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Na sklonku června Dobruška uctila památku Františka Kupky, světoznámého umělce pocházejícího z našeho kraje. Při příležitosti
60. výročí od malířova úmrtí se v rámci cyklu ČESKO-FRANCOUZSKÉ DNY uskutečnila řada vzpomínkových akcí. V Dobrušce
se jich většina soustředila do ČERVENO-MODRO-BÍLÉ SOBOTY, která nabídla exkluzivní výstavu Kupkových originálů, divadelní a filmová představení, besedy, komponovaný pořad, další výstavy a hudební vystoupení. Do města zavítali významní hosté v čele
s francouzským velvyslancem Rolandem Galharaguem (zcela vlevo), zástupci měst Beaugency, Puteaux a Toul a Jiřího Štěpána,
hejtmana Královéhradeckého kraje (druhý zprava).
NA TITULNÍ STRANĚ: nově odhalený památník Františka Kupky v Opočně a divadelní představení Ďáblův most na náměstí F. L. Věka.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
léto a s ním spojené příjemné období
velkých prázdnin
a doby dovolených
je v plném proudu. K létu patří
především slunce
a voda. Je to doba,
kdy trávíme více
času venku. Ať už sportujeme, zahradničíme, nebo jen tak lenošíme.
Aktivní odpočinek v podobě atraktivních kolektivních sportů v areálu dobrušského městského stadionu nabídly
v červenci opět dvě výjimečné akce – ﬂorbalový Open Air Cup a Dobrušský pohár
ve futsalu. Oba turnaje už tradičně přilákaly do našeho města stovky sportovců
a návštěvníků z celé České republiky i ze

zahraničí. Za oběma se skrývá obrovské
množství přípravných prací dobrovolníků, kteří se snaží soutěžícím sportovcům
vytvořit co nejlepší podmínky. Opět jsem
měl možnost poznat, že se jim to skutečně daří. Řada lidí z okolí i z daleka mně
potvrdila, že se k nám do Dobrušky rádi
vrací, protože oba velké podniky mají
vysokou sportovní úroveň a zároveň se
z nich nevytrácí pohodová přátelská atmosféra.
Open Air Cup Dobruška se pyšní nálepkou největšího ﬂorbalového turnaje
pod širým nebem v republice a Dobrušský pohár se svojí více než čtvrtstoletou
historií se rovněž řadí mezi největší české
podniky ve své kategorii. Obě akce skvěle
propagují naše město ve světě.
Potěšilo mě, že ﬂorbalisté letošní čtvrtý ročník rozšířili o mládežnický turnaj,
na němž se představilo více než dvě stě

padesát dětí. Jsem rád, že se mladí lidé
v našem městě hýbou a tráví čas se svými
kamarády navzdory současnému nelichotivému trendu, při němž se lidé navzájem
stále více odcizují tím, že tráví příliš mnoho času sledováním displejů při surfování
na internetu. Město bude sportovní a kulturní aktivity i nadále podporovat.
V nadcházejícím měsíci se uskuteční
v pořadí třetí velký letní turnaj s nezanedbatelnou tradicí. Fotbalisté na našem
stadionu v sobotu 19. srpna uspořádají již
devátý ročník Rampušák Cupu, na němž
startují nejmladší hráči v kopačkách. Medaile si z něj v uplynulých letech odvezli třeba malí caparti z Ústí nad Labem,
Kladna, moravských Šardic nebo pražských Bohemians.

Nová jednosměrná ulice v Dobrušce

Změna dopravního značení zahrnovala podání žádosti o vydání souhlasného
stanoviska Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou.
V dotčeném úseku místní komunikace přibyly nové svislé dopravní značky:
– při vjezdu do ulice K. Michla z křižovatky ulic Pulická a Zd. Nejedlého (před
č.p. 824) svislé dopravní značení „JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ“ a „ZÁKAZ
VJEZDU NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ s dodatkovou tabulkou s textem
„MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“
– na výjezdu od garáží vedle čp. 824
svislé dopravní značení „PŘIKÁZANÝ SMĚR JÍZDY VPRAVO“
– na výjezdu od gymnázia na ulici K.
Michla svislé dopravní značení „PŘIKÁZANÝ SMĚR JÍZDY VLEVO
– v ulici K. Michla před č.p. 493 svislé
dopravní značení „ZÁKAZ VJEZDU
VŠECH VOZIDEL“
Ohledně změn dopravní situace
ve městě místostarosta Petr Sadovský
prozradil, že se v současné době pracuje
na dokumentaci úpravy parkování v ulici
Na Poříčí.
(six)

Úsek ulice Karla Michla procházející
okolo základní školy Pulická a gymnázia je od začátku července jednosměrný
od křižovatky ulic Pulická – Zdeňka Nejedlého. Odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství Městského
úřadu Dobruška veřejnou vyhláškou stanovil místní úpravu provozu.
„Nová jednosměrná ulice vznikla
především z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí docházejících do základní školy

Pulická,“ prozradil
Petr Sadovský, místostarosta Dobrušky.
„Zjednosměrněním
ulice se před školou
sníží frekvence projíždějících vozidel.
Zejména se zjednoduší každodenní
rituál, kdy rodiče
ráno přivážejí malé
děti na vyučování
a následně si je odpoledne
odvážejí
domů. Dříve auta
na silnici před školní budovou komplikovaně couvala a nebezpečně se otáčela,
přičemž okolo procházela spousta školáků. Po změně dopravního značení vozidla přijedou před školu z jednoho směru
od křižovatky Pulická – Zdeňka Nejedlého, vyloží nebo naloží děti a opět odjedou
ulicí Karla Michla a vrátí se na ulici Pulická, nebo můžou na Belveder,“ vysvětlil Petr Sadovský, zodpovědný na radnici
za oblast dopravy.

Přeji vám příjemný zbytek léta.
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

Konkurs na místo ředitele Základní školy Františka Kupky
Město Dobruška vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou.
Nástup do zaměstnání: 1. října 2017 nebo dle dohody. Přihlášky nejpozději do 8. srpna 2017 na adresu: Město Dobruška,
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška. Bližší informace na www.mestodobruska.cz
3
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 14.06.2017
schvaluje
• podání žádosti o poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši
55.224 Kč u Královéhradeckého kraje
v souladu s platnými předpisy, v přiloženém znění
• uzavření dohody o parcelaci, v přiloženém
znění, s panem Jindřichem Moravcem
• uzavření smlouvy o dílo, v přiloženém znění, na opravu 20 ks kanalizačních poklopů
v ulici Čs. armády a Čs. odboje v Dobrušce se společností AQUA SERVIS, a. s.,
IČ 60914076, v ceně 284.800 Kč bez DPH
• realizaci projektu "Projektové dokumentace
pro stavbu veřejně přístupné účelové komunikace Chábory-Mělčany a místa pro přecházení v Cháborách" včetně komplexního
zajištění jeho ﬁnancování a podání žádosti
o dotaci na tento projekt z dotačního programu Královéhradeckého kraje "17RRD05
Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém
kraji". Celkové předpokládané náklady
na realizaci projektu činí 720.000 Kč
• vyvěšení záměru výpůjčky pozemků parc.
č. 270/32, 270/33, 270/34, 270/56, 270/57
a částí pozemků parc. č. 270/21, 270/25,
270/130 a 270/137 v obci a k. ú. Dobruška
dle přiloženého zákresu
• uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí
a smlouvy o právu provést stavbu se Společenstvím vlastníků domu čp. 823–824,
Dobruška, IČ 27505022, se sídlem Pulická
823, 518 01 Dobruška, za účelem komplexní opravy bytového domu čp. 823–824
v Dobrušce v přiloženém znění
• uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800086248/1/
BVB/P se společností GasNet, s. r. o.,
IČ 27295567, v přiloženém znění
• uzavření Smlouvy o postoupení Nájemní
smlouvy ze dne 01.06.2016 a Dodatku č. 1
k Nájemní smlouvě ze dne 01.06.2016 s Michalem Holubem, IČ 76153371. a s MMG
gastro, s. r. o., IČ 05894794, v přiloženém
znění
• uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
č. 00274879/01/ZOZ/2011/AK9 o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL, a. s., IČ 27373231, v přiloženém znění
• druhé vydání organizační směrnice číslo OS/03 Pracovního řádu s účinností
od 01.07.2017, v přiloženém znění
• poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
9.000 Kč Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce, IČ 73633569, na akci – letní dětský
tábor a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle vzorové
smlouvy schválené Radou města Dobrušky
dne 13.12.2016
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• uzavření smlouvy o užívání krytého bazénu s Mgr. Pavlem Slezákem, MSc.,
IČ 41246721, v přiloženém znění
• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
č. 17KPG01-0021 s Královéhradeckým krajem, zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem,
Ph.D., IČ 70889546, v přiloženém znění.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ve výši 29.000 Kč z dotačního fondu poskytovatele na ﬁnancování
výdajů vynaložených na realizaci projektu
s názvem „Dobrušské letní muzicírování
2017 - cyklus koncertů“
• úhradu faktury v částce 4.085 Kč za dopravu na závěrečný seminář do Dvora Králové
pro účastníky Virtuální univerzity třetího
věku v konzultačním středisku v Dobrušce.

neschvaluje
• bezplatné zapůjčení 12 ks pivních setů
na soukromou akci (svatbu) v termínu
04.08. - 08.08.2017

bere na vědomí
• Zápis o činnosti komise ze dne 06.06.2017
aschvaluje zrušení výběrového řízení
na dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Pulická
Dobruška, modernizace a rozšíření školní
družiny", neboť ve stanovené lhůtě nebyly
podány žádné nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky

byla seznámena
• s žádostí o umístění atrakcí a pronájem
plochy pro atrakce při příležitosti Dobrušské pouti 2018 paní Moniky Růžičkové,
IČ 45930139.
• Rada města Dobrušky při výkonu působnosti valné hromady podle § 12 odst.
1 a § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném
znění, akciové společnosti Centrální zdroj
tepla Dobruška, a. s., IČ 25282719I) bere
na vědomí a) Zprávu nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky a výroční zprávy
účetní jednotky Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s., za účetní období od 01.01.2016
do 31.12.2016 včetně Výroční zprávy společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.,
za rok 2016 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016, b) sdělení
dozorčí rady společnosti Centrální zdroj
tepla Dobruška, a.s. k výsledkům hospodaření ze dne 31.5.2017. II) schvaluje řádnou
účetní závěrku společnosti Centrální zdroj
tepla Dobruška, a.s., za rok 2016 a použití zisku společnosti za rok 2016 ve výši
2.360.565,14 Kč ke snížení neuhrazených
ztrát minulých let (účet 429). III) určuje
ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, jako
auditora k provedení povinného auditu společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.,
pro rok 2017 společnost c. k. audit, s. r. o.,

osvědčení č. 392, IČ 46504028, se sídlem
Komenského 41, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou.

Rada města
dne 28.06.2017
schvaluje
• provedení rozpočtového opatření č. 10/2017
dle předloženého návrhu
• zřízeným příspěvkovým organizacím přijetí
peněžních darů od sdružení rodičů ve školním roce 2017/2018: a) Mateřské škole
J. A. Komenského, od Sdružení rodičů
a přátel dětí a školy – spolek, při mateřské
škole J. A. Komenského, IČ 60885114, dar
v maximální výši 60.000 Kč. b) Mateřské
škole J. A. Komenského, od Sdružení rodičů a přátel dětí a školy – spolek, při mateřské škole Za Univerzitou, IČ 64811298, dar
v maximální výši 30.000 Kč. c) Základní
škole Františka Kupky, od Spolku rodičů
a přátel školy při Základní škole Františka Kupky v Dobrušce, IČ 22692304, dar
v maximální výši 250.000 Kč. d) Základní
umělecké škole, Dobruška, od Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy v Dobrušce, IČ 67442765, dar v maximální výši
20.000 Kč
• uzavření smlouvy o dílo na dodání a instalaci herních prvků na pozemek parc. č. 1026/7
v k. ú. Domašín u Dobrušky se společností hřiště.cz, s. r. o., IČ 28354303, za cenu
387.248,00 Kč vč. DPH, v přiloženém znění
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze
dne 15.11.2016 na realizaci díla „Rekonstrukce části ulice Poddomí v Dobrušce"
se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
IČ 25953818, v přiloženém znění
• uzavření smlouvy č. 17RRD12-0008 o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, v přiloženém znění
• úhradu objednaných a) sanačních prací
po požáru ve školní jídelně a kuchyni Základní školy Fr. Kupky v Dobrušce u společnosti SANACE PO, s. r. o., IČ 27334589,
v celkové hodnotě 335.173,36 Kč bez
DPH, dle přiložené objednávky. b) rekonstrukčních prací po požáru ve školní jídelně a kuchyni Základní školy Fr. Kupky
v Dobrušce u společnosti SANACE PO,
s. r. o., IČ 27334589, v celkové hodnotě
215.569,04 Kč bez DPH, dle přiložené objednávky
• ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 10
v ulici Na Příčnici čp. 671 v Dobrušce, a to
dohodou k 30.06.2017
• uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu
bytu č. 2 ze dne 30.06.2010, Na Příčnici
672, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č.
2 do 30.06.2018
• uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu
bytu č. 7 ze dne 29.06.2010, Na Příčnici
1011, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu
č. 7 do 30.06.2018
• uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu
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bytu č. 18 ze dne 29.06.2010, Na Příčnici
1011, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu
č. 18 do 30.06.2018
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu
bytu č. 8 ze dne 30.04.2014, Na Příčnici
1011, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu
č. 8 do 30.06.2018
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.04.2015 k bytu č. 13 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 13
do 30.06.2018
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.04.2015 k bytu č. 23 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 23
do 30.06.2018
uzavření Dodatku č. 18 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 30.06.2010 k bytu č. 30
v domě čp. 813 v Mírové ulici v Dobrušce,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 30
do 31.12.2017
uzavření Dodatku č. 59 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 10.10.2011 k bytu č. 1 v domě
čp. 1 v Pulicích v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 31.08.2017
objednání znaleckého posudku o ceně a ceně
obvyklé v místě a čase pozemků parc. č.
740/1, 742/2, 742/5 a 742/3, jehož součástí
je budova čp. 99, v obci a k. ú. Dobruška
u společnosti GEODIT REAL, s. r. o., IČ
27530329, za cenu 22.000 Kč bez DPH
uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc. č. 145 a 144/1 v obci a k. ú.
Dobruška v rozsahu dle přiloženého zákresu, se společností STAVOS Dobruška, s. r.
o., IČ 49284169, na dobu 28 dnů ode dne
předání částí pozemků za účelem umístění
lešení pro opravy fasády budovy čp. 670.
Po skončení prací budou pozemky uvedeny
do původního stavu
zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 4
ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor
v budově Městského úřadu v Dobrušce ze
dne 30.09.1992, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s Komerční bankou, a. s.,
IČ 45317054, na pronájem nebytových prostor v I. PP a v I. NP budovy čp. 11, která
je součástí pozemku parc. č. 17 v obci a k.
ú. Dobruška. Záměrem budou oznámeny
tyto změny nájemní smlouvy:– prodloužení doby nájmu o 1 rok, tj. do 30.09.2018–
zvýšení ročního nájemného za pronajaté
prostory od 01.10.2017 ze stávající výše
180.240 Kč na 288.196 Kč– další nepodstatné, v záměru blíže nespeciﬁkované, změny
smlouvy
zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 2
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů
uzavřené dne 07.01.2009 s Jiřím Holečkem, IČ 68486553, uzavřené na pronájem
nebytových prostor – kinokavárny v budově čp. 70, která je součástí pozemku parc.
č. 106/1 v obci a k. ú. Dobruška. Záměrem budou oznámeny tyto změny nájemní
smlouvy: – změna doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2017 se současným vypuštěním práva smluvních stran
nájem vypovědět bez udání důvodu s šestiměsíční výpovědní dobou – změna nájemného – stávající měsíční nájemné ve výši
13.909 Kč + DPH bude rozděleno na měsíční nájemné za pronajaté prostory ve výši
12.909 Kč, k němuž již nebude připočítáváno DPH, a na měsíční nájemné za movité
vybavení ve výši 1.000 Kč, k němuž bude
uplatňováno DPH

• změny sběrné sítě dle přiloženého návrhu.
• pracovní cestu starosty města Dobrušky
Ing. Petra Lžíčaře a Ing. Naděždy Lžíčařové
do partnerského města Miejská Górka, která se uskuteční 07.07. – 09.07.2017. Dále
rada schvaluje nákup sudového dobrušského piva jako prezentaci české gastronomie
na Dnech Miejské Górky
• rozdělení nákladu Dobrušského vlastivědného almanachu v následujícím poměru:
50 ks do prodeje (prodejní cena 100 Kč vč.
DPH za kus) a 250 ks na dary

neschvaluje
• vymáhání úhrady spoluúčasti ve výši
1.000 Kč z pojistné události vzniklé dne
10.02.2015, při které si xxx, zlomila nohu
na Šubertově nám. v Dobrušce. Česká pojišťovna, a. s., zaplatila poškozené náhradu
škody podle uzavřené dohody o narovnání schválené Radou města Dobrušky dne
17.05.2017 z pojistné smlouvy č. 5881530711 (pojištění odpovědnosti města) sníženou
o spoluúčast města ve výši 1.000 Kč

uděluje
• plnou moc společnosti FORVIA CZ, s. r. o.,
Kolínská
1,
290
01
Poděbrady,
IČ 02992485 k zajištění vyjádření, stanovisek a rozhodnutí vlastníků dopravní
a technické infrastruktury a dotčených orgánů, které jsou potřeba k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení pro
stavbu „Rekonstrukce a výstavba chodníků
na okružní křižovatce I/14 a II/309 Dobruška“. Zmocněnec je jménem zmocnitele
oprávněn zejména podávat těmto subjektům žádosti o vydání vyjádření, stanovisek
a rozhodnutí a přebírat těmito subjekty vydaná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření

souhlasí
• s umístěním dopravního cyklistického
značení podél cyklotrasy mezi Dobruškou
a Opočnem v katastrálních územích Dobruška a Pulice podle projektu Ing. Karla
Raicha.

Rada města
dne 30.06.2017
odvolává
• v souladu s ust. § 102, odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění a v souladu s ust.
§ 166, odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pana Mgr. Romana Nováka
z funkce ředitele příspěvkové organizace
Základní škola Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov
nad Kněžnou, a to ke dni 30.06.2017, dle
důvodové zprávy. II) rozhodla o vyhlášení
konkurzu na místo ředitele/ky ZŠ Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky
350, okres Rychnov nad Kněžnou z důvodu
odvolání stávajícího ředitele školy ke dni
30.06.2017. Konkurzní řízení na ředitele
se řídí vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích.III) souhlasí s návrhem oznámení
o vyhlášení konkurzního řízení, termínem
i způsobem vyhlášení. Vyhlášení konkurzu
bude vyvěšeno na úřední desce a na stránkách města Dobrušky od 04.07.2017
do 08.08.2017, kdy končí termín pro zasílání přihlášek. (Příloha č. 1).

Rada města
dne 12.07.2017
schvaluje
• provedení rozpočtového opatření č. 11/2017
dle předloženého návrhu
• uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu číslo:
IV-12-2016034/VB/02 název: Mělčany knn
č.p. 176/4 pro RD Kubala s ČEZ Distribuce,
a. s., IČ 24729035, v přiloženém znění
• uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí
a smlouvy o právu provést stavbu se Stavebním bytovým družstvem v Dobrušce,
IČ 00045250, za účelem provedení celkové
opravy bytového domu čp. 979–980, v přiloženém znění
• vyvěšení záměru prodeje pozemku parc.
č. 1251/49 v obci a k. ú. Dobruška, jehož
součástí je stavba garáže bez čp/če
• vyvěšení záměru směny části pozemku
parc. č. 345/1 v obci Dobruška a k. ú. Křovice ve vlastnictví města Dobrušky dle přiloženého zákresu, za spoluvlastnický podíl
ve výši 2/12 na pozemku parc. č. 75/2 v obci
Dobruška a k. ú. Mělčany u Dobrušky
• uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu
bytu č. 17 ze dne 23.07.2010, Na Příčnici
690, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu
č. 17 do 31.07.2018
• uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu
bytu č. 9 ze dne 15.04.2013 Na Příčnici
671, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu
č. 9 do 31.07.2018
• uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu
bytu č. 20 ze dne 15.04.2013 Na Příčnici
1011, Dobruška, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 20 do 31.07.2018
• uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu
bytu č. 8 ze dne 30.04.2014 Na Příčnici
671, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu
č. 8 do 31.07.2018
• uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu
bytu č. 5 ze dne 30.04.2014 Na Příčnici
690, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu
č. 5 do 31.07.2018
• uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 15.04.2011 k bytu č. 27
v domě čp. 812 v ulici Mírová v Dobrušce,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 27
do 31.07.2018
• uzavření Nájemní smlouvy na pronájem 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
IČ 70835144, v přiloženém znění
• vyvěšení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání – prostory kinokavárny
v budově čp. 70 v ulici Komenského v Dobrušce, která je součástí pozemku parc. č.
106/1 v obci a k. ú. Dobruška
• poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
15.000 Kč na akci „Rampušák Cup 2017“
spolku SK Dobruška, z. s., IČ 42885060,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky
s tímto subjektem, a to dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne
13.12.2016
• pracovní cestu místostarosty Ing. Petra
Poláčka, Josefa Webera a Josefa Málka
ve dnech 14.07. - 15.07.2017 do slovenského partnerského města Veľký Meder
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z důvodu vystoupení na koncertu v rámci
seriálu Mederské léto 2017
• podání žádosti o dotaci z grantového programu ČEZ stromy na výsadbu 16 ks vzrostlých stromů habr obecný fargiata v areálu
městského stadionu Václava Šperla na parcelních č. 2251/1, 2243/1 v k. ú. Dobruška
v celkové hodnotě 164.474 Kč vč. DPH. Žádost o dotaci činí 119.600 Kč, podíl města
Dobrušky 44.874 Kč
• s plánovanou akcí „Rekonstrukce atletického oválu včetně sektorů na Městském
stadionu Václava Šperla v Dobrušce“
realizovanou spolkem SK Dobruška, z. s.,
IČ 42885060. Akce je v souladu s koncepcí
rozvoje města
• podání Žádosti poskytovatele sociálních
služeb o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje, Královéhradeckému kraji se
sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové, v přiloženém znění. Žádost se podává z důvodu využití ﬁnancování sociální služby z jiných zdrojů.
Předmětem žádosti je požadavek na poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje ve výši 150.000 Kč

DPH, 183.710,67 Kč vč. DPH podle platné sazby; III) schvaluje uzavření smlouvy
o dílo s dodavatelem, jehož nabídka byla
dle bodu II tohoto usnesení vybrána jako
nejvhodnější, dodavatelem Vladimír Falta
IČ 10488511, ve znění v souladu s návrhem
smlouvy předloženým tímto dodavatelem
v jeho nabídce
• Rada města Dobrušky při zadávání veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávky "Rekonstrukce vnitřního osvětlení v Kulturním
domě v Dobrušce":
• I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 04.07.2017 II) schvaluje výběr
nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky Petra Moravce, IČ
16770811. Nabídková cena tohoto subjektu
činí 216.782 Kč bez DPH, tj. 262.306 Kč
vč. DPH podle platné sazby; III) schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se subjektem, jehož nabídka byla dle bodu II tohoto usnesení vybrána jako nejvhodnější, s Petrem
Moravcem, IČ 16770811, ve znění v souladu s návrhem smlouvy předloženým tímto
subjektem v jeho nabídce.

Zastupitelstva města
dne 19.06.2017

určuje
• 2 členy konkurzní komise zastupující zřizovatele v souvislosti s vyhlášením konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ky
Základní školy Františka Kupky, Dobruška,
Františka Kupky 350, okres Rychnov nad
Kněžnou - Ing. Petra Lžíčaře a Petra Sadovského.

jmenuje
• v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkurzních komisích, předsedu a další členy
konkurzní komise dle předloženého návrhu

bere na vědomí
• Rada města Dobrušky při zadávání veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávku "Nábytek pro Městskou rozlučkovou síň v Dobrušce":
• I) bere na vědomí Zápis o hodnocení nabídek ze dne 11.07.2017; II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této
veřejné zakázky, a to nabídky dodavatele
Vladimír Falta IČ: 10488511. Nabídková
cena tohoto dodavatele činí 151.827 Kč bez

schvaluje
• jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.06.2017 ve složení:
Ing. Karel Brázdil, CSc., PhDr. Helena Sedláčková a Pavel Štěpán
• jmenování Blanky Čiháčkové a Františka
Nagyho ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva města dne 19.06.2017
• účetní závěrku města Dobrušky sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2016 a pověřuje
Odbor ﬁnanční a školský Městského úřadu v Dobrušce vypracováním protokolu
o schvalování účetní závěrky
• výkup pozemku parc. č. 570/117 v obci
Dobruška a k. ú. Pulice od jeho stávajících podílových spoluvlastníků za kupní
cenu ve výši 8.120 Kč, z níž kupní cena:–
za spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ celku
ve vlastnictví Dany Novákové, činí 4.060
Kč,– za spoluvlastnický podíl ve výši id. ½
celku ve vlastnictví Jindry Novákové, činí
4.060 Kč. Kupní cena bude prodávajícím

uhrazena do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedení vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Město Dobruška hradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním klidu, v přiloženém znění
• 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) ve výši: člen rady
1.900 Kč, předseda výboru zastupitelstva,
komise rady 1.600 Kč, člen výboru zastupitelstva, komise rady 1.300 Kč, člen
zastupitelstva 700 Kč, neuvolněný místostarosta 20.000 Kč. Odměna bude poskytována od 01.07.2017. 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

pověřuje
• 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.

projednalo a schvaluje
• Závěrečný účet města Dobrušky za rok
2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením v roce 2016,
a to bez výhrad

bylo seznámeno
• s rozpočtovými opatřeními č. 7 - 9/2017
schválenými Radou města Dobrušky, v přiloženém znění
• bylo seznámeno se zápisem z kontroly způsobu přidělování městských bytů za rok
2012 - 2017, kterou provedl Kontrolní
výbor Zastupitelstva města Dobrušky dne
17.05.2017.

AKTUALITY Z MĚSTA
Malíř Kupka se symbolicky vrátil do svého rodného kraje
Opočenské velké náměstí zdobí nové
umělecké dílo. V cípu jeho středu byla
v sobotu 24. června odhalena busta
malíře Františka Kupky. „Když jsme
hledali nejvhodnější místo pro umístění
památníku, volba padla na náměstí, které nese jméno našeho slavného rodáka,“
uvedla Šárka Škrabalová, starostka Opočna. Slavnostnímu odhalení památníku při
příležitosti šedesátého výročí od úmrtí
zakladatele moderního abstraktního malířství byla přítomná řada významných
6

hostů v čele s Rolandem Galharaguem,
velvyslancem Francie v České republice, a čelní představitelé tří francouzských
měst Puteaux, Beaugency a Toul.
V Puteaux odhalí obdobné dílo
Kupkovu bustu Opočnu darovali galerista Vladimír Lekeš, ředitel Adolf Loos
Apartment and Gallery, a George Waldes,
nejstarší syn Kupkova mecenáše Jindřicha
Waldese. Autor busty Jan B. K. Vlach žil
a studoval ve Francii, kde se s Kupkou se-
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známil a ten mu stál modelem. Náklady
na výrobu památníku neslo francouzské
město Puteaux, které se Kupkovi stalo
druhým domovem a kde v roce 1957 zemřel. Na předměstí Paříže na podzim odhalí totožný památník, na němž je busta
umístěna. Vznikl v dílně Mariana Karla.
„Návrh při tvorbě skulptury mně udělal
sám Kupka,“ uvedl s úsměvem akademický sochař, jehož díla ﬁgurují ve sbírkách
po celém světě. „Inspirovaly mě jeho
kvaše, které namaloval v Paříži. Jedná se
o černobílou geometrii. Kupkova graﬁka
byla dvojrozměrná, socha je trojrozměrná.
Kamarádi mi říkali, udělej to na počítači,
ale já je nenávidím. Použité sklo dává čer-

né žule světlo. Práce
s prostorem a světlem mě baví. Dnes
už sice není doba
pomníků, proto jsem
o to víc potěšený,
co se v Opočně podařilo zrealizovat,“
prozradil
autor
na opočenském náměstí. Památník je
mírně vytočen z osy
náměstí,
přičemž
pohled umělcových
očí směřuje k radnici a dále k jeho rodnému domu.
Dobruška připravila multikulturní
festival
Po odhalení Kupkova památníku se
dění Červeno-modro-bílé soboty v rámci Česko-francouzských dnů přesunulo
do Dobrušky, města, kde František Kupka
prožil dětství a mládí. Náměstí F. L. Věka
patřilo bohatému kulturnímu programu,
který krátce po poledni zahájilo divadelní
představení souboru Divadélko Na štaﬂích Ďáblův most, inspirované pověstí
Kočka a čert o stavbě mostu v Beaugency. Město na řece Loiře poskytlo Kupkovi
azyl během druhé světové války.
Exkluzivní výstava originálů na radnici
Hlavní lákadlo Červeno-modro-bílé
soboty v Dobrušce zahrnující výstavy obrazů, karikatur, ﬁlmových plakátů a hudebních vystoupení ukrývala renesanční
radnice na náměstí F. L. Věka. Exkluzivní výstava Ženy v životě a díle Fran-

tiška Kupky připravená Jiřím Králíčkem
ze spolku Abakus představila v jeden
jediný den tři originály Kupkových obrazů a jediné známé malířovo sochařské
dílo – bronzovou bustu Eugenie Straubové-Kupkové. „Naše velké poděkování patří Vladimíru Lekešovi za zapůjčení
velmi cenných děl. Návštěvníci výstavy si společně s nimi mohli prohlédnout
Kupkovy prvotiny, které jsou majetkem
našeho města. Myslím si, že dobrušský
multikulturní festival Červeno-modro-bílá sobota vzdal důstojnou poctu velkému
umělci při příležitosti jeho výročí,“ uvedl
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky.
Česko-francouzské dny v Opočně
a Dobrušce připravené svazkem obcí
Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky ﬁnančně podpořil Královéhradecký
kraj a záštitu nad nimi převzali Pavel
Bělobrádek, místopředseda vlády pro
vědu a výzkum, ministr kultury Daniel
Herman a Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje.
(six)

Rekonstrukce ulice Poddomí dokončena
Lidé bydlící v ulici Poddomí dali deﬁnitivně sbohem prachu a blátu. Letošní
rozsáhlá rekonstrukce komunikace zásadně změnila podobu jedné z posledních
prašných cest v Dobrušce. Dosavadní nezpevněný povrch nahradila dlažba. Společnost Dlažba Vysoké Mýto v červenci
dokončila poslední etapu rozsáhlé rekonstrukce ulice od rodného domu F. L. Věka
až po Školní ulici. „Práce odstartovaly
v březnu. Jako první se přepojoval vodovod, což subdodavatelsky zajišťoval jeho
místní správce rychnovský Aqua servis,“
říká Miloš Votroubek, referent odboru
rozvoje města. „Pokračovalo se novou
kanalizací. Dešťové vody jsou odvedeny
do potoku Brtva. Nemohli jsme ji pustit
do společné kanalizace, abychom ji nadměrně nezatížili.“
Následně se přistoupilo ke stavbě
vlastní komunikace přípravou obrubníků.
„V ulici se v původním osazení vyměnilo
veřejného osvětlení. Pracovníci městských
technických služeb instalovali nové slou-

py s moderními LED svítidly. Pod dlažbu
se dala betonová stabilizace, čímž vzniklo
kvalitnější souvrství, které by mělo být
odolnější,“ pochvaluje si Votroubek, podle
něhož by nemělo docházet k vyjetí kolejí.
„To se bohužel stalo v přilehlé Školní ulici. Momentálně její rekonstrukci reklamujeme u ﬁrmy z Meziměstí.“
Ve ﬁnální fázi se vybudovaly přilehlé chodníčky v sousedství kadeřnictví
a na druhém konci se udělal sjezd na prostranství u bytového domu. „Ve zmíněném úseku ulice není souběžný chodník,“
konstatuje a Votroubek a dodává: „Jedná
se ale o komunikaci se zákazem vjezdu
mimo dopravní obsluhy, takže zde nehrozí
větší frekvence projíždějících aut.“
Vozovka má černou dlažbu. Sjezdy
k nemovitostem a podélně umístěná odstavná stání pro automobily místních
obyvatel a v místě působících ﬁrem jsou
odlišeny šedou barvou dlažby.
Vraťme se ještě ke stromořadí na Poddomí. Z původních pěti stromů zbyly tři.

Miloš Votroubek to vysvětluje: „Stavbu
jsme přizpůsobili stávajícím stromům
a požadavkům občanů. Při veřejném
projednání lidé vnesli požadavek na odstranění jednoho stromu. Obrubníky komunikace byly projektovány ve velmi
7

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 08 / 2017
těsné blízkosti dalšího stromu. Při obnažení kořenů se zjistilo, že jsou příliš velké
a strom by v budoucnu mohl být nebezpečný. Po konzultaci s pracovníky odboru
výstavby a životního prostředí jsme požádali o jeho odstranění, což se provedlo
po vydání rozhodnutí.“
Rekonstrukce posledního úseku Poddomí nabrala třítýdenní zpoždění především
právě kvůli stromořadí. Předpokládalo se,
že kořenové systémy kaštanů budou méně
rozsáhlé, proto se protáhly už zahajovací
zemní práce. Kvůli jejich ochraně se také
posunuly obrubníky oproti původnímu
projektu. Zásah do projektu byl ovšem
minimální.
Závěrečným úsekem se podařilo dokončit kompletní rekonstrukci ulice Poddomí

v celé její délce od bývalé polikliniky až
po základní uměleckou školu. „V současné době máme zpevněné téměř všechny
ulice ve městě. Posledním prašným úsekem je na pravém břehu Brtvy ulice Podskalí ústící do Novoměstské ulice. S ní je
spojená i úzká ulička pro pěší vedoucí nad
pivovarem, která vede k restauraci s bowlingem. „Je v prudkém svahu, plánujeme
tam vybudovat 29 schodišťových stupňů
s asi tři čtvrtě metru širokými schodišťovými stupnicemi. Podklady pro výstavbu
jsou připravené i se stavebním povolením
platným do ledna 2019,“ dodává Miloš
Votroubek.
Rekonstrukce poslední části ulice Poddomí přišla město na více než 2 miliony
800 tisíc korun bez DPH.
(six)

Mimořádná
přehlídka veteránů
V sobotu 26. srpna na náměstí F. L.
Věka v Dobrušce zastaví dlouhý had sedmi desítek „dědečků automobilů a motocyklů“. Některým z nich bude i více než
sto let. Řada pochází ze zahraničí, převážně ze západní Evropy. Některé skutečné
unikáty jsou už k vidění pouze v muzeu.

Nový Dobrušský vlastivědný almanach
V informačním centru a v muzeu si
můžete za příznivou cenu 100 Kč zakoupit první číslo Dobrušského vlastivědného
almanachu. Myšlenka na jeho vydávání se zrodila téměř souběžně s myšlenkou na změny ve vydávání Dobrušského
zpravodaje. Od letošního ledna vychází
Zpravodaj v novém formátu a je bezplatně doručován do každé dobrušské
domácnosti. Došlo také ke změně jeho obsahového zaměření. Důraz je položen na informace ze současného dění ve městě a jen
velmi omezený prostor je věnován článkům o historii, případně jiným vlastivědným tématům.
Absenci těchto článků, které se těšily
oblibě u čtenářů zejména starší generace,
by měla nahradit ročenka, která by právě
měla vlastivědné zaměření. Proto bylo
přikročeno k vydání prvního čísla Dobrušského vlastivědného almanachu. Obsahově je velmi pestrý, nechybějí články
z přírody ani z dávné či nedávné minulosti, z historie sportu, kultury apod. Jediným pojítkem publikace je teritoriální
zaměření na Dobrušku a její spádovou
oblast jako města III. stupně. Společně
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s Dobrušským zpravodajem tak Almanach vytváří komplementární přehled
o minulosti a současnosti dění v našem
městě a regionu.
První číslo obsahuje příspěvky Josefa Kučery o botanických zajímavostech
Dobrušska, Vojtěcha Volfa o letním a zimním přikrmování ptáků a Pavla Světlíka
o činnosti organizace A Rocha. Hojněji
jsou zastoupeny články a studie ze společenskovědní oblasti. Radka Holendová seznamuje s archivními prameny k dějinám
Dobrušky, Josef Flégl s novými poznatky
archeologickými; Michaela Kollárovičová
poskytla velmi zajímavou studii o kamenné křtitelnici – jednom z nejstarších svědků středověké minulosti města, Bohumír
Dragoun se věnuje počátkům Mělčan
a Petr Arijčuk oltářnímu obrazu v kostele sv. Václava. Tereza Vinterová napsala
o dobřanských evangelících, Stanislav
Kupka o mělčanské kronice, Zdeněk Zahradník o historii Divadélka Na štaﬂích
a Josef Ptáček o fotografovi a vydavateli
pohlednic Karlu Čudovi. Osobnosti minulosti obce Hlinného představuje ve svém
příspěvku Michal Hofman a padesátým létům minulého století se věnuje Jiří Mach.
Sportovní tématikou se zabývá Josef Frýda (45 let badmintonu) a Jana Melicharová (50 let skibobů). Výčet příspěvků
uzavírají informace Petra Slavíka o rekonstrukci historického jádra města Dobrušky a Jiřího Macha o činnosti dobrušského
vlastivědného muzea v roce 2016.
Almanach obsahuje také množství fotograﬁí a barevnou fotopřílohu. Autoři příspěvků i vydavatel (Město Dobruška) věří,
že pestrost článků, jejich odborná úroveň,
ale zároveň populární čtivé podání jednotlivých příspěvků si najdou své čtenáře.
A také, že první číslo bude mít své pokračování v dalších letech. Na cestu k těm,
kdo se zajímají o město a kraj, v němž žijí,
přejme Dobrušskému vlastivědnému almanachu dobré a úspěšné vykročení. (jm)

V rámci dvouhodinové zastávky si diváci budou moci z blízka prohlédnout jejich
obnovenou krásu a poklábosit s posádkami. V rámci programu se veterány na závěr zastávky budou promenádovat před
tribunou. Odborný moderátor je detailně
představí. Slavnostní vyjížďka nese název
Hradecká veteran rallye. Pořádá ji Veteran Car Club Hradec Králové za podpory
města Dobrušky. Na náměstí se zastaví
přibližně mezi 16. až 18. hodinou. Občerstvení pro návštěvníky zajištěno.
(pol)

Hledáme
spolupracovníky
pro tvorbu
strategického plánu města
Máte nápady, jak udělat z Dobrušky
lepší místo k životu? Nabízí se vám jedinečná možnost "být u toho". Přihlaste se
na e-mail strategie@mestodobruska.cz
do 30. září 2017. Uveďte vaše jméno a příjmení, zaměstnání a telefonní číslo a zapojte se do tvorby strategického plánu města.
Strategický plán je pro město klíčovým dokumentem a předpokladem jeho
systematického, zdravého a vyváženého
rozvoje založeného na podrobné znalosti
výchozích podmínek a kvalitní analýze
budoucích příležitostí a možných hrozeb.
Aby byl strategický plán smysluplným
živým dokumentem určujícím priority
a směr rozvoje města a ne pouze svazkem papírů, na který sedá prach, nemůže
se zrodit pouze v kancelářích bez aktivní
účasti lidí, kteří město znají, žijí v něm
a pracují.
Předpokládáme, že tvorba strategického plánu se zahájí v závěru letošního
roku. Bezprostředně poté přihlášené zájemce kontaktujeme a sdělíme podrobnější informace.
(zr)
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Odlehčení kanalizace se začíná rýsovat
Městu Dobruška se v loňském roce podařilo realizovat technologická opatření
na čističce odpadních vod, která výrazně
omezují nebezpečí vniknutí nepředčištěné
vody do Zlatého potoka. Dalším postupným opatřením by mohlo být odklonění
balastní dešťové vody mimo spojené kanalizační potrubí.
Ve spolupráci s referentem oddělení
životního prostředí Ing. Bašem a s vedoucím provozu společnosti Aquaservis
Rychnov nad Kněžnou Ing. Petříkem jsme
prošli a předběžně zmonitorovali nátok
vody do kanalizace z prostoru nad silnicí
I/14, konkrétně od Provoze a Domašína.
Jako možná varianta odklonění přívalové
dešťové vody z městské kanalizace se jeví:
- vybudování odvodňovacího "rygolu"
poblíž křižovatky u čerpací stanice
v ulici Provozské, který by svedl deš-

ťovou vodu přitékající silničními příkopy od Provoze
- vybudování propustku pod silnicí
k Domašínu v místě nad křižovatkou
silnice I/14 s Domašínskou ulicí, jímž
by dešťová voda od Provoze a Domašína odtekla silničním příkopem do objemného propustku u křižovatky silnic
I/14 a obchvatu od Opočna (u skládky
materiálu Správy silnic) a pokračovala
mimo kanalizaci pod areálem koupaliště a teplárny do strouhy za garážemi
a odtud přímo do Zlatého potoka.
Na základě výše uvedeného průzkumu
vedení města již připravuje zpracování
odborné vodohospodářské studie, jež by
měla navrhnout konkrétní opatření, která by pomohla částečně vyřešit problém
s přebytkem balastní vody v městské kanalizaci.
Petr Poláček, místostarosta

Za tajemstvím dobrušských památek
Více než dvě stovky dětí ze Základní
školy Františka Kupky a Základní školy
v Pulické ulici v Dobrušce se na samém
závěru školního roku, 28. června, vydaly na putování za poznáváním minulosti města. Akci nazvanou Za tajemstvím
dobrušských památek připravili učitelé
ve spolupráci s dobrušským vlastivědným
muzeem. Zúčastnili se jí žáci 6. až 9. tříd,
ze ZŠ Pulická i žáci páté třídy.
Jednotlivé skupiny sledovaly každá svůj příběh, zaměřený na poznávání určitého historického tématu. Někteří
se blíže seznámili s architektonickým
vývojem města, jiná skupina se vrátila
do Dobrušky 19. století, další poznávala
sochy v Dobrušce, předmětem zájmu byli
i umělci, kteří odsud vyšli, nebo zde působili. Zajímavé poznání přinesla těm, kdo ji
absolvovali, i trasa po historii židovských
obyvatel města, atraktivní byly i procházky s dobrušským katem, či putování
po válečných událostech minulých časů.
Učitelé se na akci připravili opravdu kvalitně. Někteří sestavili i stručné
brožurky s úkoly, které měly děti během

putování splnit. Podklady k nim dodalo
dobrušské muzeum. A tak se 28. června
v osm hodin ráno vydaly děti od svých
škol na cesty do minulosti. Přes neuvěřitelně teplé počasí děti brázdily město
křížem krážem a ponořovaly se do jeho
minulosti. Chodily tak celé dopoledne
a stihly toho opravdu hodně. Plně tak
využily jedinečné možnosti poznat historii míst, kolem kterých třeba denně procházejí. Možná, že teď už k nim budou
promlouvat jinou řečí a stanou se pro ně
čímsi důvěrnějším. Nepochybně i to bylo
jedním ze záměrů celé akce.
Středa 28. června se na dobrušských
základních školách
opravdu
vydařila. Až natolik, že
v příštím školním
roce mají učitelé
záměr takovéto poznávání
tajemství
dobrušských
památek
uskutečnit
znovu. Děti by šly
pochopitelně po jiných trasách a před
nimi by byly jiné
úkoly. Ale účel
a smysl celé akce by
zůstal.
(jm)

§§§

DLUHY,
EXEKUCE,
BYDLENÍ
BEZPLATNÁ
PRÁVNÍ POMOC

Je vám více než 50 let?
Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu
a nevíte, jak se jí zbavit?
Trápí vás vaše dluhy nebo exekuce?
Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich
blízkých exekutor vybílí byt nebo účet?
Přemýšlíte o řešení dluhů
osobním bankrotem?
Bojíte se, že přijdete o bydlení?
Městský úřad Dobruška - odbor sociálních věcí a zdravotnictví pro vás ve spolupráci s Iuridicum Remedium, z. s., zajistil
jednodenní bezplatnou mobilní advokátní
poradnu v Dobrušce, která bude spočívat
v individuálním právním poradenství
v oblasti dluhů, exekucí a bydlení.
Cílem mobilní právní pomoci je zajistit
pro občany starší padesáti let možnost individuální osobní konzultace s advokátem
Mgr. Janem Vobořilem.
Díky vstřícnému přístupu manželů Horákových z Centra pro všechny generace,
kteří v minulosti pořádali řadu přednášek
vztahujících se k dluhové problematice, se bezplatná právní pomoc uskuteční
v prostorách tohoto centra nad restaurací
Jelen (nachází se zde RC Sedmikráska
a VK Vješák, náměstí F. L. Věka 24, Dobruška, zadní vchod od občerstvení U Sedmikrásky).
Na konzultaci navazuje další možná
právní pomoc, která bude poskytována
zejména prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo písemně.
Občané, kteří budou mít zájem o tuto
bezplatnou individuální advokátní pomoc,
mají možnost objednání konzultace
na telefonním čísle 776 703 170. Službu je možné využít i bez předchozího objednání. Je ale možné, že na neobjednané
zájemce o pomoc se nemusí dostat řada,
přednost budou mít občané objednaní.
MÍSTO: Centrum pro všechny
generace Dobruška
DATUM: 22. září 2017
ČAS:
10.00 – 17.00 hod.
Bližší informace vám sdělí:
Ing. Mgr. Simona Dolková 494 629 621
Mgr. Bohuslav Matys
494 629 625
NA KONZULTACI
SI S SEBOU PŘINESTE
POTŘEBNÉ DOKUMENTY,
KTERÉ SE K VAŠEMU PROBLÉMU
VZTAHUJÍ.

776 703 170
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Z HISTORIE
110 a 34 let | * 1907 – † 1983 Jan Klen
* 26. srpna 1907 v Dobrušce
† 1. srpna 1983 Dobrušce
Povoláním byl knihař, ale již od mládí se intenzivně zajímal o historii a starožitnosti. Jeho celoživotní úsilí našlo
vyústění v hlubokém zájmu o regionální amatérskou archeologii, zaměřenou
na období pravěku. Při svých výzkumech spolupracoval s královéhradeckým
Ludvíkem Domečkou, prof. Karlem Ab-

Jan Klen s nálezem mamuta v křovické
cihelně

solonem, Dr. Žeberou, Dr. Venclem a dalšími odborníky, kteří jeho práci vysoce
oceňovali. Systematickým dlouholetým
povrchovým sběrem se Klenovi podařilo
shromáždit nálezy, dokumentující pravěk
Dobrušska od paleolitu po dobu bronzovou. Výběr z jeho sbírky byl vystaven
v roce 1970 na výstavě Dobruška v historii a na dalších výstavách k dějinám města
i širšího regionu. Některé exponáty jsou
i součástí stálé muzejní expozice Příběh
města Dobrušky. Svoje poznatky publikoval Klen v článcích v populárním i odborném tisku a shrnul je v kapitole o pravěku
Dobrušska v publikaci Dobruška - průvodce městem a okolím (1972). Podstatná část Klenových nálezů je dnes uložena
ve vlastivědném muzeu v Dobrušce. V padesátých letech byl Klen ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzen
k dlouholetému vězení. Po roce 1968 byl
zcela rehabilitován. Letos si připomínáme
110. výročí jeho narození.
(jm)
Jan Klen

Návštěva Františka Kupky v Dobrušce
Letošní rok je opět rokem, kdy má
František Kupka své významné výročí.
Tentokrát jde o výročí úmrtí. Slavný malíř
zemřel v Puteaux u Paříže 24. června 1957,
takže tomu bylo již 60 let. V rámci vzpomínek na Kupku byla jeho rodným Opočnem i Dobruškou, odkud odešel dobýt
umělecký svět, uspořádána řada akcí, které
připomněly tuto významnou osobnost.

V souvislosti s Kupkou vzpomíná letos Dobruška na další výročí, které s ním
je spojené. Jde o jeho poslední návštěvu
města, jehož starosta Josef Archleb mu
kdysi umožnil přípravu a nástup na pražskou malířskou akademii. Naposledy
navštívil Kupka svou vlast v roce 1947
a při této příležitosti zavítal 4. července
i do Dobrušky.

Vývěsní štít sedláře Šišky - první Kupkovo
známé dílo

Kupkovo Panoráma Dobrušky z roku 1889
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Kolem této návštěvy kolovalo a koluje
mnoho nejrůznějších fám, které někdy až
hrubým způsobem zkreslují vztah tehdejšího vedení města Dobrušky ke Kupkovi.
Protože je dobré obrátit se v této souvislosti přímo k autentickým pramenům, nahlédněme do zápisů ze zasedání Místního
národního výboru v Dobrušce. Tam se dozvíme, že František Kupka byl přijat Josefem Cvrčkem, což byl funkcionář, který
měl ve svém referátu péči o kulturu. V té
době ještě zdaleka nelze mluvit o komunistické totalitě a Kupka byl mezinárodně
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Portrét otce Františka Kupky

Kupkův dopis předsedovi MNV v Dobrušce

Památník Františka Kupky před školou

uznávaným umělcem, na něhož bylo město, z něhož vyšel, hrdé. Cvrček se také
Kupkovi po celý čas jeho pobytu pečlivě
věnoval.
Při své návštěvě věnoval František
Kupka městu Dobrušce portrét svého otce
s přáním, aby podobizna byla umístěna
v prostorách, kde kdysi Václav Kupka
úřadoval coby městský tajemník. Toto

přání zůstávalo dlouhá léta nenaplněné.
V padesátých letech byl Kupka označován
za buržoazního tvůrce a jeho díla za malby, odporující jedinému tehdy přípustnému stylu, socialistickému realismu (což
byla ostatně pravda). Ale již v následujícím desetiletí uspořádala Dobruška výstavu Kupkova díla, především jeho prvotin,
které zde zůstaly z jeho mládí.

Až v devadesátých letech minulého
století zaujal Kupkův dar místo, odpovídající dárcovu přání. Je součástí malé
galerie Kupkových prvotin, která je
umístěna právě v prostorách dobrušské
radnice, v nichž malířův otec úřadoval,
a k potěšení všech uměnímilovných
návštěvníků Dobrušky je přístupná veřejnosti.
(jm)

Z KULTURY
Z Kupkova obrazu mi dojetím nad krásou až mrazilo
Česko-francouzské dny, které se uskutečnily ve dnech 23. až 25. června na počest malíře světového významu Františka
Kupky, od jehož úmrtí uplynulo šedesát
let, jsou minulostí.
Do rodného kraje zakladatele abstrakce v malířství přijeli na pozvání Dobrušky a Opočna také zástupci francouzských
měst Puteaux, kde malíř žil a zemřel,
a Beaugency, kde strávil část druhé světové války. V té souvislosti se do akce
zapojila i MARIE VINIEGRA, rodačka z Opočna, která bydlela v Dobrušce
a od roku 1972 žije ve Francii. Několik
dní před oslavami nám poskytla rozhovor.
Narodila jste se v Opočně, žila v Dobrušce, teď bydlíte nedaleko Paříže. Můžete prozradit, jak se to stalo?
Do Francie jsem se dostala sňatkem
v roce 1972.
A vaše zaměstnání?
Nejdříve jsem pracovala ve spolku rodáků z Československa, potom dlouhá léta
na konzulátu, kde jsem vyřizovala důchody pro lidi, kteří pracovali mezi válkami

ve Francii. Jednalo se o poměrně velkou
českou a slovenskou komunitu - Slováci
byli především v zemědělství, Češi spíš
v průmyslu, mezi nimi také hodně kožešníků a krejčích. Pracovali v opravdu renomovaných ﬁrmách. Jeden z těch, jimž
jsem vyřizovala důchod, byl dokonce střihačem v salonu Chanel.
Váš současný pobyt v Česku souvisí
s Česko-francouzskými dny v rodném
kraji malíře Františka Kupky na počest
60. výročí jeho úmrtí. Kdy jste vy sama
„objevila“ tohoto umělce?
Já jsem Františka Kupku „objevila
a neobjevila“ za svého dětství. Od šesté
třídy jsem chodila v Dobrušce na ZDŠ
Františka Kupky v ulici Františka Kupky.
Pro mě tehdy nebyl Kupka osobou neznámou, ale byl osobou nedosažitelnou. Jako
dítě jsem ho považovala za člověka, který
žil před mnoha lety, i když zemřel pouhé
tři roky předtím, než se ulice Svatodušská
přejmenovala na Kupkovu. Přestože jsem
věděla o řadě lidí, kteří ho znali osobně,
nikdy mě nenapadlo se na něho zeptat –

Marie Viniegra
stále jsem ho měla zařazeného mezi ty nedosažitelné.
Kdy se to změnilo?
Až když jsem jezdila z předměstí
do centra Paříže a během cesty vždy viděla šipku „Kupka“. Tehdy mě napadlo,
že se jedná o našeho Kupku, i když jsem
ještě ani nevěděla, že ve čtvrti La Défense
stojí moderní budova s jeho jménem. Plánovala jsem, že se v důchodu začnu Kupkou ve Francii zabývat.
11
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Začala jste tedy?
Už v roce 2006 mě předběhl Jiří Králíček z Opočna se spolkem ABAKUS, který ho začal představovat v jeho rodném
kraji. Po několika letech se řešila otázka
převozu ostatků, ve které jsem se hodně
angažovala – byla jsem proti převozu.
A důvody? Eugénie Kupková koupila navěky místo posledního malířova odpočinku v kolumbáriu hřbitova Père Lachaise
i přesto, že Kupkovi byli chudí. Od paní
Kupkové to tehdy bylo velké gesto.
Ve Francii totiž navěky znamená NAVĚKY, tedy jednou provždy. Paní Kupková
zemřela v roce 1963, je pohřbena na jiném hřbitově ve společné šachtě, nemá
svůj hrob a její ostatky bohužel nejsou
identiﬁkovatelné. To mě utvrdilo v tom,
že Kupka má zůstat tam, kde je. Místo
jeho odpočinku je velmi prestižní, nebylo
zadarmo a jeho zaplacení považuji za projev lásky a úcty Eugénie k manželovi.
Česko-francouzských dnů se zúčastní
také zástupci Beaugency. Všeobecně se
ví, že František Kupka žil v Puteaux,
jaký tedy měl vztah k městu na Loiře?
V Beaugency žil za války, mezi lety
1940 a 1944. Přišel tam, když začala okupace Francie a byla okupována polovina
území. Město leží nedaleko jižní zóny,
která v roce 1940 ještě okupována nebyla. Na venkově se válka prožívala lehčeji.
Kupkovi tím spíše, že se předtím angažoval v československé komunitě tak, že
z toho titulu mohl čelit i pronásledování.
V době, kdy se uchýlil do Beaugency, byl
už starší pán. Jeho manželka tam měla své
kořeny, rodinu. Pocházela sice z jedné nedaleké vesnice, ale její rodina se později
do Beaugency přestěhovala.
Co ve městě na Loiře po malíři zůstalo?
Velmi málo. Nejznámější je Panorama
Beaugency, jehož reprodukce bude vystavena na Česko-francouzských dnech.
Kupka se tam přátelil s tehdejším starostou města, což dokazuje i vzkaz dole
na obrazu, kam napsal, že je to odměna
za vřelé přijetí.

Jak se tam živil?
V tomto městě moc nemaloval,
lidé ho tam neznali.
Od jednoho pamětníka jsme se dokonce dověděli, že mu
dal Kupka na vybranou, zda chce od něj
obrázek nebo nějakou hračku, a on si
vybral hračku. Dodneška samozřejmě
lituje, že si nevzal
obrázek. Kupka se
v Beaugency živil tím, že dával lekce
z ﬁlozoﬁe, většinou za obživu.
Které období Kupkovy tvorby je vám
nejbližší?
Já osobně žádné preference nemám.
Všechno má něco do sebe - i kresby
nebo třeba jeho karikatury. I když právě ty jsou vždy poplatné době a dnes je
složité je pochopit. Navíc popisky jsou
ve francouzštině a tím pro Čecha málo
srozumitelné.
A váš pohled na Františka Kupku?
Byl to velmi všestranný umělec
a opravdový průkopník abstrakce, na což
se občas zapomíná. Vědí o tom především znalci výtvarného umění. Většinou
se vyslovují jména Kandinskij, Delaunay,
Mondrian, ta se objevují všude, a Kupka
nikde. Je na čase ho ještě více zviditelnit.
Často navštěvuji výstavy a v Centre Pompidou jsem viděla Kupkův obraz, z něhož
mi dojmem nad krásou mrazilo. Má úžasný cit pro barvy, pro estetiku.
Co mu podle vás chybělo, aby byl už
za svého života „světový“?
Kupka se neuměl sám prodávat, nevěřil
obchodníkům s uměním a neměl děti, které by chtěly využít jeho obrazy k vylepšení ﬁnanční situace. Domnívám se, že to
jsou důvody, proč je méně známý, než by
si zasloužil. Věřím ale, že jeho cena bude
stále stoupat.

Kupkovo panorama francouzského města Beaugency
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Jak oslaví Francouzi významné výročí tohoto umělce?
Chystá se velká
výstava Kupkových
děl v pařížském
Grand Palais, která by měla proběhnout v roce
2018 – od března
do počátku července. V Grand Palais
se konají výstavy
těch nejvýznamnějších umělců, je to
budova, o niž mají
výstavníci největší zájem, naprostá
špička.

Na co se těšíte?
Těším se na celý program. Významné bude nejen odhalení busty v Opočně,
ale také jednodenní výstava tří cenných
originálů zapůjčených galeristou Vladimírem Lekešem do Dobrušky, což bude
také velkým a těžko opakovatelným zážitkem. Cílem je představit Kupku široké
veřejnosti v jeho rodném kraji, kde není
až tak široce známý, protože pro jeho
abstraktní tvorbu tu v minulosti moc pochopení nebylo.
Představením města Beaugency v souvislosti s částí Kupkova života se přeneseme i do údolí Loiry s mnoha nádhernými
zámky - vždyť například zámek Chambord
je vzdálen pouhých 22 km od Beaugency. Navíc je tato lokalita velice zajímavá
pro spojení sportu s kulturou.
Proč bylo pro výstavu vybráno téma
Kupka a ženy?
Ženy hrály v jeho životě stěžejní roli.
Nejdřív to byla maminka, kterou však
ztratil v deseti letech, což ho velice poznamenalo. Pak se platonicky zamiloval
do dívky v Jaroměři, s kterou ale nikdy
osobně nemluvil. Mezi ženy, které jeho
život velmi ovlivnily, patří i dánská módní návrhářka, s níž našel i ﬁnanční zázemí,
po její smrti se sblížil s Gabrielle, tanečnicí z Montmartru a po rozchodu s ní konečně poznal Eugénii, s níž pak prožil zbytek
života. Všechny ho podporovaly morálně
i ﬁnančně. Z hlediska podpory byl důležitý samozřejmě i mecenáš Waldes,
ale to je jiná kapitola.
Pociťujete sama nějaké spojení s Františkem Kupkou?
Všude říkám, že máme s Kupkou
paralelní osudy. Narodili jsme se v Opočně, žili v Dobrušce a usadili u Paříže,
v podstatě pouhých pět kilometrů od sebe.
„Malý“ rozdíl je v tom, že já neumím
malovat.
Co byste přenesla z Francie do Čech,
kdybyste mohla?
Mezilidské vztahy v každodenním životě. Ve Francii se lidé k sobě chovají
mnohem vstřícněji, vše - třeba i fronty
v obchodě – řeší v klidu. V Čechách mi
vadí zbytečný stres, trochu mi zde chybí
vzájemná úcta a hlavně úsměv.
(eda)
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Vezměte své děti do Opočna za malým
Františkem Kupkou
Od začátku června můžete se svými
dětmi vyrazit do Opočna za malým Františkem Kupkou. „Opočnem za Kupkou“ je
městskou hrou pro děti ve věku prvního
stupně základní školy. Úkoly a jednotlivá
zastavení jsou koncipována tak, aby se
bavila celá rodina a zapojit se mohli sourozenci mladší i starší. Hru pro Opočno
vytvořila spisovatelka Klára Smolíková.
Hra začíná v opočenském Informačním
centru, kde děti vybaví herním plánem
a pastelkami, které využijí při plnění úkolů. Pro rodiče je připraven list s nápovědou, aby je zvídavé ratolesti nezaskočily
všetečnými otázkami.
Trasa hráče postupně provede historickým centrem města přes zámecký park
až do expozice obrazů Františka Kupky
na první nádvoří opočenského zámku.
Přejeme šťastnou cestu a úspěšné luštění.
Více informací na www.opocno.cz. (ico)

Město Dobruška
ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem
Červený Kostelec
Vás srdečně zve na

MEZINÁRODNÍ
PŘEHLÍDKU
FOLKLORNÍCH
SOUBORŮ
v úterý 15. srpna 2017 v 18 hodin
na náměstí F. L. Věka v Dobrušce
Své tradice předvedou soubory
z Indie, Rumunska a Gruzie.
Občerstvení zajištěno,
vstup ZDARMA.
Změna programu vyhrazena.

Mezinárodní hudební festival F. L. Věka zveřejnil program
V neděli 3. září 2017 bude v kostele
sv. Václava v Dobrušce zahájen VII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu
F. L. Věka. Na programu je deset koncertů a také letos zavítá festival do nových
míst. Poprvé se uskuteční koncert na zámku v Kvasinách a v kostele sv. Prokopa
v Přepychách.
Na slavnostním zahajovacím koncertu
se představí vynikající houslista a profesor
na Institute of Music v Clevelandu Ivan
Ženatý a Pražský komorní orchestr.
V celém průběhu se posluchači mohou těšit na špičkové české i zahraniční
umělce. Vystoupí houslisté Josef Špaček
i Olga Šroubková, která zvítězila v letošní Mezinárodní soutěži Pražské jaro, dále
cembalistka Barbara Maria Willi a korejský varhaník Jihoon Song. Operního pěvce Richarda Nováka doprovodí klavírista

Kompletní program
MHF F. L. Věka
najdete na straně 35

Jaroslav Šaroun, držitel Ceny festivalu
F. L. Věka. Pokračování pořadu o F. V. Hekovi přednese Alfred Strejček a kolegy
z Five Star Clarinet Quartet si přiveze
profesor Jiří Hlaváč. V loňském roce ze
zdravotních důvodů nevystoupil Apollon
Quartet, návštěvníci o něj ale nepřijdou,
letos společně s nimi zahraje švýcarský
klarinetista Wenzel Grund. Po velkém
ohlase z minulého ročníku opět vystoupí
slovenské uskupení Cigánski Diabli, kteří
v sobotu 28. října festival ve Společenském centru v Dobrušce zakončí.

Vstupenky,
ABO vstupenky
Výměnu dárkové poukázky za ABO vstupenku lze provést již od 15. srpna 2017
v Informačním centru Dobruška nebo
u pokladny před úvodním koncertem
festivalu.
Prodej vstupenek bude zahájen 15. srpna
2017 na www.kupvstupenku.cz.
Vstupenky lze zakoupit také v IC Dobruška a Nové Město nad Metují.
(eda)
Aktuální informace na oficiálních stránkách festivalu
http://www.mhf-vek.cz a na facebooku.

Do kinematovlaku letos zavítala víc než tisícovka diváků
Na dobrušské nádraží opět přijel kinematovlak. Od pondělí 25. června do neděle
2. července se ve speciálním vagónu zařízeném jako kinosál uskutečnilo 8 ﬁlmových
představení, přičemž jen tři byla zahraniční. Pestrá nabídka mířila především na děti,
pro které je návštěva kina na kolejích velmi atraktivní. V nabídce ﬁlmů nechyběly
oblíbené tituly jako například Krtek a kalhotky, O kocouru Mikešovi nebo Mach
a Šebestová na prázdninách. Dospělé diváky lákaly divácky úspěšné ﬁlmy Edith Piaf,
Nanga Parbat, Revival apod. Návštěvu kinematovlaku v Dobrušce tradičně zakončil
Koncert na peróně v neděli v podvečer.

Posluchačům zahrály dechová hudba
Valánečka a country
kapela Sedmý nebe.
Kinematovlak včetně koncertu na poróně letos navštívilo
1025 diváků.
Partnery
projektu byly České
dráhy-Národní dopravce a ČD-Cargo, Servisbal obaly
a město Dobruška.
(six)
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SDH Podbřezí - Skalka
zve na
4.– 6.

srpna

program na Trčkově náměstí
PÁTEK – 4. srpna 2017

Areál hřiště

1600
1800
1830
2000
2030
2200

OTEVŘENÍ BRAN JARMARKU
KRONLAND – šermířská skupina
GREEN DAY revival
FEXT – skupina historického šermu
PAVEL CALLTA
BAND-A-SKA

800
1000
1100
1400
1500
1600
1800

OTEVŘENÍ BRAN JARMARKU
OPOČENSKÝ KAŠPÁREK (loutkové divadlo)
OPOČENSKÝ KAŠPÁREK (loutkové divadlo)
FEXT – skupina historického šermu – soutěže
OPOČENSKÝ KAŠPÁREK (loutkové divadlo)
OPOČENSKÝ KAŠPÁREK (loutkové divadlo)
KRONLAND – šermířská skupina

Skalka

SOBOTA – 5. srpna 2017

pátek 11. srpna 2017
od 20.00 hodin
Akce se koná i za každého počasí
velký Párty stan.

VELKÁ BENÁTSKÁ NOC
NA TRČKOVĚ NÁMĚSTÍ
1830
2000
2030
2150
2200
0000

MESCALERO
FEXT – skupina historického šermu
READY KIRKEN
OHŇOSTROJ
QUEENIE – Queen revival
JUDAS PRIEST revival

NEDĚLE – 6. srpna 2017

800 OTEVŘENÍ BRAN JARMARKU
900 VETERÁNI V KLÁŠTEŘE
1000
1100
1400
1500
1600
1700
1830
1900
2000

(výstava historických vozidel Podorlického
Veteran Car Clubu, do 1500)
OPOČENSKÝ KAŠPÁREK (loutkové divadlo)
OPOČENSKÝ KAŠPÁREK (loutkové divadlo)

KRONLAND – šermířská skupina
OPOČENSKÝ KAŠPÁREK (loutkové divadlo)
OPOČENSKÝ KAŠPÁREK (loutkové divadlo)
SPIRITUÁL KVINTET
FEXT – skupina historického šermu
BAROCK – ADAM MALÍK & MUSICI BOEMI
UKONČENÍ JARMARKU

TRADIČNÍ
KONCERT
u příležitosti 23. výročí úmrtí J. Hynka

O Č E N KY
P
O

Po celou sobotu a neděli doprovodný program –
kejklíři, flašinetář a další.

vstupné na všechny akce dobrovolné
Pořádá DS Opočno – Divadlo Kodym za podpory města Opočna
Produkce: JMC PRODUCTION – www.jmc-production.cz
Změna programu vyhrazena.

www.opocno.cz

13. srpna 2017
V areálu hřiště SKALKA
od 15.00 hodin.
Akce se koná i za nepříznivého počasí.
Krytý párty stan.
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KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC SRPEN 2017
Beletrie pro dospělé
Jo Nesbö
Jane L. Rosenová
Cam Rogers
Wanda Póltawská
Wendy Hillingová
Paula Daly
D. L. Bogdan
J. van Rijckeghem,
P. van Beirs
Alena Jakoubková
Simon Scarrow
Markéta Harasimová
Robert Bryndza
Zuzana Pospíšilová

Žízeň
Malé černé a devět žen
Quantum break. Nulový stav
A bojím se snů
Můj život v jeho tlapkách
Co jsi to za matku?
Rivalky u dvora Tudorovců
Šlechtična
Manžel nikdy nespí
Sibyla. Legendy a věštby
Británie
Poháry touhy
Noční lov.
Další případ Eriky Fosterové
Podivná hra

Naučná literatura pro dospělé
A. Ham,
Jean-Bernard Carillet
Mauricius, Réunion a Seychely
David Frej, Jiří Kuchař
Zdravé střevo
Dan Ariely
Jak drahé je zdarma
Karel Černý
Muži z první linie
Zdravé těhotenství
Petr Novotný
Extrémní sport
ve starobním důchodu

Fawaz A. Gerges
Islámský stát. Cesta k moci
John Gray, Arjuna Ardagh Pravý muž 21. století
Literatura pro děti
Michal Vaněček
Wendy Massová
Walt Disney
Zuzana Pospíšilová
Tatjana Geßlerová
Kasie Westová
Alex T. Smith
L. Štíplová, J. Němeček
Petra Braunová
Holly Webb
Gordon Korman
Walt Disney
Tomáš Vondrovic
Lewis Carroll

Co má vědět správný Čech
Za trest třináctiletá
Anna & Elsa.
Jak vyzrát na medvědy
Školnice Valerie v podezření
Zvířecí nemocnice.
Zachraňte štěňátka!
Náhradní kluk
Bruno před kamerou
Jak se chodí do pohádky
se Čtyřlístkem
Dům doktora Fišera
Harry: štěně bez domova
Lenoch
Půlminutové horory:
72 příběhů, které vás nenechají spát!
Ledové království. Polární záře.
Putování za světlem
Když ještě chodil Pán Ježíš
s Petrem po světě:
české lidové pohádky
Alenčina dobrodružství
v kraji divů a za zrcadlem

Poznámky pod čarou aneb náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Petr Angel:
LÁMÁNÍ V KOLE. AFGHÁNISTÁN
1. vydání, Mladá fronta, Praha, 2017, 216
s., 279 Kč
Románová zpověď vojáka speciálních jednotek
Československé
lidové
armády,
který se ze dne
na den pod záminkou ostrého cvičení v Sovětském
svazu ocitl v kruté
sovětsko-afghán-

ské válce (1979-1989). Čtenáři odhaluje devět měsíců svého života uprostřed
nelítostných bojů, kterých se zúčastnil
jako demoliční pyrotechnik výsadkového přepadového komanda. Hlavní hrdina
napínavého příběhu vycházejícího ze skutečných událostí postupně ztrácí své blízké, aby v dramatickém vyvrcholení čelil
situaci, na kterou nebyl vůbec připraven.
Jak v ní obstojí?
Literatura pro děti:
Astrid Desbordes, Pauline Martin:
MÁM TĚ RÁDA
1. vydání, Axióma, Praha, 2016, 38 s.,
199 Kč

Tato půvabná knížka je
něžnou mozaikou každodenních okamžiků,
které spolu sdílí
maminka a její
dítě a všechny tyto chvíle
jsou příležitostí
k vyjádření lásky. Humorně i poeticky,
ale vždy s přirozenou lehkostí a fantazií
si autorka pohrává na každé dvoustraně
s protikladnými situacemi, jejichž poselství je jednoduché a jasné: mateřská láska
je trvalá a bezpodmínečná.

PALEC NAHORU – PALEC DOLŮ

V sobotu 15. července časně ráno
překvapila řidiče nezvyklá překážka na parkovišti v Laichterově ulici.
Neznámý výtečník (s největší pravděpodobností podnapilý) zatarasil modrým
kontejnerem na papírový odpad vjezd i výjezd z parkoviště. S objemným plastovým
vozíkem musel ujet minimálně padesát metrů, ale cestu zpět na místo, kam kontejner
patří, už mu patrně „únava“ nedovolila.
15
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ZE ŠKOL
Absolventi průmyslovky slavnostně převzali maturitní
vysvědčení

K tradicím Střední průmyslové školy
elektrotechniky a informačních technologií patří slavnostní předávání maturitních
vysvědčení v kulturním domě. Čtyři roky
studia uběhly neuvěřitelně rychle. Možná by se patřilo ohlédnout se za dobou
středoškolského studia, ale asi bude lepší
s úsměvem hledět na dny, týdny či roky,
které teprve přijdou.
Na dobrušské SPŠel•it letos v jarním
termínu úspěšně završilo studium 43 žáků
ve třech maturitních třídách. Prezentovali
své znalosti, dovednosti, zralost, připravenost na život i na svoji další profesní
kariéru, kterou si budou budovat jako
odborníci ve svém oboru. Řada z nich se
rozhodla pokračovat ve studiu na vysokých školách. Naši školu opouštěli nejen
s maturitním vysvědčením v kapse, ale

všichni si odnášeli také Europass, jenž
mnohým otvírá dveře pro práci i studium
v zahraničí. Rozšířil se i počet studentů, kteří absolvovali síťovou akademii
CISCO a získali mezinárodně uznávaný
certiﬁkát v oblasti počítačových sítí.
Ve škole se i v dalších letech zachová stabilní prostředí s dvanácti třídami
a bude žákům základních škol nadále
nabízet zajímavé a perspektivní studijní obory, aby se mohli po čtyřech letech
studia úspěšně ucházet o odbornou práci
v technických, informatických a ekonomických oborech nebo o další studium
na technických i jiných školách. SPŠel.it

16

nyní nabízí čtyři obory: 1. Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika, 2. Elektronické a počítačové systémy, 3. Aplikace
počítačů a správa sítí, 4. Aplikační software a multimédia. Na školních chodbách
potkáte nejen chlapce, ale i dívky, přestože se jedná o technické obory. Věřte,
že jsou stejně úspěšné. Zájem o studium
na naší škole stoupá, a tak v září se počet
studentů školy opět zvýší.
Škola neustále rozšiřuje spolupráci
s řadou firem a získává pro výuku odborníky s praktickými zkušenostmi. Prohlubuje spolupráci s oborově příbuznými
vysokými školami v regionu. Studenti
se účastní mezinárodních projektů, jejichž součástí jsou výjezdy do zahraničí.
Modernizují se dílny i laboratoře pro
odbornou výuku. Tyto prostory pak využívají nejen naši studenti, ale slouží
i pro zájmovou činnost žáků základních
škol z Dobrušky a okolních obcí.
Zájemci z řad veřejnosti mají možnost
nahlédnout do školy při pravidelně pořádaných dnech otevřených dveří. Této
příležitosti využívají nejen zájemci o studium se svými rodiči, ale i někteří absolventi, kteří se přijdou pochlubit svými
úspěchy, a také porovnat, co se na škole
od jejich odchodu změnilo.
SPŠel•it Dobruška má více jak 70 let
dlouhou tradici a je nedílnou součástí
školství ve městě i v regionu. Přejeme si,
aby i nadále zůstala uznávaným centrem
odbornosti a vzdělanosti v celé oblasti.
Ing. Milan Maršík,
ředitel SPŠel•it
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Sportovní vodácký kurz gymnazistů ze třídy 7.G
Do konce školního roku zbývaly necelé
tři týdny, když jsme se vydali na vodácký
kurz. Většina se nás sešla na vlakovém
nádraží v Dobrušce. Zbytek přistupoval
na nejbližších železničních stanicích. Sedmihodinovou cestu plnou přestupů absolvovalo všech 27 studentů naší třídy 7.G.
Znavení, ale stále dobře naladění jsme
vystoupili v Sušici, malebném městečku
klatovského okresu a zároveň takzvanou
vstupní bránou do Šumavy. Do kempu
na opačné straně města nás dopravil autobus. Po stech metrech chůze jsme spatřili
naše budoucí týdenní domovy. První dojmy z celého areálu byly dosti speciﬁcké,
brzy jsme se zabydleli a těšili se na další
dobrodružství. Náladu nám zlepšilo i dobré jídlo. Večer jsme
ještě
absolvovali
pěší výlet do města.
Hned v úterý
jsme si po snídani sbalili svých pět
švestek a vyrazili
do půjčovny lodí.
Každá dvojice vyfasovala
kánoi,
a protože s námi jel
i Míša Verner, který
měl zlomený palec
a tím pádem i ruku
v sádře, jedna kánoe byla trojmístná.
Míša netrhal partu
a nechal se vézt jako
porcelán vyhlídkovou jízdou po Otavě. Už na začátek

jsme si sjeli první jez. Pak nás čekaly další tři. Řeka tekla a my tak úspěšně zdolali
asi dvacet kilometrů.
Ve středu, vzhledem k předpovědi počasí, nás čekal pěší výlet. Udělali jsme si
okruh okolo hradu Rabí. Cestou nám trochu sprchlo, ale nebylo to nic, co by se nedalo vydržet. Nakonec také cesta na více
než třicet metrů vysokou rozhlednu Svatobor za ten výhled opravdu stála.
Čtvrtek se znovu nesl ve znamení vody.
Sjížděný úsek byl kratší, pluli jsme z Horažďovic. Řeka zde byla poněkud olejovatější, proto nám to dalo trochu zabrat.
Přesto jsme v dobrém čase dopluli do Katovic, kde jsme stihli vlak zpět do kempu.
Celý kurz byl náročný, ale velice jsme si
ho užili a v pátek se nám domů ani nechtělo. Poslední společný výlet byl prostě
a jednoduše skvělý!
Jana Veselá, 7.G

Víte, že každá maminka bývala někdy malinká?
U příležitosti Svátku matek každoročně navštěvujeme dobrušský Dům
s pečovatelskou službou, abychom potěšili seniory a předvedli jim krátkou přehlídku toho, co jsme si pro ně ve škole
připravili. Nejprve jsme přivítali jaro
básní „Žežulka“ od Josefa Václava Sládka. Následovalo několik písní s jarní
tematikou, básniček o jaru a ke svátku
maminek. Členka hudebního kroužku
zahrála na zobcovou flétnu skladby „Holubí dům“ a „Rozvíjej se poupátko“.
S „troškou do mlýna“ přispěli i členové
dramatického kroužku. Zahráli pohádku
„O líném Honzovi“. Nakonec zatančili
žáci speciálních tříd „Šavlový tanec“, se
kterým letos vystupovali na sedmém ročníku hudebně-divadelního festivalu speciálních škol v Náchodě.
Žáci se se seniory rozloučili předáním
vlastnoručně vyrobených přáníček. A stejně jako loni byli za svoje vystoupení odměněni potleskem a sladkostmi.
ZŠ Opočenská
17
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Záchranáři, chlapi činu, neznají strach, jenom dřinu.
My je za to máme rádi, jsou to naši kamarádi.
Žáci naší školy zahájili jeden vyučovací den vojenským povelem „Pozor!“
Nezazněl z úst paní ředitelky, ale od pravidelného hosta nadporučíka Jiřího Cer-

mana – příslušníka 14. pluku logistické
podpory v Pardubicích. Opět nepřišel
sám, ale v doprovodu dvou kolegů - desátníka Daniela France a dobrovolného
hasiče Tomáše Sazimy.
Úvodem žáky vyzkoušel z toho, co
si pamatují z minulé besedy. Zeptal se
na pravidla první pomoci, na telefonní
čísla záchranných složek a na chování
v krizových situacích. Žáci uspěli na jedničku, proto mohl pan nadporučík navázat
na jejich znalosti. Při setkání se zaměřil
na poskytování první pomoci v terénních
podmínkách. Ukázal žákům, jak si mohou

V krizové situaci si budu umět poradit
Dobrovolnost je jeden ze sedmi principů Červeného kříže. V Základní škole
Opočenská to platí do slova a do písmene,
neboť její žáci již několik let dobrovolně
navštěvují kroužek „Mladý zdravotník“.
Získané znalosti pak zúročují v běžném
životě i v různých soutěžích.
Pravidelně se účastní okresních a krajských kol soutěží mladých zdravotníků
základních škol praktických i speciálních
a dosahují velmi pěkných výsledků. Také

letos reprezentovali školu v okresním kole
v Náchodě. Získali 1. a 5. místo a postup
do krajského kola v Úpici. Zde dobrušští
žáci museli přesvědčit rozhodčí na jednotlivých stanovištích o svých znalostech
z dopravní výchovy, životosprávy, první
pomoci, léčivých rostlin, historie ČČK
a vybavení lékárničky. Vše zvládli bez
sebemenšího zaváhání a obsadili pěknou
5. a 7. příčku v konkurenci sedmnácti
družstev.
ZŠ Opočenská, Dobruška

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Čepice pro Afriku – jak vše dopadlo?
Přestože venku panovalo horké letní
počasí, v Domě dětí a mládeže (DDM)
se jedna místnost zaplnila velkým množstvím pletených a háčkovaných čepic.
Čepice bylo potřeba spočítat, složit
do malých balíčků po deseti kusech a ty
potom zabalit do velkých balíků předepsaných rozměrů. Pět připravených balíků
s vašimi čepicemi bylo odesláno koncem
června do Jižní Afriky.
18

Charitativní projekt „Upleť čepici pro
Afriku“ byl v DDM vyhlášen již třetím
rokem. Čepice jsou zasílány do Bryanstonu do střediska pro nemocné děti a sirotky. Ohlas na akci byl v Dobrušce a okolí
obrovský! Do akce se zapojilo mimo jiné
šestnáct dívek ze ZŠ F. Kupky v rámci
hodin pracovního vyučování. Celkem se
upletlo a uháčkovalo 650 čepic! Nejvíce
čepic připravila paní Miloslava Šimková

pomoci v případech, kdy nemají obvazový materiál, čistou vodu, nosítka. Nezůstalo pouze u teorie, vše doplnily názorné
ukázky.
Poté dostal slovo Daniel Franc, který
předvedl vybavení vojáka při záchranné akci. Žáci měli možnost obtěžkat si
neprůstřelnou vestu, ochrannou přilbu
a prohlédnout si několik vojenských zbraní. Všechny věci by pomohly v případě
napadení, ale co kdyby začalo hořet?
O tom přišel povyprávět hasič Tomáš
Sazima. Vyprávění doplnil praktickou
ukázkou hasičského vozu, který byl přistaven u vchodu školy. Žáci se dozvěděli,
že auto neslouží jenom k hašení požáru,
ale je možné jej využít i při povodních
a nehodách na silnicích. „Třešničkou
na dortu“ byla možnost stát se na chvíli
opravdovým hasičem a vyzkoušet si stříkat z hadice. Ne všem se to dařilo podle
představ a tak ocenili těžkou práci záchranářů.
Navzdory psychické a fyzické náročnosti tohoto povolání se po besedě většina
chlapců rozhodla stát vojákem nebo dobrovolným hasičem.
ZŠ Opočenská, Dobruška
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(180), paní Anežka Králíčková (93)
a paní Miroslava
Pfeiferová
(89).
Nejenom jim, ale
i všem ostatním,
které věnovaly svůj
um, čas i materiál
na tento charitativní projekt, velmi
děkujeme.
Věříme, že balíky s čepicemi dorazí
na místo určení a budou hřát stejně jako
dobrý pocit z pomoci jiným.
DDM Dobruška, Jitka Macková

Loučení s prázdninami
Milí malí i velcí přátelé,
všechny vás zveme na akci "Loučení s prázdninami". V pátek dne 1. září v 16 hodin přijďte všichni na parkoviště u bazénu. Společně vyrazíme
na Trojici, kde si zazpíváme při kytaře. Opečeme si
špekáčky, které si nezapomeňte vzít s sebou. Společně si užijeme prima poslední
prázdninový podvečer. Opékací jehly, oheň a chleba s hořčicí bude zajištěn.
Točené pivo a nealko dodá Soukromý pivovar Dobruška.
Těší se na vás
Renata Moravcová a Xanto, Petrové Poláček a Tojnar

RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
Léto v Africe
Přijďte si s námi užít závěr „Léta v Africe“ v týdnu od 28. srpna do 1. září.
Otevřeno bude od pondělí do čtvrtka 8.00
- 12.00 a v pátek 9.00 - 11.00 hodin.
Před programem je pro celou rodinu
k dispozici hernička s hračkami, stavebnicemi i knížkami pro kluky i holčičky, bazének
s klouzačkou a v 9.30 hodin začne program
plný zábavných písniček, básniček, cvičení
i vyrábění s cestovatelskou tematikou teplých krajů. Společně budeme putovat džunglí, pouští, savanou, potkáme domorodá

zvířata, proběhneme
překážkovou dráhou
a ve skákacím hradu
budeme skákat jako
opičky.
Naše
centrum
najdete na adrese
náměstí F. L. Věka
24 nad restaurací
Jelen (vchod zezadu
od zmrzliny.)
Těšíme na viděnou
v Africe
Za tým Sedmikrásky
vedoucí
Iva Horáková

www.jbdobruska.cz

sedmikraska@jbdobruska.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci srpnu oslaví významná životní jubilea:
Marie Dudková
Marie Šlechtová
Jiřina Beznosková
Zdeněk Musil
Marta Preclíková
Karel Joukl
Jan Petr
Jiří Plodek
Zdeněk Sedláček

95 let
92 let
90 let
80 let
75 let
70 let
65 let
65 let
65 let

Dobruška, Solnická
Dobruška, Za Univerzitou
Dobruška, Zd. Nejedlého
Dobruška, Pulice
Dobruška, Křovická
Dobruška, Solnická
Dobruška, Spáleniště
Dobruška, V Zahradách
Dobruška

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V červnu z našich řad odešli:
Hušková Zdeňka
Štefanides Josef
Dyntarová Růžena
Rybínová Anna

1926
1939
1931
1920

Pulice 33
Dobruška 817
Dobruška 773
Dobruška 872

Čest jejich světlé památce!

Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedeníí občané udělili souhlas se zveřejn
zveřejněním.
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Manželé Knapkovi společně s dětmi oslavili zlatou svatbu
První červencový den roku 1967 si
mnozí z nás nemohou pamatovat, protože
stejně jako já ještě nebyli na světě, a těm
ostatním se jen těžko něco vybaví. Moje
rodiče však na tento den nezapomenou
nikdy.
Do tohoto data to byla slečna Vlasta
Kašparová, žijící v Dobrušce, a mladý
muž Jaroslav Knapek, kterého do našeho
města zavála vojenská služba. Velká láska
zapříčinila, že se do Dobrušky po skončení vojny vrátil.

Právě 1. července sedmašedesátého roku se z těchto
dvou mladých lidí
stali manželé Knapkovi.
Manželský
slib potvrdili v kostele sv. Václava.
Velká láska přetrvala dodnes. Manželství trvá již půl
století. Svatební den
si letos zopakovali
v sobotu 1. července, kdy je paní matrikářky přivítaly v obřadní síni historické radnice. Poté před
ně a jejich nejbližší předstoupil bývalý
starosta a současný zastupitel města Petr
Tojnar. Jeho slavnostní řeč byla chvílemi
vážná, jak to má být, ale zazněla i slova,
která vykouzlila úsměv na tvářích.
Většina přítomných těžko skrývala dojetí. Někomu tekly slzy po tvářích, jinému
se jen leskly oči. Jediný, komu to bylo tak
nějak jedno, byl můj vodící pes Xanto.
Výjimečného dne se zúčastnil s velkým
motýlkem na krku namísto rolničky.

Moc děkuji pracovnicím matriky paní
Romaně Brandejsové a Kateřině Maršíkové, které se zhostily svého úkolu na jedničku s hvězdičkou, a také panu Petru
Tojnarovi za krásnou a milou řeč. Pro
moje rodiče byla zlatá svatba skutečně
krásnou slavností. Před padesáti lety jsme
si svatební den našich rodičů užít nemohli, proto jsme velmi rádi za tento den.
Přeji všem, kteří jste našli opravdovou
lásku, abyste si jí vážili. Je to velký dar,
který se za žádné peníze koupit nedá.
Renata Moravcová

PŘEPYCHY SLAVÍME 19. 8.

VESNICE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ROKU 2017

AREÁL SK PŘEPYCHY

pátek 18. 8. ©RG©©KRGLQ©DUHiO©6.©3ĳHS\FK\
$1'ĕ/«3È1ĕ«,©~VSĔâQé©ĂHVNé©½OP©QD©YHONRSORâQp©/('©REUD]RYFH
sobota 19. 8. RG©©KRGLQ©DUHiO©6.©3ĳHS\FK\
3ĳL©UHJLVWUDFL©GR©©KRGLQ©REGUät©QiYâWĔYQtFL©SRXND]©QD©REĂHUVWYHQt©

352*5$0«352«&(/28«52',18
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
srpen 2017
ARCHLEBOVY SADY
DOBRUŠSKÉ LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ 2017
Neděle 6. srpna
Red Herring (bluegrass, Holandsko)
Neděle 13. srpna Zeus (pop, Dobruška)

NÁMĚSTÍ F. L. VĚKA
Úterý 15. srpna v 18 hodin
MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ
Představí se folklórní soubory z Indie, Rumunska a Gruzie.
Vstup zdarma.
DOBRUŠSKÉ LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ 2017
Neděle 20. srpna Relax (country, folk, bluegrass, Dobruška)
Neděle 27. srpna Malý dechový orchestr
Východočeské energetiky (Hradec Králové)

RODINNÝ PIVOVAR
Sobota 19. srpna od 13 do 23 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 7. ročník
Na nádvoří a pivovarské zahradě zahrají skupiny Horkýže Slíže, Alkehol, Jelen, Rybičky 48, Ivan Mládek, Pokáč, Jakub Děkan, W band a Jakub Ondra. Exkurze pivovarem a sladovnou
od 13 do 17 hodin. Tradiční čeká kuchyně ve sklepní restauraci. Na čepu všechny druhy piv + speciál. Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 190 Kč. Předprodej v pivovarské prodejně
a v síti Ticketstream.

KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA
Neděle 3. září v 17 hodin
ZAHAJOVACÍ KONCERT VII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU F. L. VĚKA
Vystoupí houslista Ivan Ženatý a Pražský komorní orchestr.

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 srpnu 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 jsou 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.

přehled akcí
LAPIDÁRIUM
nám. F. L. Věka čp. 11
SYNOVÉ ADAMA A EVY – výstava plastik (lití na ztracený
vosk) Vojtěšky Vlčkové a fotograﬁí Jana Vlčka. Výstava je přístupná do 31. srpna v pracovní době městského úřadu: pondělí
a středa 7.30 – 17.00, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.00, pátek 7.30
– 13.30.

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 (do 31. srpna)
pondělí středa a pátek
8.30 – 11.30

Výstava ve foyer knihovny
JAROSLAV SOUMAR – VÝLETNÍCI
(kresba, malba, graﬁka)
Těžištěm tvorby broumovského rodáka je výtvarné umění, zejména
ilustrace a tvorba pro děti a mládež,
s přesahem do animovaného ﬁlmu
a literatury. Tématem prací je ve většině případů všední život, hra, pohyb, dobrodružství a prožitek z nich
vycházející, často osobní zkušenost
nebo inspirace z práce s dětmi. Středem zájmu zůstává konkrétní člověk,
jeho jedinečnost, úcta k životu a snaha o dialog. Kresby nacházejí často
své místo v projektech a institucích
podporující tyto hodnoty, samostatných i skupinových výstavách.
Výstava Výletníci obsahuje kresby,
malby, graﬁky znázorňující putování světem hry, dobrodružství a touhy
po poznávání a objevování radostí
každodenního života i dětských snů.
Úterý 29. srpna v 9 hodin v dětském oddělení:
POJĎTE HLEDAT STRAŠIDÝLKO GOGO
V posledním prázdninovém týdnu se uskuteční akce určená dětem ve věku od šesti do osmi let. Vypravíme se po stopách strašidýlka Gogo, které přebývá na neznámém místě v Dobrušce. Až
strašidlo najdeme, společně s ním si přečteme jeho příběh a vezmeme ho k nám do knihovny. Milí malí čtenáři, máte za úkol vyrobit či nakreslit vaši představu strašidýlka Gogo a promyslet si,
proč se jmenuje právě Gogo. Vaše výrobky a nápady zhodnotíme
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před samotnou výpravou a následně je porovnáme se skutečnou
podobou strašidýlka a skutečným původem jeho jména. Moc se
na vás těšíme!
Na program se předběžně přihlaste týden předem (tj. do 22. srpna) v půjčovně pro děti, telefonicky (494 629 585, 778 492 562)
nebo e-mailem (knihovna@mestodobruska.cz).
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!
KNIHOVNA NA LETNÍM KOUPALIŠTI
Ve vstupní části dobrušského koupaliště je umístěna letní knihovnička. Návštěvníci koupaliště v ní najdou výběr letního čtení
(detektivky, sci-ﬁ, romány pro ženy, humorné i dětské knihy).
Kdokoliv si může vybrat knihu, odnést si ji domů a po přečtení ji
může opět vrátit, případně si ji nechat. V průběhu prázdnin jsou
knihy neustále doplňovány.
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
pravidelné

schůzky

každé

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 (nad restaurací Jelen, zadní vchod),
telefon 605 548 288,
www.jbdobruska.cz, sedmikraska@jbdobruska.cz
Pondělí 28. srpna - pátek 1. září
LÉTO V AFRICE
Pondělí až čtvrtek 8.00 - 12.00, pátek 9.00 – 11.00
Od pondělí 11. září PODMANIVÝ SVĚT. Od 4. do 9. září bude
v centru zavřeno.

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)
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, telefon 494 621 505
Pátek 4. srpna od 18 hodin do neděle 6. srpna
VÍKENDOVÝ ŘEZBÁŘSKÝ KURZ – na táborové základně
v Mělčanech
Neděle 20. až čtvrtek 27. srpna
TANEČNÍ TÁBOR RADOST – ubytování v budově horské
chaty Radost v Plasnicích, s celotáborovou hrou Cesta kolem
světa za 6 dní. Vhodné pro děti od 1. třídy.

UPOZORNĚNÍ! ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ AKCE
Sobota 26. srpna od 16 do 24 hodin
BEATOVÉ LÉTO 2017
Hudební festival Šubertovo beatové léto z technických důvodů
změnil místo konání. Uskuteční se na letním koupališti v Bystrém v Orlických horách.
Vystoupí skupiny Vidlička, Zlatá svatba Rychnov, Lady Birds,
Bluesberry Praha, Spektrum Hradec Králové. Vstupné 100 Kč.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL

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

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.

Čtvrtek 3. srpna ve 20.00 a pátek 4. srpna ve 20.00
KŘIŽÁČEK
Premiéra dramatického ﬁlmu ČR/Itálie/SR
od režiséra Václava Kadrnky. Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka (Karel Roden), se
jednoho letního dne obléká do dětského brnění a utíká z domova v touze dosáhnout Svaté
země. Vítězný ﬁlm letošního Mezinárodního
ﬁlmového festivalu Karlovy Vary. Mládeži
přístupný. Vstupné jednotné 100 Kčǀ90 min.
Sobota 5. srpna v 17.30
JÁ, PADOUCH 3 ﬁlm ve 3D
Další repríza úspěšné americké animované komedie. Bývalý
padouch Gru má problém. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý... Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kčǀ90 min. České znění.
Sobota 5. srpna ve 20.00
ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI
Premiéra amerického mysteriózního thrilleru. Agentka MI6
Lorraine Broughton (Charlize Theron) je vyslána během studené
války do Berlína, aby vyšetřila vraždu kolegy. Mládeži nepřístupný. Vstupné 110 Kčǀ115 min.
Neděle 6. srpna v 17.30
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
Repríza (2D) francouzského akčního sci-ﬁ ﬁlmu. Vizuálně ohromující dobrodružství Luca Bessona, legendárního režiséra ﬁlmů
Leon, Pátý element, Brutální Nikita a Lucy. 28. století, dosud
známý vesmír. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ137 min.
České znění.
Neděle 6. srpna ve 20.00
ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA
Premiéra španělského komediálního dramatu s Penélope Cruz
v hlavní roli. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ128 min.
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Čtvrtek 10. srpna ve 20.00
ČÁRA
Premiéra kriminálního thrilleru SR/Ukrajina/ČR. Adam Krajňák
je otcem rodiny a zároveň také hlavou pohraniční kriminální skupiny, která pašuje přes slovensko-ukrajinskou hranici cigarety.
V hlavních rolích Emília Vášáryová, Tomáš Maštalír a Zuzana
Fialová. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ108 min.
Pátek 11. srpna ve 20.00 a sobota 12. srpna ve 20.00
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
Premiéra mysteriózního hororového thrilleru je pokračováním
úspěšného hororu Annabelle z roku 2014. Výrobce panenek přijme několik let po tragické smrti jejich dcerky do svého domu řádovou sestru a několik dívek ze zavřeného sirotčince… Mládeži
přístupný. Vstupné 110 Kčǀ109 min.
Sobota 12. srpna v 17.30 a neděle 13. srpna v 17.30
EMOJI VE FILMU ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického očekávaného animovaného ﬁlmu pro
všechny generace, který diváky poprvé zavede do tajného světa
uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá
Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji
v naději, že se jednou dostanou do zprávy... Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kčǀ97 min. včetně předﬁlmu. České znění.
Neděle 13. srpna ve 20.00
ŠPUNTI NA VODĚ
Repríza úspěšné prosluněné komedie s Jiřím Langmajerem, Pavlem Liškou a Hynkem Čermákem za nadšené podpory dětských
herců. V rolích jejich něžných poloviček se představí Tatiana
Vilhelmová, Anna Polívková a Jana Kvantiková. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ83 min.
Čtvrtek 17. srpna ve 20.00, sobota 19. srpna ve 20.00
a neděle 20. srpna v 17.30
PO STRNIŠTI BOS
Premiéra letošního nejočekávanějšího českého ﬁlmu. Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z ﬁlmu Obecná škola. Nyní
jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Film vznikl
podle stejnojmenné knihy Zdeňka Svěráka. Hrají: Jan Tříska,
Oldřich Kaiser, Tereza Voříšková, Ondřej Vetchý, Petra Špalková, Hynek Čermák, Zdeněk Svěrák, Zuzana Stivínová, Miroslav
Táborský a další. Režie: Jan Svěrák. Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kčǀ111 min.

ga, ambiciozní a rozsáhlý příběh od jednoho z nejuznávanějších
světových autorů, se konečně dostává na ﬁlmová plátna. Temná
věž svou existencí drží pohromadě celý vesmír. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ120 min.
Pátek 25. srpna ve 20.00
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
Premiéra kriminálního thrilleru. CIA. Bílý dům. Pablo Escobar.
Tyhle všechny vodil za nos. Barry Seal (Tom Cruise) je znuděný
dopravní pilot, kterému potřebnou životní energii dodá spolupráce s tajnou službou. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ100 min.
Sobota 26. srpna v 17.30 a neděle 27. srpna v 17.30
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Premiéra animovaného ﬁlmu, v němž musí veverčák Bručoun
se svými přáteli zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich
domov kvůli plánované výstavbě pochybného zábavního parku.
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ92 min. České znění.
Neděle 27. srpna ve 20.00
PO STRNIŠTI BOS
Repríza nového ﬁlmu Jana a Zdeňka Svěrákových. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ111 min.
Čtvrtek 31. srpna v 17.30 a 20.00 a pátek 1. září v 17.30
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM ﬁlm ve 3D
Premiéra dlouho očekávané animované komedie. Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro
celou rodinu. Film Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela
nové, původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou
neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor
muzea, kde objeví svět skrytý před zraky návštěvníků... Mládeži
přístupný. Vstupné 140 Kčǀ85 min.
Pátek 1. září ve 20.00
TULIPÁNOVÁ HOREČKA
Premiéra romantického dramatického ﬁlmu o době tulipánové mánie na počátku 17. století. Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kčǀ107 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 18. srpna ve 20.00
ZABIJÁK & BODYGUARD
Premiéra americké akční komedie. Nejlepší bodyguard na světě dostane nového klienta, nájemného vraha, který musí svědčit
u Mezinárodního soudního dvora. Slogan: Nikdy ho nepouštěj
z očí. Hrají: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman,
Elodie Yung, Salma Hayek a další. Mládeži nepřístupný. Vstupné
110 Kčǀ118 min.

Středa 2. srpna ve 21.00
ZLODĚJKA KNIH
Válečné drama, USA, 2014/131 min. Příběh vypráví o dívce Liesel, která se během druhé světové války dostane do pěstounské
rodiny, aby zde začala nový život.
Pátek 4. srpna ve 21.00
CESTA VZHŮRU
Dokumentární ﬁlm, ČR/SR, 2015/100 min. Cesta vzhůru o zdolávání lidských limitů. Radek Jaroš si jako první Čech a teprve
patnáctý člověk na světě splnil horolezecký sen.

Neděle 20. srpna ve 20.00
JÁ, PADOUCH 3
Další repríza (2D) úspěšné americké animované komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ90 min. České znění.

Sobota 5. srpna ve 21.00
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
Drama, ČR, 2016/90 min. Existence na hraně zákona dává nelegálním kopáčům vltavínů, zelených polodrahokamů, peníze,
svobodu a nezávislost, ale také vyžaduje těžkou dřinu.

Čtvrtek 24. srpna ve 20.00 a sobota 26. srpna ve 20.00
TEMNÁ VĚŽ
Premiéra akčního fantastického ﬁlmu. Temná věž Stephena Kin-

Středa 9. srpna ve 21.00
ANI VE SNU!
Romantický / sportovní, ČR, 2016/79 min. Film z prostředí par23
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kouristů, mladých lidí, kteří se snaží posouvat hranice fyzických
schopností vlastního těla v současném urbánním a industriálním
světě.
Pátek 11. srpna ve 20.45
FAKJŮ PANE UČITELI 2
Komedie, Německo, 2015/111 min. Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné nervy. A když jste k tomu i učitelem na střední,
potřebujete nervy jako špagáty a vražednou bezohlednost.
Sobota 12. srpna ve 20.45
DIVOČINA
Drama, USA, 2014/115 min. Mládeži nepřístupný. Cheryl je
po smrti matky a krachu manželství na dně. Pak udělá nejimpulzivnější rozhodnutí svého života.
Středa 16. srpna ve 20.45
TEORIE VŠEHO
Životopisný/drama, USA, 2014/123 min. Životní příběh geniálního astrofyzika Stephena Hawkinga. Lékařské vyšetření po jednom z mnoha jeho škobrtnutí vyřkne drsnou diagnózu.
Pátek 18. srpna ve 20.30
OREL EDDIE
Komedie/drama/životopisný, USA/UK/Německo, 2016/106 min.
Touha Michaela Edwardse je zdánlivě prostá: reprezentovat Velkou Británii na olympijských hrách v nějakém sportu.
Sobota 19. srpna ve 20.30
MAGGIE MÁ PLÁN
Romantická komedie, USA, 2015/99 min. Maggie zatím marně
čeká na tu pravou a životní lásku. Nakonec si zvolí plán, že se
stane svobodnou matkou. Narazí však na osud.
Středa 23. srpna ve 20.30
MÁME RÁDI VELKÉ RYBY
Romantické drama, USA, 2010/107 min. Úžasný příběh televizního reportéra a zapálené aktivistky, kteří se společně s podporou znepřátelených světových mocností pokusí zachránit rodinu
majestátních velryb uvízlých pod ledovým příkrovem Severního
ledového oceánu.
Pátek 25. srpna ve 20.30
BROOKLYN
Romantický/historický/drama, Irsko/VB/Kanada, 2015/111 min.
Když se mladá dívka z vesnice přestěhuje do jednoho z největších měst na světě, čeká na ni docela silný šok.
Sobota 26. srpna ve 20.30
CENTRÁLNÍ INTELIGENCE
Akční komedie, USA, 2016/114 min. Kdybyste měli zachránit
svět a mohli si vzít na pomoc jednoho spolužáka ze střední, určitě byste sáhli po hvězdě ročníku. A možná byste se šeredně
spletli…
Středa 30. srpna ve 20.30
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
Animovaná komedie USA, 2016/95 min. Veverčák Scrat, jak je
jeho zvykem, ve snaze ulovit věčně prchající žalud, způsobí nehodu, z níž se vyklube karambol a z něj katastrofa.
Čtvrtek 31. srpna ve 20.30
mimořádné a závěrečné představení letního kina
MIMONI
Animovaná komedie, USA, 2015/91 min. Mimoni, dobráci
od kosti, vidí odnepaměti smysl své existence v posluhování
tomu největšímu darebákovi široko daleko.
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.
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Veronika a Vašek
v kulturním domě

V&V

Kulturní zařízení města
Dobrušky zve na koncertní
vystoupení Veroniky a Vaška Řihákových ze Svatobořic. Po velmi kladných
ohlasech na jarní vystoupení dua Aramis přijíždí další
umělci známí z televizních
pořadů na stanici Šlágr TV.
Ve středu 20. září
od 19 hodin se v kulturním
domě v Archlebových sadech představí populární
dvojice také vystupující
pod zkratkou duo V&V.
Během večera mimo jiné zazní písničky Hráli jsme svoje karty s osudem, Bílý kříž, Proč ta vojna zlá, Dva nebo
Vodopád.
Koncert proběhne při stolovém uspořádání hlediště, přičemž pro posluchače bude připraveno drobné občerstvení.
Předprodej vstupenek začne v Informačním centru v úterý
1. srpna.
(mik)

SPORT
LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Mírová 890, telefony 494 629 530 a 777 418 798
Otevřeno denně od 9 do 19 hodin.
KRYTÝ BAZÉN
je v srpnu 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 srpnu necvičí

FOTBAL
Městský stadion Václava Šperla
Mistrovské zápasy
Sobota 19. srpna
Rampušák Cup turnaj mladší přípravky
Neděle 20. srpna
SK Dobruška A – Nový Hradec Králové
krajská I. A třída – muži
SK Dobruška C - Vamberk B
okresní III. třída – muži

FRESBEE
Sobota 19. srpna od 9 do 19 hodin
Kvaliﬁkační turnaj na Mistrovství České republiky
ve fresbee ultimate (kat. open a woman)

9.00
10.15
17.00
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ZE SPORTU
Finálová dramata ozdobila florbalový Open Air Cup Dobruška
Největší ﬂorbalový turnaj pod širým
nebem se hraje v Dobrušce. Letos trval
pět dní. Vítězem 4. ročníku Open Air cup
Dobruška se stal tým Špindl Ubals. V dramatickém ﬁnále zdolal obhájce loňského
prvenství IBK Nepijem 4:2. Nejúspěšnějším ženským týmem krátké historie
dobrušského turnaje je brněnský Lassie´s
Snout. Po vítězství v roce 2015 a loňské
ﬁnálové účasti triumfoval i letos. Finále
něžného pohlaví se zásluhou nervy drásající koncovky zcela vyrovnalo rozhodujícímu zápasu turnaje mužů. Hráčky
Lassie´s Snout v rozhodujícím duelu porazily Captain Božkov Crew 4:3 gólem
v posledních vteřinách.
Hlavní dvoudenní turnaj Open Air Cup
Dobruška se hrál ve třech kategoriích. Zásluhou účasti týmu Mladá krv ze Slovenska se opět pyšnil mezinárodním puncem.
Vedle mužského a ženského klání měl letos premiéru turnaj veteránů. Ovládli jej
domácí hráči celku Show Must Go On,
kteří ve ﬁnále rozstříleli královéhradecké
mužstvo Meteor 7:1. Slavnostní zahájení
turnaje zpestřil dvojkoncert skupin The
Apples a Teplá buchta a úvodní soutěžní
den zakončila diskotéka s Pohodexem.
Obhájci suverénní v samostatných nájezdech
Druhý den patřil sítu nekompromisního play oﬀ, které dál pouštělo jen silnější
týmy. V případě remízy o postupujících
rozhodovaly samostatné nájezdy. Jejich
mistry se stali obhájci trofeje z IBK Nepijem. Pevnější nervy v penaltové loterii
poprvé ukázali v osmiﬁnále proti FK Slatina. Remízou skončily také jejich další
duely - osmiﬁnále s Jaroměří a semiﬁnále
proti Hulící četě. Úspěšný hattrick v samostatných nájezdech posunul zručné
exekutory z IBK Nepijem až do ﬁnále.
Cesta druhého ﬁnalisty byla suverénnější. Špindlu Ubals se dokonce podařilo

vyřadit předloňské
vítěze a loňské ﬁnalisty (J)elita ze střídačky 7:4.
Finále mužů:
opatrnost vystřídala přestřelka
Úvodní poločas
ﬁnále se proměnil
v taktickou partii. Ani jeden tým
nechtěl
chybovat,
proto
dominovala defenziva. Hráči
Špindlu sice dvakrát
treﬁli tyč, ale diváci se do přestávky gólu nedočkali. Druhá půle začala nedovoleným zákrokem
obránce IBK Nepijem. Špindlerský exekutor samostatného nájezdu ještě na gólmana obhájců nevyzrál, ale následnou
přesilovku Krkonošští využili bleskově
– 1:0. „Abstinenti“ se pět minut před koncem odhodlali k power-play, ale Špindl
hru bez brankáře potrestal druhým gólem
do prázdné branky – 2:0. Obhájci dál pokračovali ve hře vabank a odvaha jim dvě
a půl minuty před koncem přinesla kýžené
ovoce v podobě kontaktní branky – 2:1.
Zápas se rozhodoval v předposlední minutě, kdy střelec „Nepijáků“ orazítkoval
tyč a Špindl z rychlého brejku skóroval
potřetí. Opět platilo nepsané pravidlo „nedáš-dostaneš“ - 3:1. Hráči Nepijem nadále
praktikovali power-play a risk jim přinesl
toužený zisk. Snižující brankou půl minuty před koncem se opět vrátili do kontaktu
– 3:2. Tajenku ﬁnálového dramatu deﬁnitivně rozluštil gól z hokejky hráče Špindlu devět vteřin před závěrečným hvizdem
rozhodčích – 4:2.
Finále žen: nečekané rozuzlení
tři vteřiny před koncem
Ženské ﬁnále si dramatičností s tím
mužským
vůbec
nezadalo. Kdo by
to po jednoznačném poločase tušil?
Vždyť loňské ﬁnalistky Lassie´s Snout
z Brna v duelu proti kamarádkám ze
Židenic v poklidu
kráčely za obhajobou
prvenství.
Zatímco brankářka
družstva
Captain
Božkov Crew během úvodních osmi

minut lovila míček ze sítě za svými zády
třikrát, strážkyně brněnské svatyně držela
čisté konto. Jenže ve druhé půli se začaly
dít věci. „Kapitánky“ trpělivě ukrajovaly
z náskoku „Čumáčku Lassie“ a najednou
bylo vyrovnáno -3:3. Zdálo se, že vítězky z předminulého roku nápor soupeřek
neustojí. Zvlášť když se jim v poslední
minutě nepříjemně zranila spoluhráčka.
Kvůli ošklivému výronu kotníku musela
na hřišti zasahovat lékařka. Tým Lassie´s
Snout se však v závěrečných momentech
zápasu dokázal vzchopit k poslednímu
útoku a šťastným gólem pouhé tři vteřiny před koncem nevídané drama rozhodl
ve svůj prospěch - 4:3.
Kanonýři turnaje: Tadeáš Melíšek
(Nimble Old Man) 31 branek, Eva Krauskopfová (Dej si dvacet) 18 gólů. Nejlepší
brankáři: Petr Bárta (Špindl Ubals) a Veronika Tomšová (Captain Božkov Crew).
Největší letní turnaj v České republice
se neustále rozšiřuje. Jako další letošní
novinku představil mládežnický turnaj.
Ve třech kategoriích v něm soutěžilo 26
týmů elévů, mladšího žactva a dorostu.
Mládežníci se museli vypořádat s nepřízní
počasí. Pořadatelé z FBC Dobruška kvůli
vytrvalému nočnímu dešti turnaj přesunuli
z areálu dobrušského městského stadionu
pod střechu zimního stadionu v Opočně.
Hráči se do provizorního dějiště přesunuli kyvadlovou autobusovou dopravou.
Druhý den patřil turnaji partnerů, kteří
Open Air Cup podporují. Zápasový program ﬁremních týmů v poklidném duchu
zakončilo přátelské posezení. Po loňském
stříbru se z konečného triumfu radovali
hráči reprezentující ﬁrmu Kamat.
Závěrečné výsledky play-oﬀ
MUŽI - osmifinále: IBK Nepijem - FK
Slatina 6:5, Katowice GKS – Jaroměř
1:8, Jedi knights - Skurut Hai Brno 2:4,
25

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 08 / 2017
Draci - Hulící četa 3:9, (J)elita ze střídačky - Špindl Ubals 4:7, PSKJ - Pojď
mi Hop 3:4, Nimble Old man - Růžoví
kulíšci 7:4, PoRumuMiJeZle - Wrecking
Boyzz 10:1. Čtvrtfinále: IBK Nepijem
– Jaroměř 3:2, Skurut Hai Brno - Hulící
četa 3:4, Špindl Ubals - Pojď mi Hop 5:4,
Nimble Old man – PoRumuMiJeZle 9:2.
Semifinále: IBK Nepijem - Hulící četa
6:5, Špindl Ubals - Nimble Old man 6:4.
Utkání o 3. místo: Hulící četa - Nimble
Old man 2:6. Finále: Špindl Ubals - IBK
Nepijem 4:2.
ŽENY - osmiﬁnále: Slepičí Gang - Holky
sextraligy 7:1, Lassie's snout - FBC Sokol Předměřice 7:1, Lamas - Dej si dvacet
1:5, Jolandy Bž - Pachys Gerontes 6:3,
Captain Božkov Crew - Galantní jelínci
4:3, Tlamoleptým - Praštěný hokejky 0:6,
Snipers - Kačaby IBK 2:1, Jolandy Fň 3.. 4.. Děla 6:2. Čtvrtﬁnále: Slepičí Gang

- Lassie's snout 2:3, Dej si dvacet - Jolandy Bž 2:1, Captain Božkov Crew - Praštěný hokejky 4:2, Jolandy Fň – Snipers 7:3.
Semiﬁnále: Lassie's snout - Dej si dvacet 9:1, Captain Božkov Crew - Jolandy
Fň 5:1. Utkání o 3. místo: Dej si dvacet
- Jolandy Fň 8:2. Finále: Lassie's snout Captain Božkov Crew 4:3.
VETERÁNI - semiﬁnále: Meteor - FbÚ
Renegades 5:0, Show Must Go On - FBC
Hroši Dobré 4:2. Utkání o 3. místo: FbÚ
Renegades - FBC Hroši Dobré 5:2. Finále: Show Must Go On – Meteor 7:1.
MLÁDEŽ – dorost - semiﬁnále: FBC
Broumov - FBC Hrošíci Dobré 8:4, Pea-

ches IBK - Valdovi náhradníci 4:3. Utkání
o 3. místo: FBC Hrošíci Dobré - Valdovi
náhradníci 1:8. Finále: FBC Broumov Peaches IBK 4:8.
Mladší žactvo - semiﬁnále: Sokol Předměřice nad Labem - DDM Holice 3:1,
FBK Jičín - FbC Medvědi Žacléř 5:4.
Utkání o 3. místo: DDM Holice - FbC
Medvědi Žacléř 5:6. Finále: Sokol Předměřice nad Labem - FBK Jičín 10:3.
Elévové - semiﬁnále: FbC Skuteč - FBC
Dobruška 6:5, DDM Holice - FBC Dobruška II 5:0. Utkání o 3. místo: FBC
Dobruška - FBC Dobruška II 4:2. Finále:
FbC Skuteč - DDM Holice 3:4.
(six)

Open Air Cup Dobruška řečí čísel
Hrací dny: 4 (neděle - mládež /elévové, mladší žactvo, dorost/, pondělí - turnaj partnerů, středa a čtvrtek - muži, ženy a veteráni). Počet hráčů: 1111 (832 dospělých
a 279 dětí). Počet týmů: 137 (mládež 26, muži 80, ženy 27, veteráni 4). Odehráno:
431 zápasů. Vstřeleno: 3806 gólů. Počet pořadatelů: 55+.

Odchovanci hradeckého fotbalu
překazili Gamaspolu zlatý hattrick
Vítězem 27. ročníku futsalového turnaje Dobrušský pohár (DoPo) se stal tým
Odchovanci hradeckého fotbalu, který
ve ﬁnále zdolal Zlej se(n) Pardubice 4:0.
Bronz získal Redbull Zábřeh. Pokus o zlatý hattrick nevyšel nejúspěšnějšímu týmu
čtvrtstoleté historie turnaje AC Gamaspol
Jeseník. Pětinásobným vítězům DoPo,
kteří v Dobrušce slavili zisk poháru vloni i předloni, překazili cestu za třetím
triumfem v řadě pozdější vítězové. Hráči
Gamaspolu pak nezvládli ani zápas o třetí
místo, když podlehli Redbullu 1:3. Nejúspěšnějším domácím týmem se stalo Atletico chuligán Dobruška, které jako jediné
postoupilo do play oﬀ, ale konečnou stanicí bylo pro jeho hráče osmiﬁnále.
V pořadí šestý turnaj žen na DoPo se
stal kořistí hráček pražského Antietanolu.
V konkurenci sedmi týmů získaly v šesti
zápasech nejvyšší počet 16 bodů. O dva
body méně vybojovaly obhájkyně Cuba
Libre Ladies Hradec Králové. Na třetím
místě skončil vítězný celek z roku 2013
a loňský ﬁnalista SPS Sázava se ziskem
12 bodů.
Potřetí na DoPo soutěžili veteráni (hráči nad 40 let). Z jedenácti týmů postoupily
do ﬁnále týmy Stará garda Letohrad a domácí Atletico chuligán Dobruška. Po závěrečné výhře 3:1 slavili zisk poháru hráči
letohradského výběru. Dramatické utkání
o 3. místo musel po remíze 2:2 rozhodnout až penaltový rozstřel. V něm měli
více štěstí exekutoři královéhradeckého Bláža týmu, kteří přestříleli Sokolíky
z Rychnova nad Kněžnou 5:4.
Na Městském stadionu Václava Šperla se letos představilo 63 týmů (45 mužů,
11 veteránských a 7 ženských). První soutěžní den se hrálo na sedmi travnatých
26

hřištích. V sobotu odpoledne se ale nad
areálem dvakrát přehnala letní bouřka
s vydatným deštěm a trávník se ocitl pod
vodou. Pořadatelé čtyři hřiště přemístili
na umělou trávu. Nedělní zápasy, v nichž
bojovalo 32 nejlepších týmů mužů, se už
odehrály pouze na umělce.
Pořadatelé z klubu FC Santus Dobruška udělili Cenu fair play za příkladné vystupování během celého turnaje hráčkám
Týmu neohrožených žen z Bruntálu.
TURNAJ MUŽŮ
Závěrečné play oﬀ
Osmiﬁnále: Redbull Zábřeh - Norwich
Hlinsko 5:0, Bumiko Děčín - Atletico chuligán Dobruška 3:2, Wayne´s team Nové
Město nad Metují - Alpina Slaný 3:1, Komáři Filipov - Zlej Se(n) Pardubice 1:2,
Odchovanci hradeckého fotbalu - Káňata
Broumov 4:1, SK FOSP Řešetova Lhota
- STS Chvojkovice 6:4, Indiana Plumlov
- FC Whiteriders Kolín 3:0, AC Gamaspol
Jeseník - Pozdní sběr Brno3:0. Čtvrtﬁnále: Redbull Zábřeh - Bumiko Děčín 3:3,
pen. 3:1, Wayne´s team Nové Město n.
Met. - Zlej Se(n) Pardubice 1:2, Odchovanci hradeckého fotbalu - SK FOSP Řešetova Lhota 4:1, Indiana Plumlov - AC
Gamaspol Jeseník 0:0, pen. 2:3. Semiﬁnále: Redbull Zábřeh - Zlej Se(n) Pardubice
0:2, Odchovanci hradeckého fotbalu - AC
Gamaspol Jeseník 2:0. Utkání o 3. místo:
Redbull Zábřeh – AC Gamaspol Jeseník
3:1. Finále: Odchovanci hradeckého fotbalu – Zlej se(n) Pardubice 4:0.
Konečné pořadí: 1. Odchovanci hradeckého fotbalu, 2. Zlej se(n) Pardubice,
3. Redbull Zábřeh, 4. AC Gamaspol Jeseník. Nejlepší brankář: Ondřej Schertler
(Redbull Zábřeh) Kanonýr turnaje: Da-

vid Drozd (Odchovanci hradeckého fotbalu) 18 gólů Nejužitečnější hráč: Pavel
Drozd (Odchovanci hradeckého fotbalu)
TURNAJ ŽEN
Antietanol Praha – Cuba Libre Ladies Hradec Králové 0:0, - SPS Sázava
2:0, - Tým neohrožených žen 6:0, - Mix
team Pardubice 2:1, - Kopačky Osek
nad Bečvou 3:1, - Holubice Choceň 1:0,
Cuba Libre Ladies Hradec Králové - SPS
Sázava 2:1, - Tým neohrožených žen 1:1,
- Mix team Pardubice 7:1, - Kopačky
Osek nad Bečvou 4:0, - Holubice Choceň 4:0, SPS Sázava - Tým neohrožených žen 2:1, - Mix team Pardubice 3:2,
- Kopačky Osek nad Bečvou 2:0, - Holubice Choceň 3:1, Tým neohrožených
žen - Mix team Pardubice 2:1, - Kopačky
Osek nad Bečvou 1:3, - Holubice Choceň
3:1, Mix team Pardubice - Kopačky Osek
nad Bečvou 4:1, - Holubice Choceň 3:1,
Kopačky Osek nad Bečvou - Holubice
Choceň 0:4.
Konečné pořadí: 1. Antietanol Praha 16
bodů, 2. Cuba Libre Ladies Hradec Králové 14, 3. SPS Sázava 12, 4. Tým neohrožených žen 7, 5. Mix team Pardubice 6, 6.
Holubice Choceň 3, 7. Kopačky Osek nad
Bečvou 3. Kanonýrky turnaje: Barbora
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TURNAJ
VETERÁNŮ
Skupina A: Bláža
tým HK - Sokolíci
Rychnov n. K. 2:0,
- FC Orel Zbečník
0:0, - AC Gamaspol
Jeseník 3:0, - Goal
Dobruška 3:0, - FC
Santus
Dobruška
8:0, Sokolíci Rychnov n. K. - FC Orel
Zbečník 4:1, - AC
Gamaspol Jeseník
0:0, - Goal Dobruška 3:0, - FC Santus
Z předčasného finále letošního Dobrušského poháru:
Odchovanci hradeckého fotbalu vs. AC Gamaspol Jeseník (2:0). Dobruška 7:1, FC
Orel Zbečník - AC
Kubečková (Cuba Libre Ladies Hradec Gamaspol Jeseník 2:0, - Goal Dobruška
Králové), Nikola Mádlíková (Mix team 3:2, - FC Santus Dobruška 3:1, AC GaPardubice) obě 6 gólů Nejlepší bran- maspol Jeseník - Goal Dobruška 3:0, FC Santus Dobruška 3:1, Goal Dobruška
kářka: Monika Dvořáková (SPS Sázava)

- FC Santus Dobruška 3:1. Skupina B:
Atletico chuligán Dobruška - Stará garda
Letohrad 1:0, - Indiana Plumlov 2:2, - Žemla Old Childrens´ Group 4:1, - Sokol
Rychnov n. K. 8:1, Stará garda Letohrad
- Indiana Plumlov 5:3, - Žemla Old Childrens´ Group 4:1, - Sokol Rychnov n. K.
9:0, Indiana Plumlov - Žemla Old Childrens´ Group 2:0, - Sokol Rychnov n. K.
7:0, Žemla Old Childrens´ Group - Sokol
Rychnov n. K. 4:0. Semiﬁnále: Bláža tým
HK - Stará garda Letohrad 0:3, Atletico
chuligán Dobruška - Sokolíci Rychnov n.
K. 2:1. Utkání o 3. místo: Bláža tým HK
- Sokolíci Rychnov n. K. 2:2, pen. 5:4. Finále: Stará garda Letohrad - Atletico chuligán Dobruška 3:1
Konečné pořadí: 1. Stará garda Letohrad, 2. Atletico chuligán Dobruška,
3. Bláža tým HK, 4. Sokolíci Rychnov
n. K. Nejlepší střelec: Marcel Hájek 9 gólů.
(six)

Dorostenečtí házenkáři čtvrtí na republikovém šampionátu
Družstvo dorostenců T. J. Sokol Dobruška vyhrálo oblastní soutěž, čímž si zajistilo postup do ﬁnále Mistrovství České
republiky v národní házené ve Studénce.
Dalšími účastníky byly celky ze Studénky, Plzně-Újezda, Mostu, Prahy-Modřan
a Tymákova, který nahradil odstoupivšího
vítěze jihomoravské oblasti Ostopovice.
Pro některé dobrušské dorostence to byl
v této věkové kategorii poslední velký turnaj a umístění na „bedně“ by bylo
krásným loučením. Citelné oslabení však
přineslo zranění jednoho ze stěžejních
útočníků Michala Vernera, které utrpěl
v květnu na mezioblastním turnaji dorostenců ve Svinově, na němž reprezentoval východočeskou oblast. Dobrušský
útok doplnili starší žáci a k družstvu se
po dvouleté herní přestávce zařadil i Tomáš Kaňa.
Zisk třetí příčky byl na dosah. Dobruška ovšem úvodní den nestačila na domácí
Studénku, se kterou dokázala držet krok
a vyrovnané skóre během úvodní dvacetiminutovky (prohra 10:24 po poločase
8:12), ani na Plzeň-Újezd. Pozdější suverénní vítěz šampionátu předváděl v útoku
o třídu lepší házenou oproti soupeřům.
Dobrušské přehrál 33:17 po poločase
15:7.
Druhý den začal dobrušský Sokol lépe.
Po infarktovém závěru udolal Baník Most
19:18 (8:8), když po ztraceném míči soupeře dal vítězný gól pár vteřin před koncem. Proti Mostu ztratil ostych ze soupeřů
a strach z neproměňování šancí starší žák
Matěj Pultar a rozehrál se k výbornému
výkonu. Z 19 branek týmu vstřelil deset.
Dobrušští dorostenci prožívali ještě větší
radost po vítězství nad Tymákovem, který
porazili po letech čekání na výhru. Zdán-

Družstvo dorostenců T. J. Sokol Dobruška.
Stojící zleva: trenér Josef Verner, Matěj Pultar (39 gólů), Patrik Oubrecht, Adam Jindra
(56), Radim Dolejší, Tomáš Holanec, Tomáš Preclík, Radek Krčmář, sedící zleva Nicolas Mareš (1), Tomáš Kaňa (6), Michal Verner, Jan Nývlt, Jan Jarkovský
livě jasná výhra se zrodila v závěrečných
minutách zápasu, kdy soupeř už nestačil
fyzicky, čehož Dobruška využila proměním takřka všech šancí. Opět se výrazně
střelecky prosadil Matěj Pultar s 13 brankami. Dobrušský dorost po vítězství 26:20
(9:11) sahal po medaili. V neděli jasně
porazil Spartak Modřany 30:11 (13:5).
Jenže Sokol Tymákov překvapivě porazil
SK Studénku a dostal se před Dobrušské
na bronzovou pozici.
Určitá zadostiučinění přinesla dobrušským hráčům individuální ocenění, znamenající velký příslib pro družstvo mužů,

které ve 2. lize obsadilo čtvrté místo.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Tomáš Preclík, nejlepším obráncem se stal
Tomáš Holanec (na třetím místě skončil
Radim Dolejší). Dobruška měla ve svém
týmu také nejlepšího střelce mistrovského
turnaje Adama Jindru, autora 56 vstřelených branek.
Konečné pořadí MČR dorostu: 1. TJ
Plzeň-Újezd 10 bodů (167:98), 2. SK Studénka 6 (124:94), 3. Sokol Tymákov 6
(127:129), 4. Sokol Dobruška 6 (102:106),
5. TJ Spartak Modřany 2 (83:154), 6. Baník Most NH 0 (110:132).
(jv)
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Kulečníku se v Dobrušce daří
Kulečníková hra se do 22. června 1970
hrála v Dobrušce pouze v pohostinských
zařízeních, a to Na Růžku, v Tunelu
a v Pulicích. Zajímavost této hře přidávaly sázky na vítěze jednotlivých utkání,
jako je metr piv, trdlo tlačenky nebo runda
panáků. Výše uvedeného dne se sešli milovníci kulečníku, pánové Zdeněk Balcar,
bratři Otto a Radim Matyášové, Antonín
Macháček, Antonín Knap, Jaroslav Rašek
a založili oddíl kulečníku a v sokolovně
vybudovali první hernu odpracováním
650 hodin a nákupem dvou kulečníkových stolů. Pro sezonu 1970 – 1971 byla
přihlášena dvě družstva do krajských soutěží. Největšího úspěchu dosáhla poměrně
v krátké době, a to v sezóně 1974 – 1975
vítězstvím v I. divizi a postupem do republikových soutěží.
V roce 1976 se z důvodu rekonstrukce
sokolovny oddíl přestěhoval do Východočeských cihelen v Pulicích a po rekonstrukci zpět do sokolovny. V roce 1985
byl oddíl ze sokolovny vyhozen z důvodu
hraní „kapitalistického sportu“.
O další pokračování kulečníku se zasloužil hráč Jaroslav Klofanda, který jako
vedoucí pohostinství v Ohnišově umožnil
hrát kulečník na sále, a to do roku 1989,

kdy z důvodu rekonstrukce pohostinství
kulečníkový oddíl
ukončil svoji činnost
na dlouhých 12 let.
V únoru 2001 se v Kostelní ulici otevřela hospoda Medvídek, kde pan Josef
Štěpán umístil dva kulečníkové stoly,
a kulečníkový sport mohl v Dobrušce pokračovat. Do biliárové okresní soutěže se
přihlásila dvě družstva. V této soutěži se
hráči Dobrušky stali mnohonásobnými
vítězi a v hodnocení jednotlivců Jaroslav.
Klofanda a Vladimír Gütler obsazovali čelní místa žebříčků. Na podzim roku
2005 hospoda Medvídek ukončila provoz.
Díky vstřícnosti a pochopení majitele pivovaru pana Vedry si mohli kulečníkáři
vybudovat na bowlingu v pořadí sedmou
hernu, která patří k nejhezčím v širokém
okolí.
V současné době má oddíl deset členů
a dvě družstva – Pekařství Marta a Medvídek hrají oblastní biliárovou ligu, kde
po základní části obsadily 1. a 2. místo.
V nadstavbové části při účasti 13 mužstev
obsadilo družstvo Pekařství Marta ve složení Roman Čížek, Vladimír Gütler, Josef
Mervart a Oldřich Horák druhé místo, když

ve ﬁnálovém utkání podlehlo oddílu Čermná. Družstvo Medvídek ve složení Vlastislav Kunc, Oldřich Matoušek, Otto Matyáš
a Josef Štěpán obsadilo 5. místo. Orlická
biliárová liga je soutěž tříčlenných družstev
ve hře na tři koule, kde každý hráč odehraje v utkání tři disciplíny, a to volnou hru,
velký kádr a trojband. Ve volné hře může
hráč sehrát v jednom náběhu neomezený
počet karambolů na celé hrací ploše mimo
zakázaných rohů. Ve velkém kádru je hrací
plocha rozdělena na devět polí a v každém
poli smí hráč bezprostředně po sobě zahrát
pouze jeden karambol, při sehrání druhého
karambolu musí jedna nebo obě cizí koule toto pole opustit. V jednobandu se musí
hráčova koule dotknout nejméně jednoho
mantinelu před dokončením karambolu, to
je před zásahem koule č. 3.
(vg)
V oddílu kulečníku do svých řad rádi
přivítají nové zájemce. Informace
o podmínkách a tréninkových možnostech podá pan Kunc (tel.: 605 703 643).

Dětský závod horských kol se jel už podvanácté
Na start dvanáctého ročníku
dětského závodu
horských kol pořádaného Tri Clubem
Dobruška
a Školním sportovním klubem
Bodlinka při ZŠ
Fr. Kupky v Dobrušce se postavilo téměř padesát
jezdců a jezdkyň.
Výsledky - kategorie N – naděje (nar.
2012 a mladší, 1,3 km): 1. Čtverečková
Sára (Dobruška) 9:56 min., 2. Kubínová
Diana (Bohuslavice) 10:04, 3. Andrš Filip
(Sudín) 24:29; dívky D5 (2010 – 2011):
1. Skálová Monika 2010 Dobruška 5:10,
2. Benešová Denisa (Dobruška) 6:26;
chlapci H5 (2010 – 2011, 1,3 km): 1. Hanousek Vojtěch (Indigo Cyklony Team)
5:18, 2. Poláček Oliver (Poláčkovi) 5:49,
3. Kubrt Lukáš (ZŠ Fr. Kupky Dobruška)
7:28; dívky D4 (2008- 2009, 2,6 km): 1.
Jirásková Ema (Mitas Team) 8:29, 2. Skálová Renata (Dobruška) 10:51, 3. Řízková
Veronika (Indigo Cyklony Team) 11:55,
4. Kubínová Nela (Bohuslavice) 13:25, 5.
Rašková Dominika (Tri Club Dobruška)
15:30; chlapci D4 (2008- 2009, 2,6 km):
1. Čtvrtečka Dominik (ZŠ Fr. Kupky Dob28

ruška) 9:48, 2. Nosál Tomáš (Dobruška)
10:03, 3. Slavík Viktor (Tri Club Dobruška) 10:12, 4. Hejzlar Adam (Říkov)
12:18, 5. Štěpán Dalibor (ZŠ Fr. Kupky
Dobruška) 15:26; dívky D3 (2006- 2007,
2,6 km): 1. Dvořáková Klára 8:37, 2. Matulová Jindřiška (obě ZŠ Fr. Kupky Dobruška) 9:49; chlapci H3 (2006 – 2007, 2,6
km): 1. Kirschlager Tomáš 8:17, 2. Čtvrtečka Adam 8:47, 3. Bejda Šimon (všichni
ZŠ Fr. Kupky Dobruška) 8:50, 4. Hejzlar
Filip (Říkov) 8:56, 5. Pochobradský Prokop 9:00, 6. Holý David (oba ZŠ Fr. Kupky Dobruška) 11:33; dívky D2 (2004
– 2005, 3 km): 1. Matulová Julie 8:55, 2.
Hábová Lucie (obě ZŠ Fr. Kupky Dobruš-

ka) 8:55; chlapci H2 (2004 -2005, 6 km):
1. Pokorný Šimon (ZŠ Fr. Kupky Dobruška) 16:55, 2. Matějů Filip (Dobruška)
17:56, 3. Štěpán David 19:32, 4. Dušánek Jakub 19:33, 5. Novák Tomáš 21:17,
6. Bednář Vít 22:32, 7. Grulich Marián
23:06, 8. Grulich Michael (ZŠ Fr. Kupky
Dobruška) 23,32; dívky D1 (2001 – 2003,
6 km): 1. Prudičová Pavlína 20:35, 2. Macková Marie 25:59, 3. Hanková Pavlína
(všechny ZŠ Fr. Kupky Dobruška 27:04;
chlapci H1 (2001 – 2003, 9 km): 1. Pago
Martin 24:22, 2. Novotný Lukáš 25:33,
3. Pago David 27:00, 4. Melicherčík
Vít (všichni ZŠ Fr. Kupky Dobruška)
35:03 min.
(mr)
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Dolský Bike Cup opět
přilákal na start desítky dětí
Sluníčko a teplo přivítalo malé cyklisty
na Dolech u Dobrušky, kteří sem přijeli
v doprovodu svých rodičů, babiček i dědečků, aby se zúčastnili již 7. ročníku
Dolského Bike Cupu, který je určený právě malým cyklistickým nadějím.
Závod jako každý rok pořádal Sbor
dobrovolných hasičů Doly. Duší celé akce
byla Martina Rašková: „Letos se do závo-

du přihlásilo 34 dětí.
Nejmladšímu
nebyly ještě dva roky.
Nejstarší účastník
byl
jedenáctiletý.
Nejmenší jeli trať
sto metrů dlouhou,
na nejstarší čekaly
tři kilometry. Děti
startovaly v kategoriích podle ročníku
narození. Zvlášť jsme hodnotili kluky
i holky.“
A závod to byl opravdu napínavý.
Jedna trať vedla od kostela sv. Ducha
směrem k Dolům, druhou tvořil asi kilometrový okruh, který nejstarší kluci absolvovali třikrát.
Celou trať lemovali rodiče a další návštěvníci, kteří hlasitým povzbuzováním
pomáhali malým závodníkům v jejich
úsilí vyšlapat malý kopeček těsně před cílem. A že to kolikrát nebylo jednoduché,
velice často prozrazoval utrápený výraz
ve tváři malých sportovců. Dojeli všichni,
nikdo závod nevzdal. Všichni se také dob-

ře bavili, nikdo se nezranil a jedno odřené
koleno se rychle zahojí.
Úspěch sedmého Dolského Bike Cupu
shrnula Martina Rašková jednoduše: „Děkujeme všem, kteří pomáhali a hlavně
těm, kteří přišli závodit. Věříme, že kdo
přišel, nelituje a za rok přijde zas. Děti
se projely, rodiče fandili. My pořadatelé jsme rozdali medaile, diplomy, ceny,
sušenky a těm školou povinným za vítězství poháry.“
Letošní závod podpořilo Město Dobruška, CSS Sobotka Dobruška, který věnoval celkovému vítězi krásné sportovní
hodinky, SDH Dobruška – Doly a Tri
Club Dobruška.
(jme)

Tým Marta Dobruška republikovým vicemistrem mezi
neregistrovanými kuželkáři
Historického úspěchu dosáhli na Mistrovství
republiky
neregistrovaných
kuželkářů hráči dobrušského týmu Marta. Na dvoudenním ﬁnálovém turnaji
ve Vsetíně vybojovali skvělou stříbrnou
příčku, když je pokořili pouze vítězní
Killers Šanov. Bronzový tým Bedřich Rokycany předstihli o jedinou kuželku.
Čtyřiadvacet čtyřčlenných týmů odehrálo úvodní den šampionátu 4 x 60 hodů
sdružených. Do druhého dne postoupila šestnáctka nejlepších družstev. Marta
proklouzla jako třináctá se zdánlivě vysokou ztrátou (41 kuželky) na medailové
pozice.
Druhý den ﬁnále však zkušeným dobrušským kuželkářům vyšel báječně. Jana
Sedláčka, který dokázal překonat magickou třístovku (301 kuželka), výbornými
výkony doplnili i ostatní spoluhráči (Petr

Svoboda 286, Pavel Míšek 268 a Vít
Svoboda 231). Výtečný týmový výkon
druhého dne 1086
shozených kuželek
přinesl Martě obrovský skok v celkovém pořadí. Zisk
stříbrných medailí
zároveň znamená, že
dobrušští kuželkáři
budou společně s vítězným týmem reprezentovat Českou
republiku na podzimním
mezinárodním mistrovství Tým Marta Dobruška, vicemistři České republiky mezi neregisn e r e g i s t r o v a n ý c h trovanými kuželkáři. Zleva: Petr Novák, Petr Svoboda, Vít Svona Slovensku. (six) boda, Pavel Míšek a Jan Sedláček

ODDÍL BADMINTONU
při TJ SOKOL Dobruška zve do svých řad
nové hráče ve věku 8 až 11 let. Tréninky budou
probíhat v hale SPŠelit každé úterý a čtvrtek
od 17 do 18.00 hodin se zahájením 12.září 2017.
Staňte se členy oddílu, který má více jak čtyřicetiletou tradici a je účastníkem extraligové soutěže smíšených družstev
dospělých. Kontakt: Petr Šváb, tel. 724 044 455,
www.badminton.dobruska.cz, info@badminton.dobruska.cz

NÁBOR FOTBAL
Fotbalový oddíl SK Dobruška
se těší na nové fotbalisty a fotbalistky
(ročníky narození 2011 a mladší).
Od začátku září se tréninky konají
opět dvakrát v týdnu.
Od 5. září každé úterý v Dobrušce na stadionu
a ve čtvrtek na hřišti v Opočně se začátkem od 16 hodin.
29
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Horské středisko Deštné v Orlických horách
vybízí turisty k návštěvě v zimě i v letním období
V pořadí druhou obcí, kterou Dobrušský zpravodaj představí svým čtenářům,
bude Deštné v Orlických horách. Důvod
je jednoduchý - ve dnech 4. až 6. srpna se
uskuteční již 26. ročník velice populárního a zajímavého Tavení skla dřevem, a tak
berte následující řádky také jako pozvání
k návštěvě akce, která si svým významem
vysloužila stálou záštitu a podporu ze
strany Královéhradeckého kraje.
Ve známém zimním středisku, jež se
však díky v létě hojně využívaným cyklobusům postupně stává i Mekkou cyklistů, žije zhruba 560 stálých obyvatel. Také
v čele této obce stojí žena - Alena Křížová
je starostkou od 31. srpna 2007, tedy právě nyní kulatých deset let. Blahopřejeme!
V katastru obce najdete několik pozoruhodných památek - kostel sv. Máří Magdalény (architektonický skvost od J. B.
Santinino Aichela přímo v centru), kostel sv. Matouše v Jedlové (první zmínka
o něm pochází z r. 1636, v roce 1993 prochází postupnou opravou), kaple Panny
Marie v Dříši a sv. Rodiny v Plasnici,
sousoší Panny Marie se sv. Josefem, Jáchymem a Annou.
Uprostřed obce se nachází také zajímavě koncipované muzeum, patřící mezi
nejmladší na východě Čech. Slavnostně
bylo otevřeno v prosinci 1990 za přítomnosti tehdejšího ministra kultury Milana
Uhdeho a známého sochaře a spisovatele
Vladimíra Preclíka. Je výsledkem téměř
dvacetileté práce Vlastivědného aktivu,
který zde působil. Všechny jeho obsahově
bohaté expozice byly vybudovány svépomocí, stejně tak nápadité a citlivě řešené
výtvarné provedení.
V Deštném funguje základní a mateřská škola s dostatečnou kapacitou pro děti
okolních obcí. Pro školáky je zajištěna
doprava školním autobusem z obcí Uhřínov, Sedloňov a Olešnice v Orlických ho-

Velká Deštná - studie rozhledny
30

Starostka Deštného Alena Křížová během
letního svátku Tavení skla dřevem

Deštné na starých pohlednicích. Večer
osvěží skláře i návštěvníky country hudba. Sobotní program startuje v 9 hodin
a tavit a foukat se bude až do vyčerpání
skloviny, předvedeny budou i další sklářské technologie. Nedílnou součástí je už
pravidelně slavnostní beneﬁční koncert
- v kostele sv. Máří Magdalény tentokrát vystoupí Polyfonní sdružení Nové
Město nad Metují a výtěžek bude věnován na restaurování zdejšího památkově
chráněného varhanního pozitivu. V neděli
dopoledne jako tradičně proběhne dražba
výrobků, které spatřily světlo světa v rámci letošního ročníku.
K zimě, kdy horám vládne Rampušák,
zde už dvacet jedna let neodmyslitelně patří závod psích spřežení Šediváčkův long,
také však závod v běhu na lyžích Orlický
maratón, jehož čtyřiatřicátá kapitola se
"napíše" první únorový víkend roku 2018.
Lyžařům-sjezdařům je k dispozici několik skiareálů, ten největší a nejznámější
provozuje ﬁrma SPORT PROFI. Další
sjezdovky lze využít na Šerlišském mlýně, na Špičáku, pod kostelem sv. Matouše
lyžařský vlek Start.
Spoustu čtenářů jistě také zajímá,
jak je to s realizací projektu rozhledny
na nejvyšší hoře Orlických hor - Velké
Deštné. Autoři návrhu se nechali inspirovat přírodními podmínkami, panujícími na Velké Deštné - hlavním vizuálním
a výtvarně-estetickým motivem návrhu
se proto stal déšť unášený větrem. Rozhledna by měla být z ocelové konstrukce
s dřevěným opláštěním, vyhlídková plošina je projektována do výšky 17,60 m.
Alena Křížová, starostka obce, k uskutečnění sdělila: "Rozhledna by měla být vybudována v rámci projektu "Česko-polská
hřebenovka", vedoucí partner projektu
Euroregion Glacensis. V současné době je
podán projektový záměr a v srpnu by měla
být podána žádost o dotaci."
(eda)

rách. Těm, kteří nemohou využívat služeb
školního autobusu, je každé pololetí poskytován příspěvek na dopravu.
V posledních pěti letech realizovala obec několik významných projektů:
za přispění dotace byla pořízena rolba
na úpravu běžeckých tratí, opraveny chodníky v centru obce, zakoupena multicara
na svoz bioodpadu. Z vlastních zdrojů zakoupila obec traktor, proběhla intenziﬁkace místního vodojemu.
Na základě přidělení dotace na rozšíření hasičské zbrojnice probíhá v současné
době výběr zhotovitele. Z programu obnovy venkova KHK získalo Deštné dotaci
také na opravu místní komunikace. Dále
byl schválen projekt na nákup hasičského
auta v programu CZ-PL (vedoucí partner
obec Orlické Záhoří).
V obci se daří jak kultuře, tak samozřejmě sportu. Mezi populární letní akce
patří i Kačenčino loučení s létem, od roku
2014 je Deštné nedílnou součástí MHF
F. L. Věka. Své pevné místo na kulturní scéně má Divadelní spolek Kačenka,
jehož komedie jsou pověstné a s oblibou
navštěvované. V letech 1992-1996 se tu
uskutečnily celkem čtyři ročníky mezinárodního sochařského sympozia ve dřevě
nazývaného Interlignum. Díla sochařů,
kteří se zúčastnili jednotlivých ročníků,
jsou umístěna v blízkosti hotelu Panorama a v tzv. Galerii plastik v přírodě volně
přístupné veřejnosti.
A Tavení skla
dřevem?
Dvacátý
šestý ročník začíná
v pátek 4. srpna v 15
hodin, kdy se bude
sklo tavit a foukat
u pece Magdalena.
O hodinu později
dojde ke slavnostnímu zahájení sklářského
festivalu
a představení knihy Šediváčkův long - závod psích spřežení
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Křížovka o ceny
Křížovka se mezi vámi čtenáři nadále
těší velké oblibě. Do redakce opět přišly desítky vyluštěných tajenek. Správné znění obou částí bylo následující:
1. Florbalový, 2. Futsalový. Ve druhé části
tajenky někteří chybovali. Namísto futsalu uvedli jako sportovní odvětví, v němž
se soutěží na Dobrušském poháru, fotbal.

Poukazy na vstupenky do kina v měsíci
srpnu, kdy bude mít mimo jiné premiéru
velmi očekávaný ﬁlm otce a syna Svěrákových Po strništi bos, vyhráli Zdenka Krtilová z Pulické ulice, Lubomír Hrnčíř (Čsl.
armády) a Marie Kupková z Mírovky.
Pokud chcete získat vstupenky na ﬁlmové představení v září, zašlete vyluštěnou tajenku se jménem, adresou
a telefonním číslem na redakční e-mail

zpravodaj@mestodobruska.cz nebo osobně odevzdejte do boxu v Informačním
centru na náměstí F. L. Věka nejpozději
do pátku 11. srpna.
Přejeme vám příjemnou zábavu.
Řešení tajenky je dokončením věty:
Letošní letní počasí evidentně přeje…
Nápověda: IOMI, RAND, SPEC.
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Informace:
3 800 Kč (183×240 mm)
– formát A4,
1 950 Kč (183×118 mm)
– jednobarevný tisk,
1 000 Kč (90×118 mm)
– tel.: 777 418 749
550 Kč
(90×57 mm)
zpravodaj@mestodobruska.cz

Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška).
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Šéfredaktor: Miroslav Sixta,
e-mail: m.sixta@mestodobruska.cz, tel. 777 418 749.
Redakční rada: Dana Ehlová (eda), Mgr. Josef Frýda (jf),
Ing. Zdeňka Hanousková, Bc. Jana Lukešová,
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný, Miroslav Sixta (six).
Autoři fotograﬁí: Pavel Štěpán, Miroslav Sixta, Dana Ehlová,
Miloš Kaňa, Jiří Mach, Tomáš Peca Pecen, Vojtěch Pop,
Jiří Martinek, Leoš Dragúň, Renáta Černá,
archivy měst Dobruška a Opočno, obce Deštné v Orlických horách,
Veteran Car Clubu Hradec Králové, Gymnázia Dobruška,
ZŠ Opočenská a Jaroslava Knapka.
Tisk: tiskárna Jan Martinec AG-TYP,
Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků.
Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Redakční uzávěrka: vždy 15. den v měsíci.
Distribuce: Česká pošta.
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Na hlavním náměstí v Opočně byl slavnostně odhalen PAMÁTNÍK
PROSLULÉHO RODÁKA FRANTIŠKA KUPKY. Busta zakladatele moderního abstraktního malířství pochází z dílny sochaře
Jana B. K. Vlacha a je darem Vladimíra Lekeše a George Waldese. Skulpturu, na které je busta usazena, vytvořil na motivy
jednoho z Kupkových děl přední sklářský výtvarník a akademický sochař Marian Karel (na snímku vpravo dole). Finanční
náklady na výrobu památníku neslo francouzské město Puteaux,
v němž František Kupka prožil většinu života a v roce 1957
zemřel. Na pařížském předměstí na podzim vyroste identický
památník. Jeho odhalení je naplánováno na pátek 17. listopadu.
Slavnostního aktu na opočenském Kupkově náměstí se zúčastnily
zástupkyně radnice v Puteaux. Raymonde Madridová (v černém)
a Michele Rocchiaová (v zeleném) památník odhalily společně
s opočenskou starostkou Šárkou Škrabalovou (uprostřed).

V I I .

R O Č N Í K

M E Z I N Á R O D N Í H O

H U D E B N Í H O

F E S T I V A L U

F. L .V Ě K A

DOBRUŠKA, kostel sv. Václava NEDĚLE 3. září 2017 v 17:00
IVAN ŽENATÝ / housle, PRAŽSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
DEŠTNÉ v O. h., kostel Máří Magdalény SOBOTA 9. září 2017 v 17.00
LIBĚNA A IVAN SÉQUARDTOVI / hoboje, LUBOŠ HUCEK / fagot, JOSEF KŠICA / varhany

2017
KVASINY, zámek NEDĚLE 17. září 2017 v 17.00
BARBARA MARIA WILLI / cembalo

*

PŘEPYCHY, kostel sv. Prokopa SOBOTA 23. září 2017 v 17.00
JOSEF ŠPAČEK / housle, BAROCCO SEMPRE GIOVANE

*

DOBRUŠKA, kostel sv. Václava NEDĚLE 24. září 2017 v 17.00
OLGA ŠROUBKOVÁ / housle, OLIVER LAKOTA / trubka, JIHOON SONG / varhany
DOBRUŠKA, kostel sv. Ducha NEDĚLE 1. října 2017 v 17.00
ALFRED STREJČEK / recitace, PETR NOUZOVSKÝ / violoncello

OPOČNO, Kodymův národní dům NEDĚLE 8. října 2017 v 17.00
APOLLON QUARTET, WENZEL GRUND / klarinet
DOBRUŠKA, Husův sbor SOBOTA 14. října 2017 v 17.00
FIVE STAR CLARINET QUARTET, ROMAN PERUCKI / varhany

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, zámek NEDĚLE 22. října 2017 v 17.00
RICHARD NOVÁK / bas, JAROSLAV ŠAROUN / klavír

DOBRUŠKA, Společenské centrum Kino 70 SOBOTA 28. října 2017 v 17.00
CIGÁNSKI DIABLI

*

VSTUPENKY — PŘEDPRODEJ
Letošní ročník festivalu se skládá ze série deseti koncertů, sedm z nich je součástí ABO vstupenky (abonmá).
Předprodej vstupenek probíhá od 15. 8. 2017 v Informačních centrech v Dobrušce a Novém Městě nad Metují.
Držitelé dárkových poukázek mohou provést výměnu poukázky za ABO vstupenku od 15. 8. 2017 v IC Dobruška
nebo při účasti na prvním koncertě. On-line předprodej je zajištěn na www.kupvstupenku.cz
FESTIVALOVÝ BUS
9. 9. 2017
1. BUS 15.45 Opočno nám. / 16.00 Dobruška, bus—nádraží / 16.10 Dobruška, Laichterova
cíl: Deštné v Orl.h. / zpět cca v 18.45
2. BUS 15.45 Nové Město n. Met., Na Rychtě / 16.10 Dobruška, Laichterova
cíl: Deštné v Orl. h. / zpět cca v 18.45
22. 10. 2017
BUS 15.45 Opočno nám. / 16.00 Dobruška, bus-nádraží / 16.10 Dobruška, Laichterova
cíl: Nové Město nad Met. / zpět cca v 18.30

* POZOR — koncert není součástí ABO

OPEN AIR CUP DOBRUŠKA - letní turnaj
pod širým nebem je největší florbalovou akcí
svého druhu v České republice. Během čtyřleté
existence jeho pořadatelé získali zasloužený
respekt sportovní veřejnosti. Turnaj v areálu
Městského stadionu Václava Šperla se neustále rozvíjí. Od druhého ročníku přibyla soutěž
ženských družstev a letos měl premiéru mládežnický turnaj. Zúčastnilo se ho 26 manšaftů elévů,
mladšího žactva a dorostu. O hladký průběh obří
akce se stará více než padesátičlenný tým vedený Janem Černým, předsedou FBC Dobruška
(zcela vlevo) a Janem Jirákem, místopředsedou
a šéftrenérem dobrušského florbalového klubu
(zcela vpravo). Na snímcích ze slavnostního vyhlášení jsou společně se starostou Dobrušky Petrem Lžíčařem zachyceny vítězné kolektivy - ženy
brněnského Lassie´s Snout, Špindl Ubals (muži)
a Show Must Go On (veteráni).

Vítězné celky 27. ročníku futsalového turnaje DOBRUŠSKÝ POHÁR – ženy Antietanolu Praha a Odchovanci hradeckého fotbalu.

