
v kraj. kole (kat. SŠ).
Třídy: 2.G (sekunda) 3. místo v kraj.
kole (kategorie ZŠ
01); 4.G (kvarta) 2.
místo v kraj. kole
(kat. ZŠ 02); 5.G
(kvinta)
3. místo v krajském kole
(kat. SŠ). Všichni
jmenovaní v Eurorébusu
postoupili
do celostátního kola.
Tělesná výchova
Krajské kolo v plavání SŠ - 3. místo chlapci; krajské
kolo v hokejbale SŠ Studenti třídy 4. G Gymnázia Dobruška zvítězili v krajském kole
- 1. místo chlapci. fyzikální soutěže Náboj. Zleva: Michal Grus, Petr Kocour, Patrik
(rs) Hajdúch a František Fröde. V republice skončili patnáctí

Sportovní vodácký kurz třídy 3.A
V pondělí 29. května jsme se vydali
na vodácký kurz. Náš výlet odstartoval
přesně v sedm hodin ráno na dobrušském
nádraží, kde jsme nasedli na vlak. Cesta
byla dlouhá a plná přestupů. V odpoledních hodinách nás přivítala malá vesnička
zvaná Vlastějovice. Poté jsme se ubytovali v kempu Radost, kde každá čtveřice obsadila jednu chatku. Učitelé nám ukázali
okolí a část řeky Sázavy, jejíž sjezd nás
čekal následující den.
První vodácké dobrodružství přišlo v úterý v Ledči nad Sázavou. Půjčili jsme si
lodě a vydali se pokořit Sázavu. Počasí se
velice vydařilo a my ujeli 21 kilometrů.
Vzhledem k tomu, že většina z nás řeku
nikdy nesjížděla, si myslím, že to byla
dobrá zkušenost plná dobrodružství. Následující den odstartoval cestou vlakem
do Kácova, kde nám opět zapůjčili lodě.
Naše plavba byla sice kratší, ale zato krásnější. Cestou jsme zdolali pár jezů a dokonce potkali srnku kráčející přes řeku.
To nejhezčí nás čekalo na konci. Z ničeho
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nic se před námi zjevil překrásný pohled
na hrad v Českém Šternberku. Odevzdali
jsme lodě a dostali jedinečnou příležitost
prohlédnout si hrad zblízka.
První červnový den byl vyhrazen pro
pěší turistiku. Procházka odstartovala
ve Smrčné, pokračovala přes Stvořidla
a byla zakončena v Ledči nad Sázavou.
Poznávali jsme krásy přírody a zároveň
i místa, kde trávil čas spisovatel Jaroslav
Foglar. Vlak nás dovezl do Vlastějovic,
kde nás čekal poslední společný večer.
Seděli jsme u táboráku a kolem 23.
hodiny pro nás byla
připravena noční bojová hra s buzolou.
V pátek jsme dali
sbohem Středočeskému kraji a vrátili
se zpět domů.
Velkolepá akce
utužila naše vztahy
ve třídě. Kéž by takových bylo víc!
Martina Štěpánová,
třída 3. A
Gymnázium Dobruška

Školní web druhý
nejlepší v republice
Podorlické vzdělávací centrum Dobruška se může pochlubit tím, že má druhý
nejlepší web v republice
Když se SŠ-PVC Dobruška přihlašovala do soutěže školních webů sCOOL WEB
2017, nikdo z jejího vedení i zaměstnanců
netušil, jak úspěšný to bude krok. Po měsíci ale její web zazářil v soutěži, ve které jde o to, že celá soutěž pomáhá školám
s tvorbou moderních a v dnešní době tak
aktuálních webových stránek, kterými se
má škola otevřít veřejnosti. Hodnotilo se
nejen technické řešení celé stránky, její
design, ale hlavně její obsah. A tady právě
dobrušská škola excelovala. Z prvního kola
se úspěšně dostala do kola druhého, kde už
zbylo pouze 11 ﬁnalistů z celé ČR. Už i tento postup byl úspěchem. Po třech týdnech,
kdy o osudu webových stránek rozhodovala nejen odborná porota, ale i veřejnost,
přišel den „D“ a s ním odborná konference
v Praze, která končila vyhlášením vítězů.
Během ní užž
áškolu ppochvá-

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 07 / 2017
lil Jan Řezáč, který je špičkou českého
webdesignu a který ve svém vystoupení,
kde porovnával všechny ﬁnalisty, dobrušské stránky ohodnotil slovy „rozhodně nejlepší“. To už ale ředitel školy Ing. Vladimír
Voborník tušil, že účast v této soutěži nebude propadákem. A opravdu nebyla! V samotném závěru si pak pyšně přebral Cenu
odborné poroty za 2. místo a Cenu veřejnosti za 3. místo v celé České republice.
Současná
verze
tak
úspěšného
webu, který můžete najít na adrese
www.sspvc.cz, je navržena tak, aby se
do ní daly vkládat stále nové a nové funkce. Vždyť škola, kde se vyučuje studijní
obor Informační technologie, má mít kvalitní webové stránky, které jsou zároveň
vizitkou celé školy.
(jme)

Divadelní hříčka
v podání sedmáků
Sedmáci hráli divadlo nikoliv na učitele a rodiče, ale pro učitele, rodiče i své
spolužáky. Pan učitel Václav Mach využil hodiny volitelného předmětu pro literární a dramatickou výchovu a připravil
autorskou divadelní hříčku „O dvanácti
měsíčkách aneb nebylo to trochu jinak?“.
Námět poskytly dvě odlišné pohádky –
Werichova „Jak na Šumavě obři vyhynuli“ a lidová „O dvanácti měsíčkách“. A tak
se motivem staly otázky: Co kdyby se oba
příběhy odehrály na jednom místě – v Orlických horách a podhůří? a Co kdyby se
obři nakonec usmířili a dvanácti měsíčkům už lezlo krkem věčné Maruščino žadonění o trochu ovoce?
V duchu werichovského humoru pak
autor a režisér v jedné osobě nechává pátrat dokumentaristický štáb televize po obrech, Marušku posílá za Červnem, který
poslouchá rock’n‘roll a Schelingerovy Jahody mražený, a jako ve správné pohádce
ožení Marušku s osvětlovačem Pepou.
S výtvarnou stránkou a výrobou kulis
pak pomohli žáci pod vedením pana ředitele Hlavsy.Herci vystoupili třikrát pro
své spolužáky a v odpoledním představení
i pro rodiče.
(jf)

Projektový den - vzdělávací pobyt v přírodě

Žáci 6. ročníku ZŠ Františka Kupky
se zúčastnili projektového dne, který pro
ně připravili pracovníci Lesů ČR. Děti se
hravou formou seznámily s významem
lesa a přírody.
„Jednoho čtvrtečního rána jsme se vydali Valským údolím podél Bačetínského
potoka až k altánku. Během cesty nás čekala spousta zajímavých úkolů, her, překonávání překážek… Pomocí pantomimy
jsme předváděli vše, co bychom v lese
neměli dělat, jak bychom se neměli chovat. Na chvíli jsme se stali kůrovci, neboť jsme se dozvěděli, jakým způsobem
lesníci tyto škůdce chytají. Viděli jsme
jich obrovské množství, dokonce i jejich cestičky v kůře stromů. Přesvědčili
jsme se o tom, že práce v lese není vůbec
snadná. Označit strom razítkem není žádná legrace, je zapotřebí veliká síla. Také

jsme se pokoušeli odhadovat výšku stromů, což nám docela šlo a hlavně nás to
bavilo. Vyzkoušeli jsme si, jak teče voda
v přírodním a jak v umělém korytu. Eroze,
revitalizace apod. už pro nás nejsou cizí
pojmy. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, strávili jsme den v přírodě na čerstvém vzduchu. U altánku jsme
se pokoušeli poznat druhy dřeva, i to bylo
pro některé z nás oříškem. Blížil se čas
oběda, a proto jsme si opekli buřty. „Lesní
pedagogové“ nám všem rozdali diplomy,
dárečky a dobroty.
Spokojeni a obohaceni novými informacemi jsme se s úsměvem na rtech vydali zpět do Dobrušky. Děkujeme tímto
všem pracovníkům Lesů ČR, kteří s námi
strávili den v přírodě a naučili nás mnoho
nového.“
žáci 6. B
ZŠ F. Kupky

Na raftech po Jizeře, zpět na koloběžkách
S blížícím se koncem školního roku se
žáci tradičně vydávají na vlastivědné a turistické exkurze. Také osmáci a někteří
deváťáci ZŠ Pulická vyrazili do přírody,
tentokrát na rafty na řeku Jizeru. Po dva
dny kombinovali sjezd z Malé Skály
do Dolánek – k historickému Dlaskovu
statku, a zpět proti proudu řeky na koloběžkách. Více než šestnáctikilometrová
trasa – osm po proudu na raftu a osm zpět
na koloběžce, byla v horkém počasí po oba
dny dosti náročná, ale pobyt nám zpestřily
i zajímavé zážitky: na koloběžkách jsme
se zastavili u krásné
pojizerské chalupy
a požádali o vodu
na občerstvení. Nejen že jsme se setkali s velkou ochotou,
ale zjistili jsme, že
paní, která nás občerstvila, má známé
v Dobrušce. Druhé
příjemné překvapení
čekalo na zpáteční
cestě děvčata, když

s námi jel ve vlaku zpěvák Vašek Lebeda, známý pod přezdívkou Voxel. Děvčata
situace využila nejen ke společné fotograﬁi, ale i ke krátkému interwiev pro náš
školní časopis.
(jf)

19

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 07 / 2017

PET víčka pro Natálku

Natálka Kuchynková z Vracova se narodila s dětskou mozkovou
obrnou a těžkým mentálním postižením. Chodí do 5. ročníku v Kyjově.
Každý rok absolvuje pro ni důležitý rehabilitační pobyt v lázních Klimkovice.
Její mobilita vyžaduje dlouhodobou a ﬁnančně nákladnou léčbu. Rodina se maximálně
Natálce věnuje a veškerý její volný čas zabere péče o ni. Žáci naší školy i pedagogové
Natálku podporují sběrem PET víček již od roku 2013. V průběhu tohoto školního roku
jsme nasbírali téměř 200 kg plastových víček. Víčka si převzal tatínek, který nás seznámil s problematikou péče o postižené děti v našem státě. Vedení školy vyjádřilo rodině
podporu a všichni, co pomáhají, zaslouží veliké poděkování!
Dana Eﬀenberková
Sběr pokračuje i nadále, pomozte i vy dobré věci. Sběrné místo je v ZŠ Pulická, Dobruška.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci červenci oslaví významná životní jubilea:
Drahoslava Potočková
93 let Dobruška, Pulická
Marie Petrová
92 let Mělčany
Anna Pařízková
91 let Dobruška, Belveder
Zdenka Falberová
91 let Domašín
Anna Dršková
90 let Dobruška, Za Universitou
Dimitrij Pago, Ing.
85 let Dobruška, Mírová
Alena Sychrovská
85 let Dobruška, Sadová
Milena Říčařová
80 let Dobruška, Belveder
Stanislav Vlk
80 let Dobruška, Solnická
Helena Martináková, Mgr. 75 let Dobruška, Za Universitou
Ivan Mikáč
70 let Dobruška, Pulická
Vladimír Musil, Ing.
70 let Dobruška, Za Universitou
Božena Sazimová
70 let Dobruška, Družstevní
Jarmila Učíková
70 let Dobruška, Za Universitou
Miluše Dvořáková
65 let Dobruška, Na Příčnici
Alena Jeriová
65 let Dobruška, Křovická
Alicja Wasilewska
65 let Dobruška, Orlická

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V květnu z našich řad odešli:
Dytrtová Dagmar
Luština Radek
Křepela Václav
Červinková Marie
Novák Ladislav
Heritesová Ludmila
Kvapilová Jindřiška

1947
1972
1940
1936
1946
1928
1943

Pulice 66
Dobruška 991
Dobruška 821
Dobruška 792
Pulice 57
Dobruška 727
Dobruška 792

Čest jejich světlé památce!

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

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
otevírá dětskou skupinu Grafinka
Dobrušská společnost KBA-Graﬁtec,
výrobce tiskových ofsetových strojů od 1.
července otevírá ve své budově v Javorové
ulici dětskou skupinu Graﬁnka. Určena je
hlavně pro matky s malými dětmi nebo pro
matky na mateřské dovolené, které si chtějí na pár hodin přivydělat a o jejichž děti
bude bezplatně postaráno. Ve stejné budově bude totiž otevřen provoz drobných
montážních prací vhodný právě pro ženy.
A co je dětská skupina? Je to pravidelná péče o dítě do zahájení povinné
školní docházky a umožňující mu do20

cházku v rozsahu nejméně šest hodin
denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která
je zaměřena na zajištění potřeb dítěte,
na jeho výchovu, rozvoj jeho schopností
a dovedností a na kulturní a hygienické
návyky dítěte.
V případě volné kapacity může
Graﬁnka také poskytnout krátkodobé
hlídání dětí, kdy musí například rodič
zůstat v práci déle nebo když vypadne
obvyklé hlídání, které většinou zajišťují
babičky.
(jme)
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U tábořiště v Mělčanech se odehrál tradiční Pohádkový les
Dům dětí a mládeže stejně jako každý
rok připravil v lese kolem mělčanského
tábořiště pro své malé příznivce a pro jejich rodiče tradiční Pohádkový les. I když
počasí všem moc nepřálo a Mělčany občas zkrápěl déšť, téměř sto čtyřicet dětí
se přišlo přenést do pohádky a podívat se
na známé české i světové pohádkové hrdiny. Mohly si tak popovídat s královnou
a králem v jejich lesním království, nahlédnout do pařezového domečku Křemílka a Vochomůrky, poškádlit čerta s čerticí
nebo ošálit ježibabu. Všechny tyto pohádkové hrdiny - a letos jich bylo třicet čtyři
– představovali přátelé a kamarádi DDM.
A že se i letos Pohádkový les vydařil,
o tom v samotném závěru svědčily rozesmáté a pokreslené tváře malých účastní-

ků, kteří velmi často kousali perník, který
dostali od Pohádkové babičky za to, že

splnili všechny úkoly na své cestě Pohádkovým lesem v Mělčanech.
(jme)

Úspěch dobrušských skautů ve Svojsíkově závodě
O víkendu 26. až 28. května se v Náchodě uskutečnilo krajské kolo Svojsíkova závodu, kterého se zúčastnily díky
obsazení prvních dvou postupových míst
ve svých kategoriích v kole okresním i
čtyři dobrušské družiny (dvě dívčí a dvě
chlapecké). Závod byl fyzicky mnohem
náročnější než kolo okresní, ale i tak se
s ním naše hlídky popraly skvěle. Celým
víkendem nás provázelo téma mobilizace

a i podmínky pro úspěšné splnění tomuto
tématu odpovídaly. V pátek si hlídky musely v časovém limitu postavit stany a připravit večeři na ohni. Druhý den se kolem
páté hodiny ráno ozval poplach. Členové
družin si museli do 30 minut sbalit věci
a na celý den odejít na trasu, během které plnili různé úkoly související se závodem. Příkladem mohou být stanoviště
zdravovědy, plavby na lodi se záchranou
“utonulého”, řešení
krizové situace, ale
také práce s mapou
a podobně. V rámci
dlouhé cesty byla
také zajištěna prohlídka
válečných
pevností v okolí
Náchoda. Po návratu v odpoledních
- spíše večerních hodinách zpět na tá-

bořiště byli všichni
unavení, ale spokojení
sami se sebou, že i přes
horko, velkou vzdálenost a náročnost úkolů
celý závod dokončili. V neděli už následoval pouze aktivní odpočinek v podobě
hry v lese, u které se všichni odreagovali, a na úplný závěr vyhlášení, které pro
nás dopadlo velmi příznivě. Chlapecké hlídky se umístily na 5. a 6. místě
a dívčí družiny pak obsadily 6. a hlavně
1. místo, které nám zajišťuje postup do celostátního kola. To se bude konat v polovině září v Humpolci. Vítězná hlídka
závodila ve složení: Veronika Dyntarová,
Johana Gregorová, Šárka Pavlová, Ada
Kučerová, Ela Krkošková, Veronika Jouklová a Markéta Štaﬀová. Tak nám držte
palce, ať všem ukážeme, že i v malém
městečku, jako je Dobruška, může vyrůst
velká konkurence.
Simča

RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
Léto v Africe
V Sedmikrásce pro
vás budeme mít otevřeno
i v průběhu letních prázdnin. Chystáme velké dobrodružství. Pro všechny
návštěvníky připravujeme
,,Léto v Africe‘‘. Program plný zábavných
písniček, básniček, cvičení i vyrábění
s cestovatelskou tematikou teplých krajů
můžete navštívit v týdnech: 10. 7. – 14. 7.,
17. 7. – 21. 7. a 28. 8. – 1. 9. Společně
budeme putovat džunglí, pouští, savanou,
potkáme domorodá zvířata a hlavně si

užijeme spoustu legrace. Naše centrum
na známé adrese náměstí F. L. Věka 24 nad restaurací Jelen (vchod zezadu od zmrzliny)
bude otevřeno každý všední den, a to
od pondělí do čtvrtka od 8 do 12 hodin a v pátek
od 9 do 11 hodin.
Moc se na všechny
těšíme. Na viděnou
v Africe.
Za tým Sedmikrásky
Mgr. Kateřina Faltová

www.jbdobruska.cz
sedmikraska@jbdobruska.cz
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
červenec 2017
ARCHLEBOVY SADY
DOBRUŠSKÉ LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ 2017
neděle 9. července
Tomy (country, Opočno)
neděle 16. července Prádelna (jazz-funk, Hořice)
neděle 23. července Stanek Music (pop, Nové Město n. M.)
neděle 30. července Combi (pop, Rychnov nad Kněžnou)

ŠUBERTOVO NÁMĚSTÍ
Od 24. června do 31. července
KARIKATURY FRANTIŠKA KUPKY
Galerie pod širým nebem.
Sobota 15. července od 18.00
COUNTRY VEČER
Vystoupí skupiny Trio z hor a přátelé, Folk Stones.
Vstupné 50 Kč.

NÁDRAŽÍ ČESKÝCH DRAH
Neděle 2. července v 18.30
KONCERT NA PERÓNĚ
Vystoupí dechová hudba Valánečka a dobrušská country-folková skupina Sedmý nebe. K nahlédnutí bude „Kino na kolejích“. Spolupořádají město Dobruška, ČD Národní dopravce,
ČD Cargo, SŽDC a Servisbal obaly Dobruška. Vstup zdarma.
Občerstvení zajištěno.

MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, telefon: 494 629 668 a 725 048 991
DOMEK F. V. HEKA - F. L. VĚKA (obytná světnice, kupecký
krám a muzejní expozice) je v červenci otevřen denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí Františka Kupky, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz věže) je přístupná denně mimo
pondělí od 10 do 17 hodin. Jindy na předchozí objednání v informačním centru, tel. 494 629 581.
EXPOZICE Příběh města Dobrušky a Příběh dobrušské obce
židovské, jejíž součástí je i mikve a synagoga, jsou přístupné
denně kromě pondělí 9 – 11.30 a 12.30 – 17 hodin. Expozice mají
vchod v budově muzea čp. 45 na Šubertově náměstí.

RENESANČNÍ RADNICE
nám. F. L. Věka čp. 1
Od 8. června do 31. července
BEAUGENCY – DOMOV FRANTIŠKA KUPKY
ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Výstava o francouzském městě, ve kterém malíř František Kupka
s manželkou Eugenií prožil období II. světové války. Otevřeno
denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin.
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přehled akcí
LAPIDÁRIUM
nám. F. L. Věka čp. 11
Červenec a srpen
SYNOVÉ ADAMA A EVY - plastiky (lití na ztracený vosk) Vojtěšky Vlčkové a fotograﬁe Jana Vlčka.
Vernisáž se uskuteční 13. července v 17 hodin.
Výstava je přístupná v pracovní době městského úřadu:
pondělí a středa 7.30 – 17.00, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.00,
pátek 7.30 – 13.30.
Otevřeno také ve svátečních dnech 5. a 6. července
od 9 do 17 hodin.

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

Otevírací doba
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.30
12.30 – 14.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Změna - během letních prázdnin (tj. od 1. července do 31. srpna)
pondělí středa a pátek
8.30 – 11.30

Výstava ve foyer knihovny
SOŇA TOUCOVÁ
KERAMIKA,
OLEJOMALBA, KRESBA
Soňa Toucová, rodačka z Opočna, se od dětství se věnuje výtvarné činnosti. Vystudovala
Obchodní akademii v Kostelci
n. O. a Střední uměleckou školu
keramickou v Bechyni. Od roku
2011 podniká v oboru keramiky
ve svém domě v Lipinách u Bolehoště, kde má keramickou dílnu. Ráda keramiku vyrábí, ale
i učí děti a dospělé. Nejraději tvoří různé skřítky, anděly, madony, vodníky a jiné bytosti. Soňa Toucová však netvoří pouze
v keramice, ale maluje obrazy technikou olejomalby, kreslí kresby pravou mozkovou hemisférou nebo automatickou kresbou.
Všechny tyto techniky opět učí na svých kurzech.
Soutěž pro děti i dospělé
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU - velká letní fotosoutěž
Městská knihovna vyhlašuje velkou prázdninovou fotograﬁckou
soutěž ve dvou kategoriích – pro děti a pro dospělé. Dokažte
nám, že čtení sluší opravdu každému! Vyfoťte se na obvyklých či
netradičních místech, při pobytu na dovolené nebo jen tak doma,
prostě s knihou a soutěžní fotku pošlete v elektronické podobě
na adresu knihovny – knihovna@mestodobruska.cz nejpozději
do 15. září. Vyhlášení vítězů se uskuteční začátkem října během
„Týdne knihoven“. Tak HURÁ na prázdniny s knihou a foťákem
v ruce!
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BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
V prostorách městské knihovny si opět můžete vybrat z bohaté nabídky knih vyřazených z fondu knihovny. Knihy získáte
za symbolickou cenu.

SPOLKOVÝ DŮM
RÝDLOVA VILA

Sobota 15. července od 20.00
LETNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA s kapelou Rocksorry.
Vstup zdarma.

Novoměstská 187, telefon 494 629 667
KLUB DŮCHODCŮ:
od 14 do 17 hodin

pravidelné

schůzky

každé

MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA

úterý

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.

RODINNÉ CENTRUM
SEDMIKRÁSKA
náměstí F. L. Věka 24, telefon 605 548 288
Středa 14. června od 10 hodin
LÉTO V AFRICE
Pondělí až čtvrtek 8.00 – 12.00, pátek 9.00 – 11.00
Otevřeno: 10. července – 14. července,
17. července – 21. července,
28. srpna – 1. září.

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)
Setkání klubů během letních prázdnin budou dle dohody. Během
prázdnin si aktuální program ověřte na našich webových stránkách. Na všechna setkání jste srdečně zváni. Vstup zdarma.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, telefon 494 621 505
Pondělí 3. července až pátek 7. července (kromě státních svátků)
LÉTO S PAMPELIŠKOU
prázdninové tvoření a hry. Chceš prožít první dny prázdnin s novou vlastnoručně vyrobenou hračkou? Vyrobit dárek pro kamaráda? Tvořit něco pro radost a vyzkoušet netradiční výtvarné
techniky?
Pondělí 31. července – pátek 11. srpna.
STANOVÝ TÁBOR V MĚLČANECH
všestranně zaměřený stanový tábor s celotáborovou hrou Pustý ostrov pro děti od 1. do 5. třídy. Více informací na tel. 494 621 505.
Připravujeme na srpen:
VÍKENDOVÝ ŘEZBÁŘSKÝ KURZ
na táborové základně v Mělčanech od pátku 4. srpna od 18 hodin
do neděle 6. srpna.
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.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Sobota 1. července v 17.30
JÁ, PADOUCH 3 ﬁlm ve 3D
Premiéra animované komedie. Je dobré být zlý. Bývalý padouch
Gru má problém. Mimoni jsou čím dál nespokojenější s tím,
že už páníček není zlý... Mládeži přístupný. 150 Kč|90 min.
České znění.
Sobota 1. července ve 20.00
HOLKY NA TAHU
Repríza komedie. Pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy
uspořádá víkendové setkání po deseti letech v podobě divoké
dámské jízdy v Miami. Mládeži nepřístupný. 120 Kč|96 min.
Neděle 2. července v 17.30
JÁ, PADOUCH 3
Repríza (2D) animované komedie. Mládeži přístupný. 130 Kč|90
min. České znění.
Neděle 2. července ve 20.00
PSÍ POSLÁNÍ
Repríza dojemné dramatické komedie. Všichni psi jednou přijdou do nebe… Mládeži přístupný. 110 Kč|90 min. České znění.
Středa 5. července ve 20.00 a čtvrtek 6. července ve 20.00
PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA ﬁlm ve 3D
Repríza dobrodružného ﬁlmu. Na ﬁlmová plátna se v roli ikonického dobrodruha a antihrdiny Jacka Sparrowa vrací Johnny
Depp. Ocitá se tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod
vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem). Mládeži
přístupný. 130 Kč|120 min. České znění.
Pátek 7. července 20.00 a neděle 9. července v 17.30
SPIDER-MAN: HOMECOMING ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického ﬁlmu. Mladý Peter Parker/Spider-Man
(Tom Holland) se začíná sbližovat se svou nově získanou identitou pavoučího superhrdiny. Vrací se domů, kde žije se svou tetou May (Marisa Tomei) pod bedlivým dohledem svého nového
učitele Tonyho Starka (Robert Downey Jr.). Mládeži přístupný.
140 Kč|100 min. České znění.
Sobota 8. července v 17.30
ŠPUNTI NA VODĚ
Repríza prosluněné komedie s Jiřím Langmajerem, Pavlem Liškou a Hynkem Čermákem za nadšené podpory dětských herců.
Role jejich něžných poloviček ztvárnily Tatiana Vilhelmová, Anna
Polívková a Jana Kvantiková. Mládeži přístupný. 100 Kč|83 min.
Sobota 8. července ve 20.00
V UTAJENÍ
Premiéra akčního thrilleru. Aby odvrátili hrozbu, musí odhalit
zrádce. Špičková agentka americké CIA Alice Racine (Noomi
Rapace) je po nevydařené akci přeřazena do londýnské kanceláře. Dále hrají: Orlando Bloom, John Malkovich, Michael Douglas. Mládeži nepřístupný. 120 Kč|98 min.
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Neděle 9. července ve 20.00
TRPKÁ ÚRODA
Premiéra válečného ﬁlmu. Vypráví osudy dvou mladých milenců,
vtažených do pustošícího řádění Josefa Stalina a jeho genocidní
politiky namířené proti Ukrajině ve třicátých letech minulého
století. Mládeži přístupný. 100 Kč|104 min.
Čtvrtek 13. července ve 20.00
VÁLKA O PLANETU OPIC ﬁlm ve 3D
Premiéra akčního sci-ﬁ. Mládeži přístupný. 150 Kč|143 min.
Pátek 14. července ve 20.00
MILOVNÍK PO PŘECHODU
Premiéra americké komedie ozdobená sexbombami dvou generací - mexickou kráskou Salmou Hayek a sexuálním symbolem
šedesátých let, legendární Raquel Welch. Držte si plavky, přichází… Mládeži nepřístupný. 110 Kč|115 min.
Sobota 15. července v 17.30
SPIDER-MAN: HOMECOMING ﬁlm ve 3D
Repríza amerického ﬁlmu o pavoučím superhrdinovi. Mládeži
přístupný. 140 Kč|100 min. České znění.
Sobota 15. července ve 20.00
VETŘELEC: COVENANT
Repríza sci-ﬁ thrilleru. Režisér Ridley Scott se vrací do vesmíru, který
stvořil v kultovní sérii Vetřelec. Mládeži přístupný. 110 Kč|122 min.
Neděle 16. července v 17.30
KRÁSKA A ZVÍŘE
Hraná adaptace animované klasiky (2D) Kráska a zvíře společnosti Disney, jež je ohromující ﬁlmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů. Mládeži přístupný. 100 Kč|100 min.
České znění.
Neděle 16. července ve 20.00
OKLAMANÝ
Premiéra dramatu odehrávajícího se v izolované dívčí internátní škole, kde se znenadání objeví muž. Jediný široko daleko.
Oscarová režisérka Soﬁa Coppola (Ztraceno v překladu) natočila
ﬁlm plný zničujících emocí, které roznítily chtíč, vášeň a láska.
Mládeži přístupný. 110 Kč|94 min.
Čtvrtek 20. července ve 20.00, pátek 21. července ve 20.00
a sobota 22. července ve 20.00
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET ﬁlm ve 3D
Premiéra akčního sci-ﬁ ﬁlmu. Vizuálně ohromující dobrodružství
Luca Bessona, legendárního režiséra ﬁlmů Leon, Pátý element
a Brutální Nikita. Valerian a Laureline jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají na starost udržovat pořádek v lidských vesmírných
teritoriích. Mládeži přístupný. 150 Kč|137 min. České znění.
Sobota 22. července v 17.30 a neděle 23. července v 17.30
LETÍME!
Premiéra animovaného dobrodružného ﬁlmu. Příroda umí být
krásná i krutá zároveň, o tom se přesvědčil mladý vrabčák Richard
už v den svého narození... Mládeži přístupný. 110 Kč|84 min.
České znění.
Neděle 23. července ve 20.00
DUNKERK
Premiéra válečného dramatu vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských
a belgických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku
na jaře 1940. Hrají: Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance,
Kenneth Branagh. Mládeži přístupný. 120 Kč|120 min.
Čtvrtek 27. července ve 20.00
WONDER WOMAN ﬁlm ve 3D
Repríza fantastického ﬁlmu. Ještě než se stala Wonder Woman,
podstoupila princezna Amazonek Diana trénink, který z ní udělal
neporazitelnou bojovnici. Mládeži přístupný. 120 Kč|141 min.
České znění.
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Pátek 28. července ve 20.00
BABY DRIVER
Premiéra akčního thrilleru. Talentovaný mladý řidič (Ansel Elgort), který zajišťuje zločincům únik z místa činu, je ve své práci tím nejlepším. Když se Baby setká s dívkou svých snů (Lily
James), vnímá to jako příležitost opustit život zločince a začít
znovu. Mládeži přístupný. 120 Kč|112 min.
Sobota 29. července v 17.30 a neděle 30. července 17.30
MAXINOŽKA
Premiéra animovaného ﬁlmu - Francie/Belgie. Náctiletý outsider
Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného tatínka. Mládeži přístupný. 110 Kč| 91 min.
České znění.
Sobota 29. července ve 20.00
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
Premiéra očekávané komedie - Francie/Belgie se ztřeštěným
Christianem Clavierem jako Jeanem-Etiennem Fougerolem.
Mládeži přístupný. 110 Kč|92 min.
Neděle 30. července ve 20.00
VÁLKA O PLANETU OPIC ﬁlm ve 3D
Repríza akčního sci-ﬁ. Mládeži přístupný. 150 Kč|143 min.

MALÝ SÁL

Výstava
GAMA ve čtvrté dekádě
Čtvrté desetiletí existence
známé regionální výtvarné
skupiny GAMA se pomalu naplňuje. Výstava dává
nahlédnout do výsledků
tvorby jejich členů z nedávných let i současnosti.
Otevřeno od 1. července
do 31. srpna v provozních hodinách kina.

LETNÍ KINO v areálu koupaliště
Pátek 7. července ve 21.30
DÁNSKÁ DÍVKA
Psychologický thriller, Austrálie / USA, 2015, 107 min.
Sobota 8. července ve 21.30
RODINNÝ FILM
Drama, ČR, 2016, 95 min. Hrají: Karel Roden, Vanda Hybnerová. Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu?
Středa 12. července ve 21.15
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Komedie, Velká Británie/Francie/USA, 2016, 123 min. Mládeži
nepřístupný. Tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované
těhotenství.
Pátek 14. července ve 21.15
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
Romantický/drama, USA, 2014, 125 min. Film je adaptací světového bestselleru Johna Greena, který vypráví o tom, jak zábavné,
vzrušující a tragické je žít a být zamilovaný.
Sobota 15. července 21.15
LADÍME 2
Hudební komedie, USA, 2015, 113 min. Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání a capella,
takže ve svých vystoupeních nepoužívají hudební nástroje.
Středa 19. července ve 21.15
LÍDA BAAROVÁ
Životopisný/historický/drama, ČR, SR, 2016, 106 min. Česká
herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských ﬁlmových ateliérů, považovaných za evropský Hollywood.
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Pátek 21. července ve 21.15
TEORIE TYGRA
Tragikomedie, ČR, 2016, 101 min. V hlavních rolích: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová. Jan už toho má dost. Poslední kapkou je
smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost.
Sobota 22. července ve 21.15
RYCHLE A ZBĚSILE 7
Akční, USA, 2015, 137 min. I auta můžou létat. Alespoň pro sérii
Rychle a zběsile to platí. Její hrdinové narazí na nepřítele, vedle
něhož všichni jejich dosavadní soupeři připomínají bandu dětí
z mateřské školky.
Středa 26. července ve 21.15
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie, ČR, 2016, 97 min. Sympatická Eliška je na prahu
čtyřicítky, když ji manžel milým a korektním způsobem požádá
o rozvod. Když nový život, tak od základů!
Pátek 28. července ve 21.00
DEADPOOL
Akční/komedie, USA/Kanada, 2016, 108 min. Mládeži nepřístupný. Po celém světě mezi námi žijí nenápadní, stateční
a skromní superhrdinové…
Sobota 29. července ve 21.00
MIKE A DAVE SHÁNĚJ HOLKU
Komedie, USA, 2016, 98 min. Mládeži nepřístupný. Bratři Mike
a Dave byli vždy přesvědčení o tom, že jedině oni umí rozjet
na rodinných setkáních tu pořádnou zábavu.
V případě velmi nepříznivého počasí se představení neuskuteční. Všechna ﬁlmová představení za jednotné vstupné
50 Kč. Při přerušení nebo nedohrání z důvodu nepřízně počasí se vstupné nevrací. Vzhledem k sníženému vstupnému
bez slev.

SPORT
LETNÍ KOUPALIŠTĚ
A KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, telefony 494 629 530 a 777 418 798
Otevřeno denně od 9 do 19 hodin.
KRYTÝ BAZÉN
je v červenci uzavřen.
SAUNA – letní provoz
Úterý
13 – 21 ženy
Středa
13 – 21 muži
Čtvrtek
13 – 21 společná
POZOR! Od pondělí 24. července do neděle 6. srpna technická ODSTÁVKA SAUNY!
AQUAEROBIK a SPINNING
se v červenci necvičí

MĚSTSKÝ STADION
VÁCLAVA ŠPERLA
2. až 6. července
OPEN AIR CUP
3. ročník ﬂorbalového turnaje pod širým nebem
15. a 16. července
DOBRUŠSKÝ POHÁR
27. ročník futsalového turnaje

ZE SPORTU
Tradiční běh v Cháborách vyhráli Michal Vokolek a Blanka Paulů
Více než sto vytrvalostních běžců
a běžkyň se postavilo na start 36. ročníku
„Přespolního běhu areálem zdraví Chábory". Hlavní závod na 10 kilometrů vyhrál
Michal Vokolek z AC Pardubice v čase
39:16,7. Čas pod 40 minut dokázal ještě
stlačit druhý Marek Kincl z Maratonstavu Úpice. Bronz bral Jaromír Hradecký
ze Skutče.
Ve ﬁniši ženského závodu na trati
3333 metrů svedly souboj veteránka Blanka Paulů z Maratonstavu Úpice a mnohem
mladší Kateřina Černíková, hájící barvy
náchodského týmu Cyklo Tony. Ve prospěch bývalé reprezentantky v běhu na lyžích hovořil rozdíl tří vteřin. Třetí příčku
obsadila Klára Šimáková z Hradce Králové. Tradiční závod zařazený do 28. ročníku seriálu Velká cena východních Čech
v bězích se letos uskutečnil na počest
140. výročí založení SDH v Cháborách.
Společně jej uspořádaly SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Chábory a rychnovský Sportovní klub Policie ČR.

Z výsledků – trať 10 km – muži A
(20-34 let): 1. Hradecký Jaromír (Skuteč)
40:03,6, 2. Šimák Jan (Hradec Králové)
41:08,7, 3. Krunčík Pavel (SK Týniště
nad Orlicí) 41:45,4,… 6. Vrátný Lukáš
(SDH Domašín) 50:26,3; muži B (35-44
let): 1. Kincl Marek (Maratonstav Úpice)
39:41,8, 2. Heller Tomáš (Hradec Králové) 42:33,4, 3. Kubasa Jiří (TJ Maratonstav Úpice) 45:23,6,… 7. Kantor Roman
(SDH Domašín) 48:39,4, 8. Novák Luboš
(Dobruška) 51:40,9,
12. Marek Pavel
(SDH
Chábory)
1:02:47,5; muži C
(45-54 let): 1. Vokolek Michal (AC
Pardubice) 39:16,7,
2.
Vejběra
Jan
(Cyklo Pokr HK)
43:51,4, 3. Sláma
Martin (Sportvisio)
47:34,2,… 5. Jarkovský Pavel (SDH

Provoz) 52:31,5; muži D (55-64 let):
1. Bláha Milan (AF Křovice) 45:35,6,
2. Doležal Luboš (Cyklotrony) 47:19,8,
3. Šolc Vítězslav (BKL Machov) 48:15,9,…
6. Flegl Bohumil (Skibob Klub Dobruška) 49:57,3, 9. Vanta Josef (Tri Club
Dobruška) 52:20,4; muži E (65-74 let):
1. Pullman Miroslav (ASV Jablonec n. N.)
46:43,4; muži F (75 a starší): 1. Jantsch
Vítězslav (Eleven Run Team) 1:01:01,5.
Trať 3333 metrů – junioři do 19 let:
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1. Jirásek Jakub (Hronov) 16:03,1,
2. Všetička Jan (Kounov Rozkoš) 16:49,0,
3. Pavelka Jan (Hronov) 17:47,0, 4. Hofman Radek (Dobruška) 21:29,9; juniorky
do 19 let: 1. Kubasová Leona (Maratonstav Úpice) 17:49,1, 2. Václavková Eliška
(Atletika Dobruška) 17:52,5, 3. Ficencová
Tereza (Chábory) 20:12,5,… 6. Maršíková Nikola (Dobruška) 25:41,7; ženy G
(20-34 let): 1. Černíková Kateřina (Cyklo
Tony Náchod) 15:10,6, 2. Šimáková Klára (Hradec Králové) 15:35,9, 3. Valová
Kateřina (Dobruška) 18:17,8, 4. Marková Michaela (Dobruška) 24:04,1; ženy H
(35-44 let): 1. Vejběrová Eva (Cyklo Pokr
HK) 15:45,6, 2. Štěpánová Dita (KOB
Dobruška) 16:50,0, 3. Renská Lenka (Náchod) 16:58,1, 4. Václavková Veronika
(Atletika Dobruška) 17:53,2, 5. Kantorová Lucie (SDH Domašín) 20:24,9,…
7. Krupičková Martina 22:20,1, 8. Matěnová Stanislava (obě Dobruška) 22:24,1;
ženy CH (45-54 let): 1. Jonášová Zdeňka
(Hradecký Spinning Klub) 18:33,6; ženy
I (55 a starší): 1. Paulů Blanka (Maratonstav Úpice) 15:07,6. Závod Buď ﬁt bez
rozdílu věku – muži: 1. Kopecký Aleš
(RUN4FUN) 16:29,6; ženy: 1. Rýdlová
Barbora (Jizbice) 19:20,3.
(six)

Pohár města Dobrušky v plavání 2017
Krytý bazén byl dějištěm plaveckých
závodů Pohár města Dobrušky 2017.
Žáci 2. až 5. tříd základních škol Františka Kupky (FKu) a Pulická (Pul) závodili
na individuálních tratích 25 a 50 metrů.
Program uzavřela klání štafet na 4 x 25
metrů. Poháry, medaile a diplomy při závěrečném slavnostním vyhlášení předávali starosta Petr Lžíčař a místostarosta Petr
Poláček.
Z výsledků – jednotlivci - trať 25 m chlapci - 2. třídy: 1. Roman Schill (FKu)
27:35 sek., 2. David Holý (FKu) 31:37,
3. Gabriel Váňa (FKu) 32:94; 3. třídy:
1. Tomáš Baláček 23:18, 2. Dominik Malošík 26:00, 3. Tomáš Kirschlager (všichni
FKu) 27:06. Trať 50 m – 4. třídy: 1. Jan
Marek (Pul) 46:00, 2. Šimon Bejda 49:63,
3. Martin Ohnoutek (oba FKu) 57:41;
5. třídy: 1. Matěj Urban (Pul) 33:41,
2. Marek Tojnar 42:75, 3. Michal Grulich
(oba FKu) 48:59. Trať 25 m - dívky 2. třídy: 1. Nikol Růžičková 24:00,
2. Alžběta Nejmanová 27:00, 3. Jiřina
Komárová (všechny FKu) 31:00; 3. třídy:
1. Pavla Petrová (FKu) 21:63, 2. Sabina
Hašková 23:06, 3. Linda Peterová (obě

Pul) 24:22; Trať 50 m – 4. třídy: 1. Tereza Ježková 43:88, 2. Ema Nováková
49:88, 3. Jindřiška Matulová (všechny
FKu) 56:40; 5. třídy: 1. Kristýna Domáčková 48:59, 2. Dorota Švorčíková (obě
Pul) 52:03, 3. Anny Kellnerová (FKu)
56:21. Štafety 4x25 m – 2. třídy: 1. tř.
2.A FKu, 2. tř. 2.A Pul, 3. tř. 2.B FKu;
3. třídy: 1. tř. 3.A Pul, 2. 3.A FKu, 3. tř.
3.B FKu; 4. třídy: 1. tř. 4.A FKu, 2. tř. 4.B
FKu, 3. tř. 4.A Pul; 5. třídy: 1. tř. 5.A Pul,
2. tř. 5.B FKu, 3. tř. 5.A FKu.
(six)

Vydařené setkání házenkářů sokolského oddílu národní házené
Tak jsme zase vyhráli! Tak by se dalo
nazvat setkání bývalých, ale i současných
hráčů, trenérů a funkcionářů oddílu národní házené v sobotu 17. června.
Oddíl národní házené Tělocvičné jednoty Sokol Dobruška letos neslavil žádné
kulaté výročí, jen 86 let od svého založení. Přesto se rozhodl uspořádat společensko-sportovní akci pro hráče, kteří
v minulosti oddíl reprezentovali. Vedení
jednoty cítilo vůči bývalým generacím
hráčů dluh, neboť předchozí setkání se
uskutečnilo v roce 2002. Od té doby se
sportovní areál za sokolovnou změnil
a zmodernizoval a prvoligové ženy dvakrát slavily (2012 a 2014) titul mistryň
České republiky.
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Vzpomínalo se na historická vítězství
a oživily se staré sportovní příběhy. Bylo
příjemné vidět opět tolik známých tváří
a ujistit se, že jsou všichni svému oddílu
stále věrní. Vedení Sokolu nezapomnělo
ocenit dřívější dlouholeté předsedy oddílu
Josefa Urbana a Miroslava Jelena za práci
v dobách jejich předsedování. Dále trenéry Františka Jirouda, Vladimíra Flégla, Karla Baláčka,
Hanu Vondráčkovou
a Jaroslava Hampla
za významný přínos
oddílu. Také současní trenéři převzali
z rukou předsedy
oddílu
skleněnou
plaketu za výchovu
nových házenkářských hvězd. Velké
poděkování patřilo
Boženě Laštovičkové a Jiřímu Sychrov-

skému, dlouholetým trenérům, kteří stojí
za ženskými úspěchy a tituly mistryň ČR.
Minutou ticha se zavzpomínalo na ty, kteří již odešli do házenkářského nebe. Zejména se vzpomínalo na Vlastu Nováka,
dlouholetého funkcionáře, dále na trenéry
Luďka Vícha a Josefa Laštovičku.
Při „sranda“ utkáních všichni čtyřicátníci, padesátníci i šedesátníci bojovali
jako v dobách dřívějších. Všem přihlížejícím ukázali, že neztratili nic ze svého
házenkářského umění, přehledu na hřišti
i touhy být nejlepší. Vše okořenily vtipné
poznámky a radost, že si zase mohli zahrát národní házenou za Dobrušku.
Do areálu za sokolovnou zavítalo více
než 120 házenkářů. Oddíl národní házené
v roce 2021 oslaví 90 let od založení. Tak
za čtyři roky Na viděnou!
Jiří Bednář,
předseda oddílu NH TJ Sokol Dobruška
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Dobruška, jako město s rozšířenou působností, zajišťuje výkon státní správy pro 25 obcí ve svém správním území,
které Vám, čtenářům, postupně představíme.

Přepychy
Vesnice roku 2017 Královéhradeckého kraje
Na úvod se sluší
srdečně pogratulovat k vítězství
v krajském kole
soutěže
Vesnice
roku 2017 a vzápětí dodat, že titul je
opravdu ve správných rukách.
V čele Přepych, jež měly k 1. lednu
2017 celkem 628 obyvatel, stojí od podzimu roku 2014 Zdeňka Seidelová,
která začala obec měnit takřka ze dne
na den, a výsledek se odrazil v soutěži
Vesnice roku.

Starostka Přepych Zdeňka Seidelová
při vyhodnocení soutěže Žena regionu
V obci funguje Základní a mateřská
škola (tzv. malotřídka – od 1. do 5. třídy
pro 41 žáků se školní jídelnou a družinou, mateřská škola pro 28 dětí), pobočka
Pošty Partner, obecní knihovna, Senior
centrum, domov pro osoby se zdravotním
postižením „Dědina“.
Obyvatelé využívají obchod potravin
a smíšeného zboží, kadeřnictví, restauraci
Katka. Aktivní občané se sdružují ve spolcích SK Přepychy, SDH, ČČK, Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy, ZO
Českého svazu včelařů a ProPřepychy.
K Přepychám neodmyslitelně patří
Podorlické a motoristické trhy na hřišti,
v posledních letech také masopustní průvod, festival dechových hudeb Přepychy
Karla Pšeničného, soutěž netradičních
plavidel O přepyšské kormidlo a rybářské
závody Zlatý karas.
A čím Přepychy přesvědčily hodnotitelskou komisi, že jsou nejlepší a nejkrásnější vesnicí roku?
Zajeďte se podívat, co všechno se
tam za dva a půl roku změnilo. Pokud to

opravdu uděláte, uvidíte udržovaná veřejná prostranství i revitalizovanou zeleň
v obci a v duchu tradice obnovené ovocné
aleje podél příjezdových cest. Nenechte
si ujít ani stylově upravenou a nezvykle krásnou lokalitu Ve Skalách směrem
na Záhornici, včetně chodníku a parkovací plochy, po opravené cestě zajděte do romantického údolí a poutního místa Dřízna
s nově vysázenou zelení, opraveným
prostranstvím před kaplí Panny Marie
a novou dřevořezbou u studánky Křížovka. Prohlédněte si zrestaurované sakrální památky a dominantu obce – kostel
sv. Prokopa se vzácnými zvony uvnitř. Při
té příležitosti dodejme, že první písemná
zmínka o obci pochází už z roku 1355.
Zvláštní kapitolou jsou varhany z roku
1872 na kůru kostela, jejichž obnova strhla
doslova lavinu solidarity. Formou adopce
varhanních píšťal a dobrovolného vstupného na koncertech bylo vybráno již několik
set tisíc korun, což bezpochyby zaslouží
obdiv. Projekt záchrany nástroje beneﬁčně
podpořili také žáci dobrušské ZUŠ a mimo
to do Přepych zavítali takoví umělci jako
Václav Hudeček nebo Jaroslav Svěcený,
letos Jiří Stivín nebo Hradišťan s Jiřím
Pavlicou a cyklus koncertů vynikajících
umělců pokračuje až do úplného završení
projektu. V plánu je ovšem oprava vzácných zvonů a výroba nového kusu, který
doplní trojici do původního stavu, neboť
jeden zvon byl za války rekvírován.

Od začátku roku 2016 se Přepychy
pyšní svým znakem a vlajkou, na nichž
nechybí skály, ovocné stromy a voda, tedy
atributy, které k obci odnepaměti patří.
Letos se dokonce podařilo vydat v „obecní režii“ u příležitosti otevření pobočky
Pošty Partner své poštovní známky.
Podpora mladé generace se odráží
v rozsáhlé rekonstrukci mateřské školy
nebo v přípravě pozemků na bytovou výstavbu pro mladé rodiny.
Kulturní a společenský život kvete
na všech frontách. Spolky pracují o sto
šest a akce pro všechny generace, ať
na sále místní restaurace nebo u obecních
rybníků či na hřišti jsou bohatě navštěvovány lidmi z celého regionu.
Ale nejen to. Ruku k dílu, když je
opravdu potřeba, přiloží všichni, kdo mohou. Důkazem bylo úterý 6. června, kdy
se díky společnému úsilí a skvělé organizaci podařilo ochránit soukromý i obecní
majetek před velkou vodou.
Popřejme starostce Zdeňce Seidelové, která je hnacím motorem změn, zastupitelům i všem občanům, aby nabyté
zkušenosti zúročili při přípravách vyhodnocení soutěže Vesnice roku, které jako
vítěz krajského kola upořádají Přepychy
19. srpna, aby je neopustilo nadšení a aby
se jim i nadále dařilo zvelebovat místo,
kde žijí, k obrazu svému.
(eda)

Dominanta obce Přepychy - kostel svatého Prokopa
27
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Křížovka o ceny
Správnou odpověď vědomostní křížovky z minulého měsíce zaslaly tři desítky luštitelů. Nerozhodila je ani tisková
chyba (v 10. řádku chyběla dvě políčka),
za kterou se omlouváme. Při losování
o vstupenky do kina na měsíc červenec
se štěstí usmálo na Markétu Ulrychovou
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a Jiřího Víška z Dobrušky a Evu Kratěnovou z Opočna.
V červenci se Dobruška stane už tradičně dějištěm dvou velkých sportovních
akcí. Obě se řadí mezi největší svého druhu v republice. Tajenka vám odhalí, o jaké
druhy sportovních turnajů se jedná…
Pokud se chcete pokusit získat vstupenky na jeden ze srpnových ﬁlmů, tak

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 středy 10. července.
Přejeme vám příjemnou zábavu.
Nápověda: LAUB, LENS, ICAO.
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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S NÁMI BYSTE

PROŠLI !

autoservis

Dobruška

Pøijmeme vyuèeného automechanika s praxí.
30
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<ǀĂůŝƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶş


ĚŽŵƽ͕ďǇƚƽĂĚŽŵĄĐŶŽƐƚş

.DåGi EXGRYD GĤP D GRPiFQRVW MH Y\VWDYHQD UL]LNX SRãNR]HQt 3UDVNOp YRGRYRGQt SRWUXEt SĜHSČWt
VWĜHFKD SRãNR]HQi YLFKĜLFt ]DWRSHQê VNOHS QHYtWDQi QiYãWČYD ]ORGČMH D GDOãt PRåQp ãNRG\ 0DMLWHO
SRWĜHEXMH QHFKDW W\WR þDVWR YHOPL QiNODGQp ãNRG\ U\FKOH D ~SOQČ RSUDYLW .YDOLWQt SRMLãWČQt QHPRYLWRVWL
DGRPiFQRVWL9iPSĜLĜHãHQtWČFKWRVLWXDFtSRPĤåH



3RMLäWčQtQHPRYLWRVWL
5RGLQQêGĤPE\WRYêGĤPE\WFKDWDYHGOHMãtVWDYE\


3RMLäWčQtGRPiFQRVWL
9\EDYHQtGRPiFQRVWLL9DãHFHQQpYČFLPLPRGRPRY


3RMLäWčQtRGSRYčGQRVWL
2GSRYČGQRVW]GUåE\QHPRYLWRVWLRGSRYČGQRVWþOHQĤ
GRPiFQRVWLRGSRYČGQRVWYĤþL]DPČVWQDYDWHOL
-GHRQHMGĤOHåLWČMãtSRMLãWČQtQDRFKUDQXFHOpURGLQ\



9êKRG\SUR9iV
9 =DMLVWtPHSUR9iVYSRMLãĢRYQiFKQHMY\ããtPRåQpVOHY\DERQXV\
9 6SROXSUDFXMHPHVHYãHPLSRMLãĢRYQDPLQDWUKXMVPHQH]iYLVOêSRMLãĢRYDFtPDNOpĜ
9 -VPH]NXãHQtRGERUQtFLVGORXKROHWRXSUD[t


WƎŝũěƚĞƐŝƐũĞĚŶĂƚŬǀĂůŝƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶşsĂƓĞŚŽĚŽŵŽǀĂ͕
ŶĞďŽƐĞƉƎŝũěƚĞƉŽƵǌĞƉŽƌĂĚŝƚ͕ǌĚĂsĂƓĞƐŽƵēĂƐŶĄƉŽũŝƐƚŶĄƐŵůŽƵǀĂ
ŽďƐĂŚƵũĞŬƌǇƚşǀƓĞĐŚƌŝǌŝŬ͕ŬƚĞƌĄũƐŽƵĚƽůĞǎŝƚĄƉƌĄǀĢƉƌŽsĄƐ͘




.YDOLWQtSRMLãWČQt9DãHKRPDMHWNX
 








=DMLVWtPHSUR9iVNYDOLWQtSRMLäWčQtSURYäHFKQ\GUXK\QHPRYLWRVWtDGRPiFQRVWt



3RPĥæHPH9iPVYëEčUHPSRMLäWčQtWDNDE\9iäPDMHWHNE\OVP\VOXSOQčFKUiQčQ





 

d/W

EĂǀƓƚŝǀƚĞŶĄƐĂǀǇǎĄĚĞũƚĞƐŝŶĞǌĄǀĂǌŶŽƵŶĂďşĚŬƵ

<ŽŵƉůĞƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶşĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝŶĂēĄƐƚŬƵϮϱϬϬϬϬ<ēƐƓŝƌŽŬǉŵƌŽǌƐĂŚĞŵŽĐŚƌĂŶǇͣĂůůƌŝƐŬ͞

нŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚǀƓĞĐŚēůĞŶƽƌŽĚŝŶǇŝŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚǌĚƌǎďǇŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ͕ůŝŵŝƚϭϬϬϬϬϬϬϬ<ē

ĐĞŶĂ͗ϭϬϬϬ<ēƌŽēŶĢ





.OLHQWVNpFHQWUXP'REUXäND

QiP)/9čND'REUXäND

(naproti restauraci U Zelingerĥ)

2WHYtUDFtGRED
3RQGčOtDæÿWYUWHN ²²
3iWHN
²




),1,&2VURþOHQVNXSLQ\,16,$]DVWXSXMH'DQLHO5DãHNWHOHIRQ










ZZZILQLFRF]
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23:30 22:00 20:30 19:00

17:30

16:00

14:30

13:00

ročník

Bohadlo Band
Sunday Jam
Vaťák/kabát revival
Barbora Poláková
UDG
Michal Hrůza
Komunál
Pink Floyd revival

14O Kč 15O Kč
PŘEDPRODEJ

NA MÍSTĚ

Děti do 1OO cm v doprovodu rodičů zdarma

vstupenky
online

www.pivobrani.eu

Dobruška
32

Turnaj ve stolním fotbálku v lidské velikosti
Rodinný koutek a dílničky pro děti
Akcí vás provede Lucie Peterková
(moderátorka ČRo Hradec Králové)
e-mail: info@pivobrani.eu / tel.: 777 642 OO9
zákaz vstupu se zvířaty
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obchod s dÁmskÝm textilem
v ulici Komenského
(naproti odboru dopravy a silničního hospodářství).

Nabízíme zboží českého výrobce DRAPS OLOMOUC
a polského výrobce WADIMA.
V sortimentu nejdete tílka, trička, halenky,
kalhoty dlouhé i ¾, sukně, šaty, bundy, tuniky, obuv.

Otevřeno denně od 10.00 – 16.00 hodin.

34

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
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Měsíčník vydávaný městem Dobruška
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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, Miroslav Sixta, Dana Ehlová,
Miloš Kaňa, Josef Frýda, Jana Melicharová, Hana Maršíková,
Pavel Vondřejc, Karel Vítek, archivy města, Gymnázia Dobruška,
ZŠ F. Kupky, ZŠ Pulická a ZUŠ. Vizualizace: Povodí Labe.
Kresba na titulní straně zachycující Dobrušťákům známou
scénu ze seriálu F. L. Věk: Tomáš Kodydek.
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Distribuce: Česká pošta.

Obrázky Hany Maršíkové zachytily bezvadnou atmosféru 36. ročníku PŘESPOLNÍHO BĚHU AREÁLEM ZDRAVÍ CHÁBORY, o němž se píše uvnitř čísla na stranách
25 a 26. Se startovním číslem 31 zvítězil v jedné z veteránských kategorii mužů křovický Milan Bláha před Lubošem Doležalem, který na horním snímku přijímá gratulace
od starosty Dobrušky Petra Lžíčaře a místostarosty Petra Poláčka (uprostřed). Na velké fotografii právě odstartovaly ženy společně s běžci Buď Fit závodu na 3333 metrů.
O prvenství v kategorii něžného pohlaví svedly vyrovnaný souboj stříbrná medailistka
z olympiády v Sarajevu a dvojnásobná medailistka z mistrovství světa v běhu na lyžích
Blanka Paulů (č. 31) s Kateřinou Černíkovou (č. 16). Více sil ve finiši měla zkušenější běžkyně, ale Černíková vévodila své věkové kategorii. Tempo hlavního závodu
na 10 kilometrů udávali vítězný Michal Vokolek z Pardubic (č. 37), v cíli druhý úpický
Marek Kincl (č. 55) a celkově bronzový Jaromír Hradecký ze Skutče (č. 47). Všichni tři
vytrvalci vládli svým vrstevníkům.
Společná fotografie účastníků SETKÁNÍ BÝVALÝCH HRÁČŮ, TRENÉRŮ a FUNKCIONÁŘŮ ODDÍLU NÁRODNÍ HÁZENÉ
Tělocvičné jednoty Sokol Dobruška. Na hřišti za sokolovnou se sešlo více než 120 házenkářů. Více na straně 26.

DOBRUŠSKÁ POUŤ na sklonku května
slavila deset let obnovené tradice. Pořadatelé na počest výročí přichystali velkolepý ohňostroj. Novou atrakcí pouti
byla pohyblivá lavice Avengers (na malém snímku vpravo). Hlavním lákadlem
doprovodného kulturního programu byly
koncerty revivalu Wanastowi Vjecy a nestárnoucího zpěváka Petra Kotvalda.
Redakce Dobrušského zpravodaje děkuje
čtenářce Pavlíně Novotné-Horké za zaslání fotografií ohňostroje a vysokého
kolotoče u radnice z nezvyklé perspektivy.

Z NÁVŠTĚVY BISKUPA královéhradecké diecéze Jana Vokála v dobrušské renesanční radnici.

