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Sedmadvacátý LETNÍ JAZYKOVÝ KURZ letos v Dobrušce absolvovalo šedesát osm KRAJANŮ z devětadvaceti zemí světa. Nejvíce
(deset) jich přiletělo z USA a jen o jednoho méně z Argentiny. Poprvé byla mezi studenty zastoupena středoamerická Kostarika.
VÍKENDOVÉHO ŘEZBÁŘSKÉHO KURZU na táborové
základně v Mělčanech se pod vedením Jana Ježka (zcela vlevo)
zúčastnilo deset zájemců. S výjimkou jednoho začátečníka se jednalo o členy kroužku dobrušského Domu dětí a mládeže, který
třídenní akci organizoval. Se svými uměleckými dílky na závěr
kurzu zapózovaly (zleva) Helena Novotná, Jana Dvořáková,
Ludmila Tláskalová, Alena Mecnerová a Kateřina Kroulová.
LOUTKOVÉ DIVADLO POD ŠIRÝM NEBEM. Nejmenší děti
na dvorku domku F. L. Věka rozesmála dvě představení tradiční pohádky Neposlušná kůzlátka v netradičním podání loutkaře Jiřího Polehni. Nultý ročník pouličního divadla v Dobrušce,
Opočně, Přepychách a na Studánce u Rychnova nad Kněžnou
zajistil spolek Abakus. „Děkuji všem, kteří ochotně vyšli vstříc
při organizaci a propagaci divadla. Věřím, že všem, kteří mají
rádi loutky, místním i turistům, jsme příjemným způsobem zpestřili srpnové dopoledne. Děkuji městu Dobruška za spolupráci.
Dvorek u historického domku poskytl příjemné útočiště před hlukem a ostrými paprsky letního slunce. Zároveň stylově dotvářel
přirozenou kulisu pro pohádkové vyprávění a výstavku loutek,“
uvedl Jiří Králíček ze spolku Abakus. Představení byla součástí
projektu „Zvýšení atraktivity Královéhradeckého kraje v rámci
národního programu podpory cestovního ruchu v regionech“
podpořeného prostředky státního rozpočtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Královéhradeckého kraje.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
končí období dovolených, skončila
nejoblíbenější část
roku dětí a mládeže - letní prázdniny.
Dobruška,
vzhledem ke svojí velikosti, patří
mezi města disponující širokou škálou vzdělávacích zařízení. Dovolte mi, abych na začátku září
přivítal ve školních lavicích zejména nové
žáky a studenty tří základních škol, gymnázia, průmyslovky a Podorlického vzdělávacího centra. Vítám caparty v obou
dobrušských mateřských školách, jimž
pobyt v kolektivu přinese novou nesmírně
důležitou životní zkušenost. Přeji vám, ať
se v novém prostředí cítíte dobře, načerpáte co nejvíce znalostí a dovedností a najdete si opravdové kamarády.

Nadcházející měsíc čeká Dobrušku
stěžejní kulturní událost – Svatováclavské slavnosti. Podrobný program najdete
na straně čtyři. Novodobá tradice opětovně
nabídne trh tradičních řemesel, koncertní
vystoupení mnoha žánrů populární i klasické hudby, jejichž hlavní postavou bude člen
beatové síně slávy - rockový muzikant Michal Prokop se svojí kapelou Framus Five.
Chystá se celá řada výstav - v knihovně, synagoze, lapidáriu, Rýdlově vile, společenském centru či ve sladovně pivovaru. Těšit
se opět můžeme na akční vystoupení skupiny
historického šermu Balestra. Po obvyklých
fanfárách z ochozu radnice slavnosti otevře
průvod družiny svatého Václava na náměstí F. L. Věka složený z členů dobrušských
divadelních souborů. Nevím jak vy, ale já
už se na páteční podvečer 22. září nesmírně
těším. Přejme si jediné, aby nám jako v minulosti opět vyšlo počasí.
Další velkou kulturní událostí, která
ve světě popularizuje nejen naše měs-

to, ale celý region pod
Orlickými horami, je
Mezinárodní
hudební festival F. L. Věka.
Úvodní zářijovou neděli
se kostel svatého Václava rozezní při zahajovacím koncertu už
sedmého ročníku prestižního festivalu.
Z cyklu deseti vystoupení vážné hudby
se plná polovina uskuteční v Dobrušce.
O závěrečnou hudební tečku ve velkém
sále společenského centra se na sklonku
října postarají věhlasní Cigánski Diabli.
Věkův festival, který si během uplynulých let vybudoval v hudebním světě zasloužené renomé, město Dobruška plně
podporuje. V hledišti zajisté zaznamenám
známé tváře, ale ještě více by mě potěšilo, kdyby si cestu na festivalové koncerty
našli i ti, kteří kouzlo klasické hudby doposud neodhalili.
Přeji vám pěkný konec léta s nadějí, že
se dočkáme i toho babího.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

Dovolujeme si vás pozvat
na 19. veřejné zasedání
zastupitelstva města Dobrušky,
které se uskuteční
v pondělí 25. září od 17 hodin
v malém sále
Společenského centra-Kina 70.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovního místa
Město Dobruška
vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Dobruška
(výkon stavebního úřadu)

referent/ka odboru dopravy a správy vnitřních věcí
Městského úřadu Dobruška
(schvalování technické způsobilosti vozidel)

s rámcovou náplní práce:
* výkon stavebního úřadu * vydávání územních rozhodnutí
a územních souhlasů, souhlasů s ohlášením staveb, stavebních
povolení, kolaudačních souhlasů aj. * povolování a nařizování odstranění staveb * vedení přestupkových řízení a řízení
o správních deliktech * provádění státního dozoru

s rámcovou náplní práce:
* zajišťování komplexního posuzování technické způsobilosti
vozidel * přidělování registračních značek vozidlům * provádění zápisů do registru vozidel * vydávání osvědčení o registraci a technického průkazu vozidla

Uzávěrka podání přihlášek uchazečů je 11. 9. 2017, podrobnosti a náležitosti přihlášky jsou uvedeny na úřední desce
http://www.mestodobruska.cz/urad/uredni-deska/
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SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2017
Pátek 22. září
19.00
19.15
19.30
20.30
21.45
22.15

Fanfáry z radnice
(Dobrušské žesťové sdružení)
Průvod družiny sv. Václava
(divadelní soubory Dobruška)
Vystoupení skupiny
historického šermu Balestra
Michal Prokop & Framus Five
(rock, Praha)
Ohňová show
Rocksorry (rock, Dobruška)

Sobota 23.
3 září
9.00
13.00
14.45
16.30
18.15
20.00
21.45

Jarmark historických řemesel
+ Panoptikum Maxe Fische (Teplice)
Valanka (dechovka, Dobruška)
Senior Band (dixieland, Jaroměř)
Crazy Dogs (rock’n’roll, Praha)
Poletíme? (turbošansón, Brno)
Michal David revival (pop, Hranice)
HB – Hakelband (rock, Hradec Králové)

Neděle 24. září - kostel svatého Václava
17.00

Olga Šroubková - housle, Oliver Lakota - trubka a Jihoon Song - varhany
(koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka)

Výstavy: sobota 9.00 – 17.00 hodin
Knihovna – Eva Francová - Od středověku přes tarot až k bylinám
Synagoga – Hrátky z látky - výstava dobrušských patchworkářek
Lapidárium MÚ – Ladislav Cimrman (sochy) + Vladimír Skalický (fotografie)
Prolínání osob, výtvarných směrů, časů nebo míst
Rýdlova vila – Šikovné ruce – výstava ručních prací
Společenské centrum – Kino 70 – Josef Kejval – Obrazy z Maďarska
Sladovna pivovaru – Olga Vyleťalová (filmový plakát)
+ Ladislav Cimrman (sochy)
Venkovní koupaliště – Přehlídka modelů lodí (neděle od 16.00 hod.)
Občerstvení zajištěno. Změna programu vyhrazena.
4
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
01.08.2017
schvaluje
• provedení rozpočtového opatření č. 12/2017
dle předloženého návrhu
• uzavření Smlouvy o právu provést stavbu
s Ing. Jiřím Sobotkou, za účelem provedení výměny vodovodní přípojky k domu
čp. 828, který je součástí pozemku parc.
č. 458/4 v obci a k. ú. Dobruška, v přiloženém znění
• ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v ulici Na Příčnici čp. 671 v Dobrušce, a to dohodou k 03.08.2017
• uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu
č. 10 v čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené
radou města dne 13.01.2016, doba nájmu
od 04.08.2017 do 31.07.2018, smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude
činit 43,87 Kč
• ukončení nájmu bytu č. 1 v ulici Pulická
čp. 173 v Dobrušce, dohodou k 10.08.2017
• uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu
č. 4 v čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce. Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené
radou města dne 13.01.2016, doba nájmu
od 11.08.2017 do 31.07.2018, smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude
činit 43,87 Kč
• odeslání dopisu v přiloženém znění zájemcům o pronájem prostor sloužících podnikání – prostor kinokavárny v budově čp. 70
v ulici Komenského v Dobrušce, která je
součástí pozemku parc. č. 106/1 v obci a k.
ú. Dobruška
• bezplatné zapůjčení zastřešeného pódia
o velikosti 6 x 4 m Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje,
Územnímu odboru Rychnov nad Kněžnou,
IČ 70882525, na akci Mistrovství HZS ČR
v nohejbalu trojic, která se bude konat dne
07.09.2017 na stanici HZS Královéhradeckého kraje v Dobrušce
• bezplatný dovoz klecí na vystavené exponáty z Křovic a Bohdašína na Výstavu
drobného domácího zvířectva, lovných ryb
a exotických ptáků, která se bude konat
v areálu DDM ve dnech 15.09. - 17.09.2017,
a po jejím skončení odvoz zpět; a dále přistavení malého vleku na odpad (dekorační
větve apod.) a jeho odvoz po skončení výstavy, vše pořadateli výstavy - Domu dětí
a mládeže Dobruška, IČ 64224635
• uzavření Dílčí smlouvy o poskytování
služby Vodafone OneNet - Přípojka do sítě
Vodafone OneNet (Technická speciﬁkace) k Rámcové smlouvě o prodeji zboží
a poskytování služeb Vodafone OneNet
č. 010202, uzavřené dne 25.03.2013 se
společností Vodafone Czech Republic a. s.,
IČ 25788001
• uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Vodafone Czech Republic, a. s.,

•

•

•

•

•

•
•

IČ 25788001, v přiloženém znění. Předmětem smlouvy je sjednání podmínek,
za kterých bude zaměstnancům účastníka
umožněno uzavřít smlouvu o poskytování
zvýhodněných podmínek veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
pracovní cestu místostarosty Ing. Petra Poláčka, Roberta France a Ivana Schejbala
ve dnech 18.08. - 20.08.2017 do slovenského partnerského města Veľký Meder
z důvodu účasti na Svatoštefanských slavnostech a prohlídky technologie termálního
koupaliště
pracovní cestu starosty Ing. Petra Lžíčaře,
Ing. Naděždy Lžíčařové, Petra Sadovského
a Miroslava Sixty do maďarského partnerského města Ábrahámhegy, která se uskuteční 02.08. - 06.08.2017
úhradu autobusové dopravy pro 6 dětí
a 2 učitele z Dobrušky do Prahy dne
22.08.2017
Josefu
Jarkovskému,
IČ 48986691
I) zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vrtaná
STUDNA HS-01B (Semechnice) bez uveřejnění na internetu těmto dodavatelům:
AQUA SERVIS, a. s, IČ: 60914076, VODA
CZ, s. r. o., IČ: 25969692, VAKSTAV spol.
s r. o., IČ: 45537186, KUNST, spol. s r. o.,
IČ: 19010591, Stavitelství EU, s. r. o.,
IČ: 27521711 II) schvaluje výzvu k podání nabídky včetně vzorové smlouvy o dílo
pro výběrové řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu Vrtaná STUDNA HS-01B
(Semechnice), v přiloženém znění. (Příloha č. 2) III) jmenuje komisi k otevírání
obálek a posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu: Vrtaná STUDNA HS-01B (Semechnice)
v tomto složení: Ing. Petr Lžíčař, starosta,
Mgr. Martin Pošvář, pověřený vedením odboru rozvoje města, Miloš Votroubek, DiS.,
referent odboru rozvoje města. Hodnotícím
kritériem pro zadání výše uvedené zakázky
je nejnižší nabídková cena bez DPH
I) uzavření smlouvy o výpůjčce části místní komunikace ulice Kostelní na pozemku
parc. č. 2857/1 v k. ú. a obci Dobruška v šíři
1 m podél budovy čp. 41 dle přiloženého
zákresu s Petrem Kadlecem, IČ 76187560,
se sídlem Javorová 846, 518 01 Dobruška,
na dobu od 02.08. do 30.08.2017 za účelem
umístění lešení pro opravu střechy domu
čp. 41. Po skončení prací bude komunikace
uvedena do původního stavu. II) souhlasí
se zvláštním užíváním výše uvedené části místní komunikace ve smyslu zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, spočívající
v umístění lešení pro opravu střechy domu
čp. 41
program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 13.08.2017 v přiloženém znění
prodejní cenu trika s logem města Dobrušky
ve výši 150 Kč/ks

• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
č. 17CRG04-0009 s Královéhradeckým
krajem IČ 70889546. Předmětem smlouvy
je poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 38.000 Kč z dotačního fondu poskytovatele na ﬁnancování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem
„Zkvalitňování poskytovaných služeb
TIC Dobruška v roce 2017“

doporučuje
• Zastupitelstvu města Dobrušky schválit
I) realizaci projektu „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ o celkových nákladech ve výši do 100.000.000 Kč vč. DPH.
II) podání žádosti o podporu na projekt „Sportovní hala v Dobrušce, ulice
Pulická“ z dotačního programu MŠMT
„133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ“.
III) zajištění ﬁnančního krytí nákladů projektu „Sportovní hala v Dobrušce, ulice
Pulická“ odpovídající výši spoluúčasti příjemce dotace z dotačního programu MŠMT
„133D 531 Podpora materiálně technické
základny sportu - ÚSC, SK a TJ“
• Rada města Dobrušky při zadávání veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna vodovodu v Křovicích od čp.
21 za čp. 26 včetně přepojení 4 ks vodovodních přípojek“

bere na vědomí a schvaluje
• I) Zápis o hodnocení nabídek ze dne
21.07.2017. II) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky,
a to nabídky společnosti AQUA SERVIS,
a. s., IČ 60914076, Štemberkova 1094,
516 01 Rychnov nad Kněžnou. Nabídková cena této společnosti činí 407.625 Kč
bez DPH, 493.226 Kč vč. DPH podle platné sazby. III) schvaluje uzavření smlouvy
o dílo se společností, jejíž nabídka byla dle
bodu II tohoto usnesení vybrána jako nejvhodnější, společností AQUA SERVIS, a.
s., IČ 60914076, Štemberkova 1094, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, ve znění v souladu
s návrhem smlouvy předloženým touto společností v její nabídce

souhlasí
• s umístěním maringotky ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005,
na pozemku parc. č. 2752 v obci a k. ú.
Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky
dle přiloženého zákresu, na dobu cca 15
dnů v období srpen – říjen 2017 za účelem
zřízení zázemí pracovníkům, kteří budou
vykonávat plánovanou opravu opevnění
Brtevského potoka. Po skončení prací bude
pozemek uveden do původního stavu
• s bezplatným využitím pozemků ve vlastnictví města Dobrušky parc. č. 2142/16
v obci a k. ú. Dobruška k parkování vozidel
účastníků akce a pozemku parc. č. 2142/6
v obci a k. ú. Dobruška k prezentaci partnera akce (výstava automobilů Škoda)

5
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při konání sportovní akce Mistrovství HZS
ČR v nohejbalu trojic dne 07.09.2017
na stanici v Dobrušce, jejímž pořadatelem
je Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad
Kněžnou. Po skončení akce budou pozemky
uvedeny do původního stavu

byla seznámena

•

•

• se Zápisem z 11. jednání bytové a sociální
komise konaného dne 26.07.2017

doporučuje
• Zastupitelstvu města Dobrušky schválit příslib poskytnutí investičního ﬁnančního příspěvku SK Dobruška, z. s., IČ 42885060,
v roce 2018 na realizaci investičního záměru „Rekonstrukce atletického oválu
Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce“, a to minimálně ve výši 40 % nákladů
tohoto investičního záměru za podmínky, že
na uvedenou akci bude SK Dobruška, z. s.,
přidělena dotace od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy z programu 133D
531 - Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ

•

•
•

•

pověřuje
• paní Ludmilu Mičekovou, referentku odboru ﬁnančního a školského, funkcí tajemníka konkursní komise konkursního řízení
na obsazení funkce ředitele Základní školy
Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou.

Rada města
07.08.2017

•

projednala
• předloženou žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Dobrušky a doporučuje
Zastupitelstvu města Dobrušky rozhodnout o poskytnutí investiční dotace ve výši
240.790 Kč na akci „Rekonstrukce atletického areálu na Městském stadionu Václava
Šperla v Dobrušce“ spolku SK Dobruška,
z. s., IČ 42885281, 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.

•

•

•

Rada města
16.08.2017
schvaluje
• provedení rozpočtového opatření č. 13/2017
dle předloženého návrhu
• uzavření smlouvy o dílo, v přiloženém znění, na výměnu části potrubí hlavního vodovodního přivaděče – podchodu pod Zlatým
potokem v Semechnicích se společností
AQUA SERVIS, a. s.,IČ 60914076, v ceně
996.558 Kč bez DPH
• uzavření dohody o parcelaci, v přiloženém
znění
• uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.09.2010 k bytu č. 9 v domě
čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 9
do 31.08.2018
• uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.09.2010 k bytu č. 29
v domě čp. 813 v ulici Mírová v Dobrušce,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 29
do 31.08.2018
• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.06.2017 k bytu č. 3 v domě
čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce,
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•

•

•

jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 3
do 31.08.2018
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.06.2017 k bytu č. 11 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 11
do 31.08.2018
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.06.2017 k bytu č. 21 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 21
do 31.08.2018
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.06.2017 k bytu č. 25 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 25
do 31.08.2018
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 15
v ulici Na Příčnici čp. 690 v Dobrušce, a to
dohodou k 31.08.2017
uzavření Dodatku č. 60 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 30.09.2017
vyvěšení záměru pronájmu pozemku parc.
č. 1727/3, který dle geometrického plánu
č. 1911-87/2017 ze dne 24.05.2017 vznikne z dílu „c“ odděleného z pozemku parc.
č. 1727/3 a dílu „d“ odděleného z pozemku parc. č. 1727/2, včetně stavby „Městské
rozlučkové síně v Dobrušce“, která je jeho
součástí, vše v obci a k. ú. Dobruška, dle
přiloženého zákresu
ukončení nájmu založeného Smlouvou o nájmu nebytových prostorů ze dne 07.01.2009
včetně jejího Dodatku č. 1 uzavřenou s panem Jiřím Holečkem, IČ 68486553, a to dohodou k 31.08.2017
uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání – prostor kinokavárny v budově čp. 70 v ulici Komenského
v Dobrušce, která je součástí pozemku parc.
č. 106/1 v obci a k. ú. Dobruška s Ondřejem
Němečkem
pracovní cestu místostarosty Ing. Petra Poláčka ve dnech 27.08. - 28.08.2017 do polského partnerského města Miejska Górka
z důvodu účasti na Dožínkách
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
5.000 Kč na akci „Nový školní rok plný pohádek“ spolku Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina F. L. Věka, IČ: 75119595 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
uzavření darovací smlouvy s Martinem
Šabatou, jejímž předmětem je poskytnutí
ﬁnančního daru ve výši 15.000 Kč, v přiloženém znění
snížení ceny za pronájem krytého bazénu pro plavecké soustředění TJ DELFÍN NÁCHOD, z. s., v termínu od 24.08.
do 31.08.2017 na částku 1.200 Kč za 1 hodinu
bezplatné zapůjčení stanu o velikosti 4 x
8 m SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů
Křovice, IČ 67438857, na akci „14. hasičské klání a dětský den“, která se bude konat
dne 26.08.2017 v Křovicích Podrobnosti
zapůjčení a instalace si žadatel domluví přímo s vedením technických služeb

schvaluje
• I) zahájení výběrového řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Výměna části vodovod-

ního řadu v ulici Zdeňka Nejedlého a v Nádražní ulici v Dobrušce“ formou odeslání
výzvy o zahájení výběrového řízení těmto
obchodním subjektům: - Marcel Frýbl –
IČ 68944594, VODA CZ, s. r. o.,
IČ 25969692, TRASKO, a. s. IČ 25549464,
LBtech, a. s., IČ 15035808, AQUA SERVIS,
a. s., IČ 60914076. II) schvaluje výzvu k podání nabídky včetně obchodních podmínek
a všech jejích dalších příloh pro výběrové
řízení na zhotovitele pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Výměna
části vodovodního řadu v ulici Zdeňka Nejedlého a v Nádražní ulici v Dobrušce“. Výzva a všechny její přílohy tvoří přílohu č. 4.
III) jmenuje hodnotící komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Výměna části vodovodního řadu v ulici Zdeňka
Nejedlého a v Nádražní ulici v Dobrušce“
(dále jen „hodnotící komise“) v tomto složení: Mgr. Martin Pošvář, referent odboru
rozvoje města pověřený vedením odboru
rozvoje města, Ivo Hagara, investiční technik, Miloš Votroubek, DiS., referent odboru
rozvoje města, a pověřuje hodnotící komisi zároveň otevíráním obálek s nabídkami
a posouzením způsobilosti účastníků

neschvaluje
• vymáhání úhrady spoluúčasti města ve výši
20.000 Kč z pojistné události vzniklé dne
10.04.2017, při které došlo v pronajaté
budově školního stravování v ul. Fr. Kupky v Dobrušce k požáru zářivky v kuchyni. Pojišťovna Kooperativa, a. s., uhradí
městu Dobruška pojistné plnění ve výši
556.525 Kč bez DPH z pojistné smlouvy
č. 7720894000 (ev. č. 8555600745)

byla seznámena
• s přehledem o plnění rozpočtu města
za I. pololetí 2017 předloženým odborem ﬁnančním a školským. Rozpočtové
hospodaření města skončilo k 30. červnu 2017 přebytkem hospodaření ve výši
13.683.940,37 Kč. (Příloha č. 2)

určuje
• Ing. Petra Poláčka novým členem (náhradníkem) konkursní komise zastupujícího
zřizovatele v souvislosti s vyhlášením konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/
ky Základní školy Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov
nad Kněžnou

jmenuje
• v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 2 nové členy konkursní
komise (náhradníky) v konkursní komisi
na ředitele/ku Základní školy Františka
Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350,
okres Rychnov nad Kněžnou dle předloženého návrhu. (Příloha č. 3)

doporučuje
• Zastupitelstvu města Dobrušky schválit směnu pozemku parc. č. 345/10 o výměře 37 m2 v obci Dobruška a k. ú.
Křovice odděleného geometrickým plánem
č.
168-108/2017
vyhotoveným
dne
16.06.2017 společností Geospol, s. r. o.,
Dobruška z pozemku parc. č. 345/1 ve vlastnictví města Dobrušky za spoluvlastnický
podíl ve výši 2/12 celku na pozemku parc.
č. 75/2 v obci Dobruška a k. ú. Mělčany
u Dobrušky ve vlastnictví Ing. Jana Pařízka. Směna bude realizována ve smluvních
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cenách. Dohodnutá cena směňovaných pozemků je stejná, tj. 2.590 Kč. Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí a vyhotovení geometrického plánu nutného k oddělení pozemku hradí město Dobruška

byla seznámena
• s žádostí o pronájem pozemku parc. č.
2142/16 v obci a k. ú. Dobruška a se záměrem společnosti EHRLE ČESKÁ, s. r. o.,
IČ 24824216, na výstavbu bezkontaktní samoobslužné myčky a schvaluje zaslání odpovědi této společnosti, v přiloženém znění

byla seznámena
• s plánovanou opravou toku Dědina podle projektu s názvem „Dědina, Dobruška,
oprava opevnění ř. km. 27,570-27,900“,
který k datu 7/2017 zpracoval Ing. Ladislav Roušar, a to pod lávkou pro pěší v k.
ú. Dobruška směrem do Pulic, kterou bude
svým nákladem realizovat investor Povodí Labe, IČ 70890005. Vlastní práce, které budou trvat cca 3–4 měsíce v období
2018- 2019, budou probíhat v korytu potoka. Práce spočívají v dopravení stavební
techniky a materiálu, v opravě patek svahů,
obnově opevnění svahů, opravě popraskaných povrchů dvou betonových stupňů,
čištění a přespárování povrchů dlažeb. II)
souhlasí s dočasným využitím částí městských pozemků parc. č. 1201 a 1202/2 v k.
ú. Dobruška a parc. č. 642/42 v k. ú. Pulice, na které investor umístí silniční panely a bude je užívat pro odstavení dopravní
techniky a jako zpevnění komunikace. III)
stanovuje trasu jízdy vozidel stavby dle
přiložené mapy, tj. nejkratší trasy, pouze

v případě nesjízdnosti nebo neprůjezdnosti
trasy vyznačené červeně mohou použít trasu vyznačenou v téže mapě zeleně. Budou-li městské komunikace provozem vozidel
stavby jakýmkoliv způsobem poškozeny,
budou nákladem investora uvedeny do původního stavu. Investor akce je povinen
písemně městu oznámit zahájení prací, a to
min. 10 dní předem
• s Pravidly pro nakládání s chemickými
látkami a chemickými směsmi a Místním
provozním řádem provozování chlorovací
stanice krytého bazénu a koupaliště, v přiloženém znění

Zastupitelstvo města
13.08.2017
schvaluje
• program 18. zasedání Zastupitelstva města
Dobrušky konaného dne 13.08.2017
• jmenování návrhové komise pro přípravu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města
konaného dne 13.08.2017 ve složení: Josef
Horák, Jana Šťásková a Pavel Štěpán
• jmenování Pavla Hůlka a Josefa Jindry ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva
města dne 13.08.2017
• I) realizaci projektu „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ o celkových nákladech ve výši do 100.000.000 Kč vč. DPH.
II) podání žádosti o podporu na projekt
„Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ z dotačního programu MŠMT „133D
531 Podpora materiálně technické základny
sportu - ÚSC, SK a TJ“.III) zajištění ﬁnančního krytí nákladů projektu „Sportovní hala
v Dobrušce, ulice Pulická" odpovídající

výši spoluúčasti příjemce dotace z dotačního programu MŠMT „133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu
- ÚSC, SK a TJ“
• příslib poskytnutí investičního ﬁnančního
příspěvku SK Dobruška, z. s., IČ 42885060,
v roce 2018 na realizaci investičního záměru
„Rekonstrukce atletického areálu na Městském stadionu Václava Šperla v Dobrušce“, a to minimálně ve výši 40 % nákladů
tohoto investičního záměru za podmínky, že
na uvedenou akci bude SK Dobruška, z. s.,
přidělena dotace od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy z programu 133D
531 - Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ
• poskytnutí účelové investiční dotace
ve výši 240.790 Kč na akci „Rekonstrukce
atletického areálu na Městském stadionu
Václava Šperla v Dobrušce“ příjemci SK
Dobruška z. s., IČ 42885281, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Dobrušky s tímto příjemcem dle vzorové smlouvy schválené Radou
města Dobrušky dne 13.12.2016

bylo seznámeno
• s rozpočtovými opatřeními č. 10 - 12/2017
schválenými Radou města Dobrušky, v přiloženém znění.

AKTUALITY Z MĚSTA
Filip Carrasco Haman: „Manželka oceňuje, jak je Dobruška
čisté město. Říká, že tady nalezla skutečný klid“
V období letních prázdnin se do Dobrušky tradičně sjíždí krajané z celého světa, aby se zdokonalili v českém jazyku.
Letos se v místním studijním středisku
Univerzity Karlovy uskutečnil už sedmadvacátý letní kurz češtiny. Zúčastnilo
se jej osmašedesát lidí z dvaceti devíti
států (společné foto na straně 2). Nejvíce
jich dorazilo z USA (10) a z jihoamerické Argentiny (9). Během čtvrtého Večera národů, na němž studenti představují
svoji zemi, jsme si povídali s FILIPEM
CARRASCO HAMANEM z Chile.
Hovoříte velmi solidně česky. Jste
v České republice poprvé?
Narodil jsem se v Československu
v roce 1972. Tatínek je Chilan a maminka
Češka. Otec se rozhodl vrátit zpět do vlasti v roce 1989, protože v Chile se podařilo
obnovit demokracii. Rodinu mého dědečka, který pracoval v rádiu, vyhnal ze

země v polovině sedmdesátých let diktátor Pinochet. Chodil jsem do první třídy
a neuměl ani slovo španělsky. Kamarády
jsem si našel velmi rychle, takže jsem si
na americkou zemi zakrátko zvykl. S rodiči doma stále hovoříme česky.
Prý jste čerstvě ženatý?
Letos jsem se oženil s Chilankou
Maríí, kterou jsem poznal před sedmi lety.
Do Dobrušky jsme přicestovali i s naším
dvouletým synem. Moc nám vyšli vstříc
organizátoři kurzu. Simónovi dokonce pořídili postýlku. Můj bratranec Radek, který žije v Česku, nám sehnal chůvu, která
během naší výuky syna hlídá. Jsme velmi
vděční, že jsme dostali možnost studovat
tady češtinu. Zájem naučit se česky projevila právě moje manželka, která začíná
od nuly. Neměla o českém jazyce ponětí,
ale tady zvládla základy. Už solidně rozumí a hlavně začala česky mluvit, z čehož

Filip Carrasco Haman z Chile v Dobrušce oslavil pětatřicáté narozeniny. Se slavnostním dortem ho na posledním Večeru
národů překvapila jeho žena María.
mám velkou radost. Zásluhou velmi dobrých učitelů zaznamenala velký pokrok
a hlavně má chuť se zdokonalovat, což mě
velmi těší.
A jak bude hovořit váš syn?
Přejeme si, aby zvládl oba naše rodinné
jazyky – češtinu i španělštinu.
7
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Jak často navštěvujete Česko?
Vracím se do Evropy stále častěji.
V současnosti už každé dva roky. Máme
rodinný obchod, který v sedmimilionovém hlavním městě Santiago de Chile
prodává české výrobky.
Co nabízíte?
Především to, co považujeme za skutečně hodnotné zboží. Jsme hrdí na to, že
Češi dokážou vyrobit kvalitní věci. Hlavní

sortiment tvoří ohýbaný nábytek moravské
ﬁrmy TON, především židle. Ty prodáváme nejvíce. Dovážíme Becherovku. Chilanům velmi chutná jako míchaný nápoj
- s tonikem. Nabízíme také české broušené
sklo, lampy a samozřejmě pivo. Prodávali
jsme jej na Velikonočním ostrově.
Prozraďte vaši profesi?
S manželkou jsme vystudovali výtvarné
umění, ale v oboru nepracujeme. Přednost

dostala rodinná obchodní ﬁrma. Baví mě
design, s nímž přijdu často do styku, když
ﬁrma TON vydá katalog nových modelů.
Jak se u nás líbí vaší manželce?
Velmi, což mě těší. Oceňuje hlavně to, že máte velmi čisté město, což se
o Santiago de Chile bohužel nedá říct.
V Dobrušce se podle jejich slov cítí
bezpečně. Říká, že tady nalezla skutečný
klid.
(six)

Nové zařízení na spalování dřevní štěpky vstoupí v Dobrušce
ve výhodné lokalitě a nelze očekávat ani
do třetí sezony
v budoucnosti její nedostatek. Štěpka je
V areálu dobrušského Centrálního
zdroje tepla (CZT) se uskutečnilo setkání jeho statutárních zástupců s ředitelem
TTS Třebíč Richardem Horkým a vedoucím obchodního oddělení Miroslavem
Mikyskou. Třebíčská společnost do dobrušské teplárny dodala nové technologické
zařízení na spalování biomasy v podobě
moderního kotle. Úspěšně má za sebou
dvě topné sezony. Za město Dobruška
se setkání zúčastnil starosta Petr Lžíčař,
dobrušské stavební bytové družstvo zastupoval předseda představenstva Karel
Joukl. Mezi hosty nechyběl Milan Novotný, bývalý dlouholetý předseda představenstva CZT.

Stoprocentně v majetku města
Akciovou společnost Centrální zdroj
tepla Dobruška stoprocentně vlastní město.
Teplárna neboli CZT zásobuje v převážné
většině bytové domy v sídlištní zástavbě
a částečně také další subjekty terciární sféry. „Momentálně disponujeme celkovým
výkonem patnáct megawat. Dvanáct tvoří
zemní plyn, s možností ELTO u K1 a tři
MW biomasa s možností využití akumulace. Výroba tepla z biomasy dosahuje sedmdesáti procent z celkového vyrobeného
množství tepla potřebného pro zásobování odběratelů v Dobrušce,“ charakterizuje
současné parametry Zbyněk Procházka,
předseda představenstva CZT.
Cena tepla se stabilizovala
Realizací projektu v podobě instalace kotle na biomasu se radikálně snížily
emise skleníkových plynů. „Zároveň vyšší měrou využíváme obnovitelné zdroje
energie a snížily se náklady na vytápění.
Cena tepla v Dobrušce se stabilizovala,“
dodává Zbyněk Procházka. Za účetní
rok 2016 se odběratelům účtovala cena
464,40 korun za gigajoul bez daně z přidané hodnoty a za rok 2017 lze cenu tepla
očekávat v obdobné výši. Tato cena patří
v republice, a to nejen v tepelných zdrojích srovnatelné velikosti, k těm nejnižším
a přibližuje se ceně tepla z velkých zdrojů.
Výhodná lokalita pro zásobování štěpkou
Naše město se z pohledu zásobování biomasou - dřevní štěpkou nachází
8

dodávána převážně ﬁrmami z blízkého
okolí, jejichž výrobní kapacita přesahuje
potřebu CZT.
Oprávněnost investice do spalování
štěpky pro výrobu tepla zatím potvrzuje
i legislativní opora pro čerpání takzvané
provozní podpory tepla – zeleného bonusu
za teplo vyrobené z obnovitelného zdroje
a dodané teplárenské sítě. CZT Dobruška
je členem Českého sdružení pro biomasu
BIOM CZ, které se zasazuje za zachování
uvedené ﬁnanční podpory.
Dobrušská teplárna je v dobré technické kondici, což potvrzuje i Zbyněk Procházka. „Tepelné rozvody CZT Dobruška
mají z osmdesáti procent stáří sedmnáct
let. Plynová kotelna je stejně stará, přičemž technologie na biomasu je z roku
2015.“
Pohled do historie dobrušské teplárny
- Rok 1986: výstavba uhelné parní kotelny a rozvodů polskou ﬁrmou. Parní
technologie navazovala na primární
parní soustavu CZT. V hlavním objektu kotelny byly osazeny tři parní kotle,
každý o výkonu 16 t páry za hodinu.
Celkový tepelný výkon kotelny byl
přibližně 30 MW. Uhlí se skladovalo na kryté skládce a dopravovalo se
do kotlů krytými šikmými pasovými
dopravníky. V té době technologickou páru potřebovaly dobrušské ﬁrmy
Kand, Stuha a Sunfood.
- 1999 až 2000: realizovala se rozsáhlá
investice do tepelného hospodářství.
Instalovaly se dva plynové teplovodní
kotle LOOS o výkonu dvakrát 6 MW,
veškerá uhelná technologie se odstavila. Současně proběhla i plynoﬁkace
části města. S výstavbou nové plynové kotelny se provedla také kompletní
rekonstrukce tepelných sítí ve městě
na teplovodní systém z předizolovaného potrubí. Předávacím místem tepla
pro jednotlivé odběratele se staly tlakově nezávislé objektové předávací
stanice, řízené dálkově z centrálního
dispečinku.
- 2010: plynový kotel K1 byl vybaven
kombinovaným dvoupalivovým hořákem na spalování zemního plynu a ex-

tra lehkého topného oleje. Současně se
také instalovala nádrž na 20 tisíc litrů
ELTO. Obojí z důvodu dodržení denního objednaného maxima zemního
plynu a tím i snížení nákladů na nákup
paliva.
- 2014: provedla se likvidace zbývající
uhelné technologie, jako příprava pro
výstavbu zdroje na biomasu.
- 2015: postavila se nová kotelna na biomasu. Důvodem investice bylo zajištění vyššího využití obnovitelných
zdrojů energie - snížení emisí skleníkových plynů, snížení nákladů na vytápění - úspora zemního plynu a stabilizace
ceny tepla v Dobrušce do příštích let.
CZT Dobruška na tento projekt obdržela dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu životní prostředí z Fondu
soudržnosti a Evropského fondu pro
regionální rozvoj. Jedná se o moderní
technologii na spalování biomasy o výkonu 3 MW – převážně lesní štěpky,
v kombinaci s elektrostatickým ﬁltrem,
akumulací, silniční váhou a souvisejícími úpravami ve stávající strojovně kotelny. V kotelně je instalováno
dvoustupňové čištění spalin - multicyklon a elektroﬁltr. Kotel již dnes s rezervou splňuje náročnější emisní limity,
které začnou platit od roku 2018, dle
platné legislativy o přípustné úrovni
znečišťování ovzduší. CZT Dobruška za tento projekt obdržela prestižní
ocenění Projekt roku od Teplárenského
sdružení ČR.
(six, zp)
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Horký: Kotel byl vyroben nadčasově Být policistou
Moderní kotel na spalování biomasy
je výzvou i šancí
dodala do dobrušské teplárny společnost
Největší
zaměstnavatel v zemi hledá posily
i na Královéhradecku, nabízí praktické výhody

TTS Třebíč. S ředitelem RICHARDEM
HORKÝM jsme si povídali v jeho těsné
blízkosti.
Dobruška před dvěma lety utlumila topení plynem a stěžejním palivem se pro
ni stala ekologická biomasa. Jaké hlavní výhody v tomto způsobu vytápění
spatřujete?
Výhodou Dobrušky je, že si udržela
soustavu zásobování tepelnou energií, což
znamená rozvody tepla. Je dobře, že se
ve městě nezlikvidovaly. V Třebíči jsme
je z trosek museli pracně dvacet let opětovně vybudovat.
Kotelna si prošla několika etapami. Původně se v ní topilo uhlím. V době plynové
euforie přešla na plyn. Na přelomu století to byl trend. Jsem rád, že se Dobruška
rozhodla jít cestou regionální udržitelné
energetiky, která je postavená na místním palivu – na dřevní štěpce. Máte tady
hodně lesů, proto paliva je a bude dostatek. Je skvělé, že peníze zůstávají u vás
v regionu a neodtékají, protože například
plyn, jak známo, se dováží z Ruska. Nemám nic proti Rusku, ale peníze potom
v regionu nejsou.
Je poměr paliva 30% plynu a 70% štěpky ideální?
Berme to jako začátek. U vás je obrovská konjunktura. Nedaleko v Kvasinách
máte obrovskou automobilku, s níž je spojená zvyšující se poptávka po bytových
fondech. Velmi fandím bytové výstavbě
na družstevních základech. Město chce
založit nové družstvo, které bude stavět
bytový fond, aby ve městě nevznikaly
ubytovny, ale aby v Dobrušce zůstávaly
rodiny s dětmi, které zde chodí do škol,
a budou využívat služby města. Když se
ukáže, že bude třeba zvětšit výkon teplárny, lze uvažovat o dalším kotli, který by
mohl mít výkon jeden a půl až dva me-

gawatty. Projížděl by léto a pomohl by
v zimním období. Je to otázka třeba dvou
až tří let. Tam se dá třeba směřovat.
Můžete představit kotel, který už dvě
sezony slouží Dobrušce?
Je to kotel typu VESCO-B (na snímku), který vyvíjíme a vyrábíme. Disponuje výkonem 3 megawaty. V České
republice, na Slovensku a na Ukrajině
jich naše ﬁrma zprovoznila okolo šedesáti. Je to robustní kotel, což umožňuje využít všechno na dřevním základě
– štěpku, kůru či hobliny. Vše může být
sušší, ale i mokré. Zvládne zpracovat kusy
dřeva dlouhé téměř půl metru o průměru
pěti centimetrů. Robustní kotel dovoluje nakoupit rozmanitý materiál, který se
u vás v regionu vyskytuje jako biomasa.
Pracuje s účinností 85 procent. Je vybaven elektroﬁltrem splňujícím budoucí náročnější normu, která začne platit
od 1. ledna příštího roku. Ekologické
parametry nového kotle instalovaného
v Dobrušce jsou pětadvacetkrát pod současnou normou a pod nadcházející bude
mít pětinásobnou rezervu. Byl vyroben
skutečně nadčasově.
(six)

Konec lokálních povodní v Javorové ulici?
Lidi bydlící v Javorové ulici a jejich
nemovitosti několik let ohrožovala velká
voda. Problém spočíval v tom, že po přívalovém dešti nebo rychlém tání sněhu
z polí nevhodně osetých plodinou snadno
propouštějící vodu mezi čerpací stanicí u hřbitova a Křovicemi nezadržitelně
valila voda do příkopu u silnice I. třídy
č. 14. Zde ji několik let částečně držel
regulační propustek. Ten však po letech
provozu přestal plnit svou funkci a začal
podtékat.
Voda pod hlavní silnicí opakovaně
zaplavovala nemovitosti pěti rodin v Javorové ulici. Problém přetrvával několik
let. Po urgenci občanů se koordinovaným

úsilím místostarosty a vedoucího technických služeb se zástupci vlastníka silnice
I/14 Ředitelstvím silnic a dálnic podařilo vyčistit propustky, příkopy a vyměnit
regulační zařízení, které zachycuje přitékající přívalovou vodu a propouští ji
postupně do kanalizace. Poděkování patří společnosti Aquaservis Rychnov nad
Kněžnou, která vstřícně zapůjčila speciální techniku. Dalo by se s určitou nadsázkou říci, že val silnice I/14 mezi čerpací
stanicí a křižovatkou ke Křovicím tvoří
první suchý poldr v Dobrušce. Doufejme,
že se tím problém vyřešil ke spokojenosti
všech a hlavně místních.
Petr Poláček, místostarosta

Šest týdnů dovolené ročně, později
výsluhový příspěvek nebo ozdravné pobyty a samozřejmě jistota pravidelného
měsíčního příjmu. To jsou jen zlomky
výhod, které nabízí svým zaměstnancům Policie České republiky, jíž aktuálně dle průzkumu agentury STEM
důvěřuje za poslední čtvrtstoletí
nejvíce obyvatel Česka, konkrétně
65 procent.
V Královéhradeckém kraji slouží
zhruba 1800 policistů v různých pracovních pozicích. Jde o muže i ženy rozdílných věkových kategorií, mezi nimiž
jsou i ti, kteří této práci věnovali celý
svůj produktivní život a svého rozhodnutí dodnes nelitují. Není pochyb o tom,
že práce policistů je náročnou, zodpovědnou a prospěšnou službou veřejnosti, která
je motivována vzájemnou podporou, respektem, uznáním a důvěrou. Práce je vhodná nejen pro čerstvé absolventy středních
či vysokých škol.
Délka dovolené, doba služby, ﬁnanční příjem a další beneﬁty
Příslušník policie má k dispozici za rok
šest týdnů dovolené, což je v porovnání
s jinými subjekty veřejné správy bezesporu nadstandardní výhoda. Zároveň
lze v odůvodněných případech upravovat
časy výkonu služby, což je velkou výhodou pro ženy či muže, kteří pečují o děti.
Služební příjem při nástupu do služebního poměru, tedy základní tarif včetně
zvláštních příplatků přesahuje hranici
20 100 Kč hrubého. Už po složení služební zkoušky, tedy po třech letech, však
dosáhne policista sloužící na základním
útvaru, což je například obvodní oddělení či pohotovostní a eskortní oddělení,
na příjem okolo 25 000 Kč hrubého.
Přijetí do služebního poměru není
pro mnohé nic složitého
Hlavní podmínkou pro přijetí k Policii ČR je úspěšné absolvování přijímacího
řízení, které předpokládá zdravotní, fyzickou a osobní způsobilost. Dalšími podmínkami jsou rovněž trestní bezúhonnost
a české občanství. Po třech letech služby
a úspěšném složení služební zkoušky je
policistovi prodloužena délka pracovního
poměru na neurčito.

9
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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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Smlouva o výstavbě marketu se stále ladí
Mezi obchodní společností Lidl Česká
republika v. o. s. a městem Dobruška nadále
probíhají jednání. Měla
by dospět k ﬁnalizaci
vzájemné smlouvy ohledně plánované výstavby velkoprodejny řetězce Lidl, který
v desítkách zemí Evropy prodává především potraviny a také spotřební zboží pro
domácnost, zahradu, sport, kancelář, zábavu nebo kutilství.
Firma sice ze svých internetových stránek doposud nestáhla nabídku na prodej
dobrušského pozemku určený k výstavbě
supermarketu situovaný mezi silnicí I. třídy č. 14 a marketem Penny, ale podle místostarosty Petra Sadovského už společnost
pozemek prodávat nechce. „Manažer Lidlu pro královéhradecký region nám sdělil, že nabídka ze stránek nezmizela kvůli
technickému problému.“ V současnosti

město s obchodní společnosti nadále komunikuje nejenom prostřednictvím právníků, kteří ladí detaily smlouvy. „Řešíme
detaily smlouvy a technické provedení
budoucí stavby. Momentálně jsme například řešili napojení budoucího objektu
na stávající infrastrukturu,“ uvedl starosta
Petr Lžíčař po schůzce, která se uskutečnila v posledním srpnovém týdnu.
Termín zahájení stavby nového marketu v Dobrušce znám dosud není. „Stále
jsem se nevzdal naděje, že by Lidl mohl
začít stavět v příštím roce. Ovšem nadále platí, že vše zaleží na deﬁnitivním
rozhodnutí soukromé obchodní společnosti. My v připravované smlouvě chceme především vyřešit garance výstavby
obchodního domu, který si přeje většina
lidí v Dobrušce. Každopádně nic neusnulo a my jsme se zástupci společnosti Lidl
Česká republika neustále v kontaktu,“
tvrdí Petr Sadovský.
(six)

Virtuální univerzita třetího věku zahájí
devátý semestr
Začátkem října začne nový semestr
Virtuální Univerzity třetího věku v konzultačním středisku v Dobrušce. V nadcházejícím semestru bude na programu
téma České dějiny a jejich souvislosti.
Studenti se v šesti přednáškách budou zabývat nejstaršími dějinami českého národa až po 14. století. Pokud Vás toto téma
zajímá a splňujete podmínku přijetí (starobní nebo invalidní důchodce), neváhejte
a přihlaste do kurzu! Další semestr začíná

ve čtvrtek 5. října v 9 hodin v malém sále
Společenského centra - Kina 70. Přihlásit se můžete u vedoucí městské knihovny v Dobrušce Mgr. Lenky Bendzové,
e-mail:
knihovna@mestodobruska.cz,
tel. 778 492 562.
Ing. Jana Hedvičáková,
Kulturní zařízení města Dobrušky

Hledání spolupracovníků pro tvorbu
strategického plánu města pokračuje
Máte nápady, jak udělat z Dobrušky lepší místo k životu? Nabízí se Vám
jedinečná možnost "být u toho" a rozšířit řady těch, kteří již projevili svůj zájem o spolupráci. Přihlaste se na e-mail
strategie@mestodobruska.cz
do 30. září 2017, uveďte vaše jméno a příjmení, zaměstnání, telefonní číslo a zapojte se do tvorby strategického plánu města.
Strategický plán je pro město klíčovým
dokumentem a předpokladem jeho systematického, zdravého a vyváženého roz-

voje 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 v kancelářích bez
aktivní účasti lidí, kteří město znají, žijí
v něm a pracují.
Předpokládáme, že tvorba strategického plánu bude zahájena v závěru letošního roku. Bezprostředně poté bychom vás
kontaktovali a sdělili vám podrobnější informace.
(mp)
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Hádanky domů života
Česká
televize
uvádí
do
vysílání
druhý cyklus pořadů
Hádanky domů života.
Od 10. září bude každou neděli od 9.35 hodin vysílán jeden
z celkem deseti připravených dílů. Natočil
je režisér Jaroslav Kratochvíl a pořadem
provádí známý herec Petr Vacek.
5. listopadu bude uveden díl vyprávějící o židovských památkách v Dobrušce
a na Skalce. Scénáristicky jej připravila
Petra Vladařová, judaistka, překladatelka
z hebrejštiny a teoložka, autorka prací zabývajících se zejména židovskými hřbitovy. Tématu židovských památek, zejména
pak hřbitovů, věnovala již svoji diplomovou práci a výsledky svých výzkumů uplatnila i při tvorbě Hádanek domů života.
Televizní divák je v nich poutavou formou
informován nejen o hřbitovech samotných,
ale v širším kontextu o židovské kultuře
(která je jedním ze základů kultury našeho
i ostatních evropských národů) vůbec.

premiérové okno:
ne, ČT2, 9:35
po, ČT2, 13:35
čt, ČT2, 15:55
Stopáž
Vys. den
26:03
10.9.2017
26:02
17.9.2017
25:54
24.9.2017
25:50
1.10.2017
26:10
8.10.2017
26:09 15.10.2017
26:09 22.10.2017
26:05 29.10.2017
25:45
5.11.2017
26:01 12.11.2017

Hádanky domů života II
Díl
věnovaný
Dobrušce a Skalce byl natáčen již Epizoda Název
v loňském roce.
1
Boskovice
Kromě
známých
2
Hostouň a Kladno
místních židovských
památek se v něm
3
Jindřichův Hradec
budete moci sezná4
Liberec a Jablonec nad Nisou
mit i s některými
5
Poběžovice a Stráž
potomky příslušníků
předválečné dobruš6
Pardubice a Holice
ské židovské obce
7
Radnice a Osek
a poslechnout si za8
Brandýs nad Labem
jímavé
vyprávění
9
Dobruška a Skalka
o jejich předcích.
Historie většiny
10
Ivančice
českých židovských
obcí (včetně té dobrušské) patří bohužel
A možná, že jednou z největších odměn
k uzavřeným kapitolám dějin. Tragickou tvůrců bude, když si památky, o nichž se
tečku udělala hrůzná éra holocaustu. Židov- v pořadech Hádanky domů života dozvíská kultura je však fenomén, který by měl te, půjdete osobně prohlédnout. Nejenom
být trvalou součástí i naší historické paměti. ty v Dobrušce a na Skalce, ale i v jiných
I proto, abychom v dnešní, poněkud zmate- místech. A věřte, že za zhlédnutí opravdu
né Evropě neztratili svoji národní identitu.
stojí.
(jm)

Zbigniew Czendlik v Dobrušce!
Římskokatolický kněz polské národnosti, působící od roku 1992 v České republice, a děkan lanškrounský Zbigniew
Jan Czendlik (1964), řečený Zibi, zavítá
v rámci svého turné s pořadem POSTEL
HOSPODA KOSTEL také do Dobrušky. Zbigniew Czendlik je mediálně
známý zejména díky přátelským vztahům s řadou osobností z oblasti kultury, šoubyznysu a sportu. Působí rovněž
jako moderátor, např. v pořadu České
televize Uchem jehly (2011) nebo Českého rozhlasu Jak to vidí (2015). Rád
sportuje, dříve hrával fotbal, nyní se věnuje golfu, občas si zahraje tenis nebo
lyžuje.
Obsahem talk show POSTEL HOSPODA KOSTEL je vyprávění příběhů ze

života osobního, kněžského i jiného…
podané humorem jemu vlastním. V průběhu 90 minut se tak dotýká mimo jiné

problematiky současného světa, o níž si
rád podiskutuje také s diváky.
Součástí pořadu je autogramiáda knihy
Zbigniewa Czendlika a Markéty Zahradníkové se stejnojmenným názvem Postel
hospoda kostel, která vyšla v říjnu 2016
a za níž obdrželi cenu čtenářů v rámci
soutěže Magnesia litera 2017.
Talk show se uskuteční ve středu
18. října 2017 v 18 hodin ve velkém sále
Společenského centra - Kina 70.
Vstupné je 120 Kč, předprodej vstupenek bude probíhat od 1. 9. 2017 on-line
na webu www.kino.mestodobruska.cz
a v Informačním centru Dobruška,
tel. 494 629 581. Pořádají Kulturní zařízení města Dobrušky - Společenské centrum
- Kino 70 a Městská knihovna.
Ing. Jana Hedvičáková,
Kulturní zařízení města Dobrušky

MOTOCVIČISTĚ PRO VŠECHNY
9. září 2017 ve 13.00 hodin
SILO DOBRUŠKA
Chcete si vyzkoušet, co dnes musí zvládnout žadatelé o řidičské
oprávnění všech skupin motocyklů? Uvažujete o řidičáku na motorku, ale bojíte se současného způsobu výcviku motocyklů? Přijeďte si
všechny úkony požadované v závěrečné zkoušce vyzkoušet na svém
motocyklu nebo se pouze přijďte podívat. Řekneme vám, jak na to,
všechno ukážeme a poradíme. Kdo bude chtít, může s námi potom vyrazit na pohodovou projížďku přes Orlické hory, která bude následovat
hned po cvičišti. ☺
Více informací na facebookových stránkách
www.facebook.com/asjarkovsky
11
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Také letos kraj pamatuje na bezpečí malých školáků
Královéhradecký kraj se dlouhodobě
snaží zajistit bezpečnost pro nejohroženější části populace, k nimž patří i malí
školáci. I tentokrát proto prvňáci v Královéhradeckém kraji dostanou při zahájení
školní výuky startovací balíček.
Jedná se o sáček, který je možné využívat k nošení přezuvek, cvičebního úboru

či jiných věcí a který je vyroben z kvalitního textilu a opatřen reﬂexními prvky.
„Navzdory svému věku a nedostatku
zkušeností se světem dospělých jsou školáci často nuceni se pohybovat v silničním
provozu, mnohdy i na špatně osvětlených
místech a podél komunikací, které nejsou
doplněny chodníkem ani cyklostezkou,“
řekl hejtman Jiří Štěpán.
Součástí sáčku je ještě odrazové sklíčko v podobě semaforu s uchycením, které si děti mohou připevnit na svůj batoh,
kolo či jako přívěšek na klíče.
Pytlíčky budou distribuovány v prvních dnech po zahájení vyučování prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
na jednotlivé základní školy. V případě
selhání distribuce se mohou pedagogové

či rodiče obracet na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. V letošním roce bude
mezi žáky prvních tříd základních škol
z celého kraje rozděleno 5 756 pytlíčků.
Projekt „Bezpečně do školy s Královéhradeckým krajem“ realizuje Královéhradecký kraj již od roku 2014. Je zaměřen
na bezpečnost dětí, zejména těch, které
nastupují do prvního ročníku základní
školy. Každoročně dostávají tyto děti dárek formou kufříku nebo batůžku s další
výbavou.
(mf)

Město převzalo dokončenou rozlučkovou síň
Město Dobruška konečně převzalo
stavbu rozlučkové síně u městského hřbitova. Stavební ﬁrma Trepart ji dokončila
s desetiměsíčním zpožděním. Původně
měla být hotová vloni v srpnu. Nová budova po započtení všech plusů a mínusů
v podobě víceprací a smluvních pokut
z prodlení vyšla město levněji na necelých
patnáct milionů korun. „Nejdůležitější ovšem je, že se nám stavbu podařilo dokončit s původním dodavatelem. Jakákoliv
jiná varianta výstavby by její dokončení
zkomplikovala mnohem víc,“ těší se starosta Petr Lžíčař z dostavby nového městského zařízení, které zvýší úroveň služeb
v Dobrušce.
Rozlučková síň vyrostla v sousedství
hlavní hřbitovní brány. Je umístěna vkusně po pravé straně lipové aleje. Moderní
stavba je koncipována s citem na propoje-

ní do okolní přírody. „Nabídne standardní služby. Sál má kapacitu padesáti míst
k sezení,“ říká Ivo Hagara z odboru rozvoje města. „Budova disponuje místností
pro pozůstalé s odděleným koutkem pro

hudbu, kanceláří pro provozovatele, chladicím boxem, přijímací, technickou a přípravnou místností. Nedílnou součástí je
sociální zařízení pro veřejnost a zaměstnance provozovatele. Součástí výstavby
síně bylo nové dlážděné parkoviště obehnané kamennou zídkou,“ dodává Ivo
Hagara.
Kolaudace objektu se uskuteční v polovině září. Do té doby by měl být vyroben
zakázkový nábytek, jímž se rozlučková síň
vybaví. „Na druhou polovinu měsíce plánujeme v novém objektu den otevřených
dveří. Přesný termín veřejnosti sdělíme
prostřednictvím obvyklých informačních
kanálů,“ dodává dobrušský starosta.
Provoz v rozlučkové síni bude zahájen podle výsledků všech řízení a zkoušek. Momentálně běží výběrové řízení
na provozovatele.
(six)

PALEC NAHORU – PALEC DOLŮ

Velkoprodejna
přivítá první zákazníky
Na začátku září rozšíří obchodní síť
v Dobrušce moderní velkoprodejna v Solnické ulici. Široká nabídka masa, uzenin,
rychlého občerstvení v podobě polévek,
guláše, teplé sekané, lahůdek (chlebíčky,
zákusky, zmrzlina kopečková i točená)
nebo pečiva uspokojí i náročné zákazníky. Prodejna disponuje vlastní výrobnou
(např. klobás), udírnou i kuchyní.
Přejeme Václavu Novákovi se synem co
nejvíc spokojených spotřebitelů, kteří se
do jejich nové prodejny budou rádi vracet.
12
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Z HISTORIE
Nepietní vzpomínka k 170. výročí úmrtí Františka Vladislava Heka
V publikaci Václava Matouše Dějiny
města Dobrušky v datech najdeme mj.
i data narození a úmrtí osobností, které se
významným způsobem zapsaly do dějin
našeho města. Na letošní 4. září připadá
170. výročí úmrtí člověka, který se stal
bezesporu nejpopulárnějším dobrušským
rodákem, Františka Vladislava Heka. Je
osobností opravdu mimořádnou, protože
její význam je nejen v jejím reálném životě, ale i v životě, který bychom mohli
nazvat druhým, v životě, který se začal
odvíjet až více než čtyři desetiletí po úmrtí osobnosti historické, v životě literárním
a ﬁlmovém, který trvá již téměř jedno
a půl století a který (věřme) není zdaleka
na svém konci.
Bylo popsáno příliš mnoho papíru
o tom, jak se liší život osobnosti historické od života románového hrdiny, a nemá
asi cenu tuto záležitost znovu rozebírat.
Zkusme se však podívat na to, co mají
tyto dvě (a s ﬁlmovým hrdinou dokonce
tři) postavy společné. Možná, že by to šlo
vyjádřit velmi jednoduše: lásku k vlasti,
k pravdě a k druhým lidem a vůli se za tyto
hodnoty i poprat, je-li toho zapotřebí.
Najdeme je v míře vrchovaté u Františka Vladislava Heka a nepostrádáme je
ani u F. L. Věka. Historický František to
měl asi těžší a složitější. Vynikal nad své
rodáky a sousedy, a byť se k nim měl velmi přátelsky, stejnou mincí mu nespláceli.
Vedle pana faráře byl bezesporu nejvzdělanějším člověkem své doby v Dobrušce.
Kniha pro něho měla velký význam a vědomí, že jen vzdělaní lidé mohou společnost posouvat dopředu, do časů, kdy se
jim povede lépe, ho vedlo k tomu, že knihy, noviny a časopisy nejen kupoval a půjčoval, ale také sám byl jejich autorem.

Hekův památník v Letohradě

Nejvlastnějším literárním Hekovým
výrazem byl epigramy nebo aforismy.
V nich na malé ploše, tedy velmi úsporně,
dokázal vyjádřit myšlenky, které nás ještě
dnes udivují svou nadčasovou aktuálností. Připomeňme si alespoň některé, dokážou mluvit samy za sebe a samozřejmě
i za svého autora.
Byl živ čtyřicet let,
však rádi ho pohřbili včera:
na světě byl, rád jedl a pil, spal
– konečně umřel,
Zpěvák se dobře má,
když zpívá pánovou notou:
čí chléb jí, toho má písně i zpívati rád.
Správce Mnohorád měl řeč
k svým poddaným, již mu písař složil,
neb byl v českém jazyku málo zběhlý;
pročež dí:
„Jsem hrdý proto,
že Čechem mohu se jmenovat.“
Což poklasný zaslechna, smál se.
Pravdaže, dí, spí dobře po česku,
pije a jídá! –
Zdaliž nemáme
tak hodných vlastenců více? –
Poctivost žebrotou šla,
a nedošla almužny nikde;
Šalba se smála a dí:
Tobolku vypůjč si mou.
A přidejme ještě hrst epigramů, či jak
je nazýval Hek - průpovědí.
Není na světě věci, aby sama sebou určitě
zlá byla: nenáležité užívání může i to nejlepší pokazit.
Ne škaredost tváře, nýbrž škaredé srdce
tvoří člověka ohyzdného.
Člověče! cokoli jiným činíš dobrého, nečiň z hrdosti, ale z pokory a přívětivosti.
Lépe s poctivostí umříti, nežli beze cti živu
býti.
Nepovídej vždycky, co víš; ale věz pokaždé, co povídáš.
Čím větší vůl, tím většího titule si žádá.
I té nejdelší písničce bude jednou konec.
Osobní statečnost, hrdost a poctivost
Hekovu lze ilustrovat řadou příkladů
z jeho života. Odmítl nabízený mu úřad
purkmistra města, aby se nemusel zúčastňovat ryze formálních náboženských
úkonů, které byly v rozporu s jeho niternou vírou. Přestože celý život zůstal
věrný katolické církvi, jeho náboženská
tolerantnost mu dovolovala šířit protestantské Bible a překládat předbělohorský
archiv Jednoty bratrské v Ochranově. Byť
marně, usiloval o provozování českého
ochotnického divadla v Dobrušce. A tako-

František Vladislav Hek
výchto příkladů bychom mohli jmenovat
ještě téměř nekonečnou řadu.
Proti nešvarům typu protekcionářství,
korupce a podobných jevů při správě věcí
veřejných zvedl svůj hlas ve svém nejvýznamnějším díle, Velikém pátku. I když
svou při po právní stránce prohrál, pro
doby budoucí se stal vítězem.
Všechny tyto Hekovy vlastnosti s možná ještě větším důrazem na lásku k českému národu zůstaly i protagonistovi
Jiráskova románu. V něm začal roku 1888
druhý život našeho rodáka. F. L. Věk se
stal dílem, které povzbuzovalo rodící se
český národ v boji za svou svébytnost
a posléze i politickou samostatnost. Vyšel v mnoha vydáních a přežil i křivdu,
které se mu dostalo určitým zprofanováním v padesátých letech minulého století
v tzv. Jiráskovské akci Zdeňka Nejedlého.
Své renesance a takřka zmrtvýchvstání
se náš rodák dočkal na konci let šedesátých v podobě televizního seriálu, jednoho z nejlepších, které naši seriáloví tvůrci
kdy vytvořili. Špičkové obsazení rolí a zejména doba, v níž měl seriál svou premiéru, z něj vytvořila trvalou hodnotu i pro
budoucnost. Také seriálový F. L. Věk,
stejně jako jeho historický a románový
předobraz, ztělesňoval stejné pro poctivý
život důležité vlastnosti. Nikoli neprávem
obdrželi režisér seriálu František Filip
a představitel hlavní role Radoslav Brzobohatý čestná občanství Dobrušky.
Radoslav Brzobohatý je vlastně čtvrtým „vtělením“ naší osobnosti. Vladimír
Škutina charakterizoval ve své knížce
13
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Prezidentův vězeň kraj pod Orlickými
horami jako kraj rebelů. A stejným rebelem, jakým byli Hek i Věk, byl i Radoslav
Brzobohatý. V nejtěžších dobách našich
novodobých dějin byly jeho postavy Věka
či Františka z Jasného ﬁlmu Všichni dobří
rodáci povzbuzením a nadějí pro milióny.
A jejich poselství nezmizelo ani se změnou politických poměrů po roce 1989.
Zůstává i pro nás stálým a neumírajícím
mementem.
Osobnost lze uctít mnoha způsoby.
Můžeme kráčet s věncem v ruce a s truchlivým nebo alespoň vážným výrazem
ve tváři k místu jejího posledního od-

počinku a poslouchat projevy mnohdy
dokonce neposlouchatelné. Anebo se zamyslet nad tím, jestli nám tato osobnost
má co říci. Jsem toho mínění, že osobnost
Františka Vladislava Heka co říci má.
A dokonce i lidem 21. století, i když už
asi nebudou číst Veliký pátek. Bez znalostí historických souvislostí by asi nic nepochopili, nehledě na češtinu, která je té naší
až příliš vzdálená.
Co je ale živé, jsou Hekovy myšlenky
ukryté v epigramech a jeho sentencích. Ty
k nám promlouvají živě, protože vyprávějí
o problémech, které má (i po více než dvou
stech letech) naše společnost stejné s tou
Hekovou. Budete-li tedy chtít Hekovu památku uctít,
ten nejlepší způsob je připomenout
si některé z jeho
stále živých myšlenek. I když nevěříme na duchy, duch
Františka Vladislava
Heka bude v tu chvíli s námi.
(jm)

Hekův rukopis Marnotratný syn

Titulní list Velikého pátku

95 a 15 let | *1922 – † 2002 Václav Šperl
* 18. září 1922 v Sušici
† 15. srpna 2002 v Opočně
Byl technickým úředníkem ve Stuze. Plně se zapojil do sportovního dění
v Dobrušce. Hrál kopanou, ale především
miloval lehkou atletiku. Byl hlavním iniciátorem výstavby lehkoatletické dráhy,
ale především se rozhodující měrou podílel na zbudování dobrušského sportovního stadionu, otevřeného roku 1963.
V letech 1937 – 39 hrál fotbalovou divizi v Sušici – protihráčem mu byl např.
slavný internacionál Olda Nejedlý. V letech 1942 – 45 byl totálně nasazen v Ně-

mecku. V roce 1957 se po přistěhování
do Dobrušky zapojil jako aktivní fotbalista
v tehdejším Spartaku a věnoval se i vedení
dorostu. Svůj dobrý poměr k dobrušskému
fotbalu neztratil ani v dalších letech.
V roce 1957 začal budovat atletický,
fotbalový a tenisový stadion, který byl
otevřen v roce 1963. Atletická dráha stadionu byla zásluhou Václava Šperla nejlépe udržovanou škvárovou dráhou v kraji.
V roce 1963 založil v Dobrušce atletický oddíl a dlouhá léta byl jeho předsedou.
K jeho největším trenérským atletickým
úspěchům patří:
Václav Šperl

Otevření dobrušského všesportovního stadionu v roce 1965
14

• výchova bratrů Moravcových (Pavel
a Petr, v letech 1967 – 70, běhy a skok
vysoký). Pavel to dotáhl až do reprezentace v běhu na 400 m;
• výchova dorosteneckého a juniorského
reprezentanta Tomáše Petřiny, který
v roce 1975 skočil 218 cm do výšky;
• výchova dorostenky Jany Kašparové
(provdané Grimové), která se stala přebornicí republiky v překážkovém běhu;
• z kolektivních úspěchů je to především
4x opakované vítězství v krajském přeboru žen, 2x vítězství v krajském přeboru dorostenek a semiﬁnále přeboru
republiky dorostenek v osmdesátých
letech.
V letošním roce uplynulo 95 let od jeho
narození a 15 let od úmrtí.
(jm)
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Přemostění údolí u Křovic
Svou historii mají nejen lidé či významné památky, ale třeba i jednotlivá
místa. A někdy je velmi pestrá, podnětná
a zajímavá. K takovým místům patří v našem městě i údolí zvané Špitálka. Vytvořil
je potok Brtva v místech svého rozšíření
mezi Křovicemi a Dobruškou. Svůj název
dostala tamní úrodná louka podle toho, že
její výnos byl určen na ﬁnancování potřeb
dobrušského špitálu – útulku pro chudé.
Ten nechal zřídit Mikuláš mladší Trčka
z Lípy v roce 1512 a pro jeho zabezpečení
určil výnosy z poddanské vsi Křovic.
24. července 1866 došlo na tomto
místě k bojovému střetnutí ozbrojených
vesničanů, především z okolních vesnic,
k nimž se přidali někteří křovičtí, s pruským vojskem. Prusové měli na louce svůj
vojenský tábor, který vesničané přepadli.
Pro vycvičené vojsko nebylo problémem
si s útočníky poradit. Následovaly sankce. Pruský velitel chtěl dokonce nechat
vypálit Dobrušku, ale nakonec se spokojil
s tím, že nechal odvést křovického starostu
Novohradského a několik vesnických mládenců, v jejichž chalupách byly nalezeny
zbraně, do kladské pevnosti. Domů se vrátili až po uzavření příměří mezi Pruskem
a Rakouskem a skončení války.

Údolíčko mělo
i další, poněkud
světlejší, okamžiky své historie. Jen
o malý kousíček dál,
u bývalého Žďárkova mlýna, posloužilo
jako velké přírodní
jeviště pro inscenaci Šubertova Jana
Výravy. Odehrála
se v neděli 26. září
1948 a v režii Jana
Boka vystoupili nejen dobrušští ochotníci, ale i vojáci na koních z nedaleké josefovské posádky. Hlavní role selského
rebela Jan Výravy se s úspěchem zhostil
Ladislav Kubant. Hra byla sehrána v rámci příprav velkých šubertovských oslav.
V šedesátých letech minulého století bylo o dalším osudu údolí rozhodnuto
jinak. Zatím ještě pozvolna, ale jistě rostoucí intenzita dopravy začala zahlcovat
středověké městské uličky, zejména u křižovatky na náměstí. Úzké komunikace
bránily provozu a byly i příčinou dopravních nehod. Proto bylo navrženo řešení, které by odklonilo dopravu na silnici
I. třídy č. 14 zcela mimo město.

Most na silnici I. třídy č. 17 u Křovic
V cestě však stálo křovické údolí se
Špitálskou loukou. Jediným možným východiskem se stala výstavba mostu, který
by toto místo překlenul. A právě před padesáti lety, v roce 1967, bylo s jeho vybudováním započato.
Dnes už bereme most, po kterém jezdíme již půl století, jako samozřejmou
součást našeho města. A stará silnice mezi
Křovicemi a Dobruškou, po níž se celá
staletí pokračovalo na Nové Město nad
Metují a Náchod, slouží dnes většinou jen
jako příjemné místo pro nedělní odpolední procházky.
(jm)

Z KULTURY
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL F. L. VĚKA 2017
PKO - Pražský
mimořádně bohatým repertoárem,
Zahajovací koncert Svým
orchestr
zahrnujícím přes padesát houslových kon- komorní

Již podruhé zahájí MHF F. L. Věka
špičkový houslista Ivan Ženatý. Poprvé
se festivalovému publiku představil v roce
2012, kdy vystoupil s Talichovou komorní
ﬁlharmonií, tentokrát se posluchači mohou
těšit na spojení s Pražským komorním
orchestrem. Součástí zahajovacího koncertu bude udělení ceny MHF F. L. Věka.

certů, oslovuje široké publikum, aniž by
na okamžik opustil svět klasické hudby.
Od roku 2012 je profesorem Cleveland
Institute of Music.

Neděle 3. září 2017 v 17 hodin
DOBRUŠKA, kostel sv. Václava
Ivan Ženatý - housle
PKO – Pražský komorní orchestr
Leoš Čepický - koncertní mistr
Ivan Ženatý opakovaně hostuje se
slavnými mezinárodními tělesy jako je
BBC Symphony Orchestra London, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Berliner Symphoniker, Orchestra
Nacional de Madrid, ale i předními českými orchestry jako je Česká ﬁlharmonie,
FOK či Symfonický orchestr Českého
rozhlasu. Velkou pozornost vzbuzují také
jeho sólové a komorní projekty (kompletní
Bachovy sólové sonáty či Beethovenovy
a Brahmsovy sonáty z posledních sezón).

patří mezi čtyři nejstarší komorní orchestry v Evropě. Vznikl
v roce 1951 a jeho historie nebyla od té
doby přerušena. Proﬁloval se jako orchestr
tzv. mozartovského obsazení (34 hudebníků), který byl schopný hry bez dirigenta.
V začátcích své existence se soustředil
především na interpretaci starší české hudby, hudby klasicismu a raného romantismu. Za více než šedesát let své existence
odehrál mnoho tisíc koncertů a s výjimkou Antarktidy účinkoval na všech kontinentech. Na koncertě v Dobrušce vystoupí
bez dirigenta, jako koncertní mistr se
představí Leoš Čepický, primárius Wihanova kvarteta a pedagog houslové hry
na HAMU v Praze.
(eda)

Ivan Ženatý
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Vyvrcholení Svatováclavských slavností
Dalším dobrušským koncertem v rámci VII. ročníku Mezinárodního Hudebního Festivalu F. L. Věka tradičně vyvrcholí
Svatováclavské slavnosti.
Neděle 24. září 2017 v 17 hodin
DOBRUŠKA, kostel sv. Václava
Olga Šroubková - housle,
Oliver Lakota - trubka,
Jihoon Song - varhany
Olga Šroubková (1993) se věnuje
hře na housle již od čtyř let. Absolvovala Gymnázium Jana Nerudy s hudebním
zaměřením a následně i Pražskou konzervatoř. Nyní je posluchačkou Hochschule
für Musik, Theater und Medien Hannover.
V roce 2017 zvítězila v mezinárodní soutěži Pražské jaro.

Německý trumpetista Oliver Lakota
studoval na Anton Bruckner Universität
Linz a později na Hochschule für Künste
in Bremen u významného trumpetisty
Otto Sautera. Sólově vystupoval v mnoha
zemích světa, spolupracuje s významnými sólisty (Robert Lehrbaumer, Veronika
Böhmová a další), v roce 2014 debutoval
v Carnegie Hall v New Yorku.
Jihoon Song se narodil v roce 1985
v Jižní Koreji, kde studoval chrámovou
hudbu. Magisterské studium dokončil
v Lipsku u Stephana Engelse a Martina
Schmedinga. Získal ceny v prestižních
soutěžích (St. Albans, Lipsko, Petrohrad)
a v roce 2015 zvítězil v konkurzu a stal se
kantorem v luteránské farnosti Rötha, kde
hraje na nástroje G. Silbermanna. (eda)

Oliver Lakota

www.mhf-vek.cz

Další koncerty MHF F. L. Věka 2017 v září
Sobota 9. září 2017 v 17 hodin
DEŠTNÉ v Orlických horách, kostel Máří Magdalény
ARS INSTRUMENTALIS PRAGENSIS
Liběna Séquardtová - hoboj
Ivan Séquardt - anglický roh, hoboj
Luboš Hucek - fagot
Pavel Nejtek - kontrabas
Josef Kšica - varhany, cembalo

Neděle 17. září 2017 v 17 hodin
KVASINY, zámek
Barbara Maria Willi - cembalo
Sobota 23. září 2017 v 17 hodin
PŘEPYCHY, kostel sv. Prokopa
Josef Špaček - housle
Barocco sempre giovane

Vstupenky

Festivalové autobusy

Vstupenky na všechny koncerty sedmého ročníku MHF
F. L. Věka a ABO vstupenky jsou v prodeji na Informačních
centru v Dobrušce a Novém Městě nad Metují. On-line předprodej je zajištěna na www.kupvstupenku.cz

Majitelé vstupenek a ABO vstupenek mohou 9. září využít
zdarma dopravu festivalovým autobusem na koncert v Deštném v Orlických horách. Odjezd v 16 hodin z autobusového
nádraží a v 16.10 ze zastávky Laichterova v Dobrušce.

Zobcová flétna může být terapií proti dýchacím potížím
Na konci června se v Husově sboru
uskutečnil velmi příjemný koncert pražského ﬂétnového souboru Aulos. Přinášíme rozhovor s jeho dlouholetou členkou
PhDr. KLÁROU WOITSCHOVOU
PhD., která koncert uváděla. V souboru
působí nepřetržitě od roku 1985 a hraje
především na basovou ﬂétnu. Občanským
povoláním je vedoucí archívu Národního
muzea a přednáší na Filosoﬁcké fakultě
Univerzity Karlovy.
Letos uplynulo deset let od smrti pana
profesora Žilky, dlouholetého vedoucího. Jak se soubor od té doby proměnil?
A kam směřuje dnes?
Začátky bez profesora Žilky byly
krušné. Myslím, že další existence Aulosu byla po jeho odchodu na vážkách.
Ale nakonec jsme to pod vedením naší
dirigentky MUDr. Evy Čadkové zvládli
a pokračujeme dál. Mnoho věcí se nezměnilo – repertoár, který jsme nacvičili s panem profesorem, stále udržujeme.
Máme jej pod kůží tak důkladně za ta
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dlouhá léta, že skladby stačí jen občas
lehce zopakovat. Samozřejmě se snažíme
studovat i nové skladby a doufám, že se
nám daří zabrousit občas i do jiných žánrů než jen renesanční a barokní klasika.
Nejvíc jsme se změnili asi my, hráčky
a hráči, jsme o deset let starší. Někdejší
„děti“ dospěly a založily vlastní rodiny,
někdejší rodiče jsou již prarodiči. Trochu
nám schází nejmladší generace. Uvidíme, bude-li reálné dál rozšiřovat naše
řady právě o ty nejmladší hráče. To je asi
jeden z hlavních cílů. Ten druhý je udržovat povědomí o práci profesora Žilky. Její
hlavní aspekty, a sice využívání zobcové
flétny jako terapie proti dýchacím obtížím a využívání společného muzicírování jako významného integračního prvku
rodiny, nezastaraly ani trochu. Možná
jsou dnes ještě aktuálnější než dřív.
Jak jste se dostala do souboru?
Už před více než třiceti lety, ale pamatuju si to naprosto přesně. Jednoho dne
se moje maminka vrátila z třídní schůz-

ky a ukázala mi letáček ročního
kurzu Dřevěná píšťalka profesora Václava Žilky
s tím, že bychom to
mohly
spolu
zkusit. A bylo
rozhodnuto.
Po
absolvování Dřevěné
a potom i navazující Pražské píšťalky,
což byla hromadná výuka dětí a rodičů na ﬂétnu, jsem chtěla pokračovat dál
v souboru. Byť to znamenalo trávit takřka
všechna nedělní odpoledne cestováním
na druhý konec Prahy a nechat se zkoušet panem profesorem z hraní stupnic,
technických cvičení a hudební teorie,
stálo to určitě za to. Odměnou pak byly
společné koncerty, na nichž často hostovali nejvýznamnější umělci. Vzpomínám
třeba na mima Ladislava Fialku, operního
pěvce Eduarda Hakena či herce Radovana
Lukavského. Takové zážitky jsou opravdu
nezapomenutelné.
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Pedagogické vedení profesora Žilky
bylo poměrně netypické. Jak jste je
jako dítě vnímala?
Do dneška ho mám v mysli jako nejpřísnějšího učitele, kterého jsem měla
možnost zažít. Pan profesor byl nesmírně
silná a charismatická osobnost. Vždy vyžadoval absolutní respekt, kázeň, tvrdou
práci a dochvilnost. Zkoušky byly velmi
náročné a mnohdy nám ukápla i nějaká slzička. To víte, že jako dítě či později jako
puberťák člověk vnímá spoustu věcí jako
zbytečné otravování nebo přímo nepřijatelnou „buzeraci“ a podřizuje se nerad.
S odstupem to bereme jako velkou zkušenost. Celá řada lidí z Aulosu se věnuje
pedagogické činnosti. Můžeme si z profesorových metod vzít to, co považujeme
za užitečné. A možná i v některých nepopulárních věcech mu nakonec dáváme tiše
za pravdu.
Sbor Aulos je znám především propojením dětí a rodičů. Chcete nebo vedete
své děti také tak?
Když byl syn miminko, samozřejmě
jsem si malovala, jak spolu jednou budeme hrát na ﬂétnu a chodit společně do Aulosu. Dnes je mu osm a vize se zatím
nenaplnila, byť na zkoušky Aulosu chodí
občas se mnou. Zatím se do hraní moc ne-

žene a láká ho spíš
dirigování. Pokaždé
se shání po něčem,
co by mohl použít
jako taktovku. Ale
vážně. Víc ho zatím
přitahují dobrodružství s tatínkem. Můj
manžel se věnuje
experimentální archeologii a pro malého kluka stavění
milířů, vaření kolomazi či záchrana polorozpadlého mlýna
uprostřed Českého
Švýcarska představují naprosto neodolatelný svět.
Pravidelně koncertujete. Na které koncerty se nezapomíná?
Většinu koncertů odehrajeme v Praze.
Mezi nejkrásnější koncerty posledních
let patřily ty v chrámu svatého Mikuláše
na Staroměstském náměstí či velký koncert v Martinů sále pražské Akademie
múzických umění.
Nemohu se nezeptat na to, jak na vás
naše město zapůsobilo? Jak se vám zde
hrálo? Navštívila jste Dobrušku poprvé?
Už když jsme se k Dobrušce blížili,

pozorovali jsme nádhernou krajinu, kterou náš autobus projížděl, a říkali jsme
si, jak je tu krásně. Myslím, že většina
z nás (i já) byla u vás poprvé. Líbilo se
nám tu moc! Mezi zkouškou a koncertem
jsme stihli procházku po městě. Podívali jsme se do muzea a Dobrušku jsme si
prohlédli i z ochozu radnice. A jak se nám
hrálo? Báječně. Dostalo se nám vřelého
přijetí a nadšených posluchačů, tak to ani
nemohlo být jinak. Když jsem na závěr
koncertu říkala, že doufáme, že se sem
jednoho dne budeme moci vrátit, nebyla
to jen fráze. Strávili jsme u Vás krásný víkend a moc za to děkujeme.
(eo)

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2017
Beletrie pro dospělé
Zuzana Petráčková
Jane Harperová
Ladislav Beran
Ransom Riggs
Joanna Scottová
Marek Šindelka
Táňa Keleová-Vasilková
Sarah J. Maasová
Ben Kane
Marlena de Blasi
Ellen Bergová
Michal Viewegh
Alena Mornštajnová
Jessica Groseová
Elizabeth Chadwicková

Giles Milton
Hledám tě
Sucho
Rendez-vous s vrahem
Povídky podivných
Velká cesta Armanda de Pottera
Únava materiálu
Okénko do snů
Dvůr mlhy a hněvu
Orlové ve válce (1. díl)
Večery v Umbrii
Chci to taky!
Bůh v renaultu
Hana
Spřízněné duše
Podzimní trůn (3. díl)

Naučná literatura pro dospělé
Jan Racek
Příběh ruských legií
Robin Böhnisch
Arménie: země hor, klášterů a vína
Jiřina Bednářová
Rozvoj zrakového vnímání
pro děti od 4 do 6 let.
Jak krtek Barbora našel cestu domů
Giles Milton
Když Lenin přišel o mozek
a Churchill obětoval ovci

D. Leﬀman, J. Proctor
Literatura pro děti
Hana Kneblová
Eric Luper

Lindsey Leavittová
Maria Maňeruová
Jiří Holub
Jennifer Donnellyová
I. Odehnal, J. Hrubý
Daniela Krolupperová
Jan Žáček
Ninka Reittu
Cécile Jugla
A. Swertsová,
J. Bakkerová
M. Míková, B. Valecká

Když Hitler bral kokain
a Stalin vyloupil banku
Island: turistický průvodce
Učíme se číst s Josefem Ladou
Lovci klíčů.
Záhada měsíčního kamene (1. díl)
Podívej se pod okénko:
prvních 100 slov
Sbohem, princové!
Zmizení papyru turínského
Moje dopravní prostředky
Kolik váží Matylda
Kráska a zvíře. Zakletá v knize
Kozí balet
Jde sem lesem
Hokejová pohádka
Zmáťa & záhada.
Všechno dobře dopadne!
Poznej. Příroda
Mám Tě ráda
A smutek utek

Městská knihovna v Dobrušce hledá
pracovnici/pracovníka do oddělení pro děti a mládež.
Více informací na webových stránkách knihovny www.kulturadobruska.cz.
Nástup možný od 1. 10. 2017 nebo dle dohody. Své životopisy zasílejte nejpozději do 10. 9. 2017 na e-mailovou adresu
knihovna@mestodobruska.cz, nebo doneste osobně do městské knihovny, Na Budíně 850.
17
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Poznámky pod čarou aneb náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Adam Chroust:
STINGL MIROSLAV: biograﬁe cestovatelské legendy
1. vydání, Jota,
Brno, 2016, 538 s.,
998 Kč
Významný český cestovatel a spisovatel Miloslav
Stingl po desítkách
let zarytého mlčení
souhlasil se zpracováním a zveřejněním svého neuvěřitelného životního
příběhu, na který netrpělivě čekalo několik generací jeho věrných čtenářů. Fascinující život autora, který své etnograﬁcké
výzkumy uveřejnil ve 42 knihách, jež vyšly ve 240 vydáních v nákladu převyšují-

cím 17 milionů výtisků, je dodnes opředen
mnoha dohady a tajemstvími. Podívejte se
v jeho vzpomínkách na průběh karibské
krize přímo z obklíčeného ostrova nebo
prožijte dramatickou cestu za neznámými
indiánskými kmeny hluboko v neprobádaných pralesích Nové Guineje. Dlouho
očekávaná kniha obsahuje 45 význačných
dokumentů a fotograﬁí.

Smutků je hodně, není lehké s nimi žít.
A dá se proti nim něco dělat? Smutek známe všichni a víme, že není lehké jej léčit.
Jedna z možností je ho pojmenovat, ukázat na něj. Autorce se to v osmi příbězích
různých druhů smutků velmi daří. Mistrně
pracuje s nedořečeností, spojuje reálné situace s barevnou fantazií, na niž pak jemně
navazují ilustrace Báry Valecké.

Literatura pro děti:
Marka Míková, Bára Valecká:
A SMUTEK UTEK
1. vydání, Cesta domů, Praha, 2016, 26 s.,
275 Kč
Smutky jsou různé. Klučičí a holčičí,
malé a velké, vysvětlitelné a nevysvětlitelné, důvodné a bezdůvodné, příjemné a nepříjemné. Ale všechny smutky jsou vlezlé.
Vlezou do člověka a pak se v něm usadí.

ZE ŠKOL
Pulická škola pošesté navštívila Gargano
Kemp „Stela del Sud“ (Hvězda Jihu)
v krásné přírodní destinaci Gargano se
stal na osm dní domovem pro celkem
104 výletníky: žáky školy, jejich rodiče
a prarodiče a přátele školy. Dva autobusy
vyjely od školy v pátek 9. června v poledne na cestu dlouhou 1600 kilometrů.
V sobotu okolo deváté hodiny jsme již
byli na místě a ubytovali se v dřevěných
bungalovech s vybavenou kuchyňkou,
dvěma ložnicemi a sociálním zařízením.
Kemp slouží především Italům jako přechodné letní sídlo na tři měsíce v době
letních prázdnin. Je vybaven bazénem,
barem, marketem, pizzerií a má vstup
přímo na pláž s pozvolným a bezpečným
vstupem do moře s písčitým dnem.
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Pobytový zahraniční zájezd měl opět
bohatou programovou náplň, kterou zajišťovali tři pedagogové. Mezi letošní
největší poznávací výlety patřila návštěva historického města Pompeje nedaleko
od Neapole a výstup na sopku Vesuv, která v roce 79 našeho letopočtu při obrovském výbuchu město zcela zasypala.
Další romantický výlet absolvovali
zájemci výletní lodí kolem poloostrova
a prožili krásné chvíle umocněné hudbou při vplouvání do jeskyní ve skalách.
Dětem se však nejvíce líbil adrenalinový
výlet na střeše terénního vozidla do přírodního parku Foresta Umbra s usměvavým a vtipným průvodcem „Gargano
Johnym“.

Pro turisty byla zajímavá zákoutí měst
a uliček na skalách poloostrova i jejich
historie. Navštívili jsme i typickou tržnici
s bohatými ochutnávkami dobrot místního
regionu ve městě Vieste.
Pobyt tradičně provázelo příjemné slunečné počasí, takže se děti střídavě koupaly v moři i bazénu. Volný čas zpestřily
zábavné sportovní soutěže. Přestože jídlo
pro všechny třikrát denně připravovali
dva naši kuchaři z dovezených surovin,
prakticky nikdo neodolal nabídce místní
pizzerie a ochutnávce italské zmrzliny.
Dospělí si zase libovali u výborné italské
kávy, vína a chutných sýrů.
Týden vždy uteče velmi rychle, a tak
vybaveni lasturami a kamínky od moře
a bohatými nevšedními zážitky jsme se
vrátili zpět do školních tříd a kabinetů.
Ještě že do konce roku zbývalo už jen
čtrnáct dní.
Za dva roky se do Gargana opět
vrátíme!
(vh)
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Pustý ostrov v Mělčanech
Letní dětský tábor v Mělčanech se letos inspiroval reality show „Kdo přežije“. Čtyři desítky malých Robinsonů se
na pustém ostrově rozdělily do čtyř kmenů, které mezi sebou bojovaly o sošku
kmenové imunity. V kmenových výzvách
si Robinsoni vyzkoušeli poprvé v historii
tábora uprchnout z únikové hry nebo bojovat o prvenství v extrémním překážkovém závodě Robinson Race.
Na kmenových radách se rozhodovalo
o tom, kdo získá nejvíce hlasů a stane se
držitelem náhrdelníku individuální imunity. Pustý ostrov navštívili lidožrouti a volila se Miss Domorodec. Ve hře se skrývala
také speciální imunita, kterou na základě
vybojovaných indicií našlo pět obyvatel

ostrova.
Poslední
den se otevřel také
ostrovní „obchod“,
odkud si děti odnesly dárky od sponzorů, kterým velmi
děkujeme. Letní tábor se tradičně uskutečnil pod záštitou
dobrušského Domu
dětí a mládeže Dobruška od 31. července do 11. srpna.
Za tým tábora
Mgr. et Mgr. Petra
Kalibová, Ph.D.,
programová vedoucí

RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
Léto pomalu končí
Výlety, dovolené a chvíle odpočinku
jsou sice za námi, ale nemusíme smutnit,
dobrou zprávou je, že se zase společně

uvidíme v Sedmikrásce. Po prázdninách
bude otevřeno již pravidelně od 11. září
a to vždy pondělí - čtvrtek 8.00 - 12.00
a pátek 9.00 - 11.00.
Dále vás rádi přivítáme v pátek
22. září od 10 do 17 hodin v tzv. MOBILNÍ PRÁVNÍ PORADNĚ. Cílem mobilní právní pomoci je zajistit pro občany
(50+) možnost individuální osobní konzultace s advokátem
Mgr. Janem Vobořilem. MěÚ 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 práv-

ním poradenství v oblasti dluhů, exekucí
a bydlení.
V rámci projektu Sedmikráska v akci
budeme objevovat „PODZIMNÍ SVĚT“.
Těšíme se na celou rodinku. Děti s sebou
mohou vzít nejen maminky a tatínky, ale
vítáme i babičky, dědečky, tety a další.
Využít můžete hernu s hračkami, bazének s kuličkami, překážkovou dráhu nebo
skákací hrad. Společně si užijeme pestrý
program plný písniček, říkanek, tanečků
a hry s padákem. Nebudou chybět ani kreativní chvilky a svačinka pro děti. Těšíme
se v Sedmikrásce na náměstí F. L. Věka
24 nad restaurací Jelen (vchod zezadu
od zmrzliny).
Za tým Sedmikrásky
Mgr. Kateřina Faltová
a vedoucí RC Iva Horáková
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Město plné pohádek – do nového školního roku s pohádkou
Malý velký závod
pro rodiče a děti
v srdci Dobrušky

Sobota 16. září
od 9 do 11.30 hodin.
Start v Archlebových sadech (parku)
Pořádá Pionýrská skupina F. L. Věka
ve spolupráci s městem Dobruškou a Královehradeckým krajem.
A co Vás čeká, na co se můžete těšit?
Přímo v Dobrušce se objeví celá řada pohádkových bytostí. Dopoledne Vás čeká
návštěva pohádkové říše a plnění úkolů
smíšených družstev rodičů a dětí.
Závod bude probíhat ve městě, proto je
nutné mít v každém týmu dospělého.

Druhá část programu začne v 13.30
za gymnáziem v Pulické ulici vyhlášením
výsledků soutěže.
Kdo bude chtít, dojde si domů na oběd,
ale také si může opéct párky na ohni. Následovat bude odpolední doprovodný program, jehož součástí bude mimo jiné Den
otevřených kluboven, oslava 20. výročí
založení oddílu Táboráčci, setkání členů
bývalých i současných, opékání, hudba,
táborový oheň.
Pro všechny budou připraveny sladké
i další odměny a překvapení. Speciální si vyslouží každý, kdo přijde soutěžit
v masce.
Přijďte společně s dětmi pobejt, pobavit se a strávit příjemný den.

Sbor dobrovolných hasičů

Dobruška

POZVÁNKA

SETKÁNÍ VŠECH SOUČASNÝCH
I BÝVALÝCH ČLENŮ
ODDÍLU TÁBORÁČCI
u příležitosti 20. výročí
založení oddílu
Sobota 16. září od 13.30 do 16 hodin v klubovně za gymnáziem v Pulické
ulici
Přijdte zavzpomínat, setkat se s kamarády, přiveďte své partnery a ti starší
i děti.

KYNOLOGIE
UKÁZKY Z VÝCVIKU PSŮ
V sobotu 9. září 2017 od 9 hodin
na kynologickém cvičišti
(za městským stadionem – směr Mělčany)

na 43. ročník soutěže hasičských družstev
o Putovní pohár Sboru dobrovolných hasičů
a města Dobrušky

konané dne 2. září 2017 od 10.00 hodin
v Dobrušce na stadionu.
Výbor SDH Dobruška Vás co nejsrdečněji zve
a těší se s Vámi nashledanou.
Hlavním sponzorem soutěže je město Dobruška
a DŘEVOCENTRUM CZ a.s. Dobruška.

Srdečně zveme všechny příznivce sportovní kynologie
a všechny, co mají rádi psy.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci září oslaví významná životní jubilea:
Václav Šolín
Ladislav Martinek
Josef Špatenka
Lidmila Špaténková
Otto Chlupáč, Ing.
Karel Čejpa
Zdeněk Lukášek
Jaroslava Štanderová

94 let
90 let
90 let
85 let
75 let
75 let
70 let
65 let

Dobruška, Spáleniště
Dobruška, Pulická
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Orlická
Dobruška, Mírová
Dobruška, Družstevní
Dobruška, Opočenská
Dobruška, Na Příčnici

Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.
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ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V červenci z našich řad odešli:
Slavíková Cecília
Týfová Věra

1927
1945

Dobruška 866
Dobruška 822

Čest jejich světlé památce!
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
zaří 2017

přehled akcí

NÁMĚSTÍ F. L. VĚKA
Pátek 22. září a sobota 23. září
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Program na straně 4. Vstup zdarma.

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.
Neděle 24. září v 17 hodin
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL F. L. VĚKA
Koncert Olgy Šroubkové (housle), Olivera Lakoty (trubka)
a Jihoon Songa (varhany).

KOSTEL SVATÉHO DUCHA
Neděle 1. října v 17 hodin
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL F. L. VĚKA
Koncert: Alfred Strejček (recitace) a Petr Nouzovský (violoncello).

KINO 70 A PIVOVAR
Pátek 17. září – neděle 19. září
DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA
Filmový seminář. Účastníky mimo jiné
DOBRUŠSKÁ
čeká výstava ﬁlmových plakátů Olgy
FILMOVÁ
Vyleťalové a soch Ladislava Cimrmana,
KLAPKA
promítání ﬁlmů natočených na motivy spi2017
sovatele Arnošta Lustiga, beseda s režisérem Františkem Filipem, premiéra vzpomínkového dokumentu
o herečce Lubě Skořepové, rodačce z nedalekého Náchoda.

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 září 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 Dobrušské osobnosti, Příběh města Dobrušky
a Příběh dobrušské obce židovské, jejíž součástí je 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.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 46, telefon: 494 629 668 a 725 048 991
Sobota 23. září – neděle 1. října
HRÁTKY Z LÁTKY - výstava dobrušských patchworkářek

LAPIDÁRIUM
nám. F. L. Věka čp. 11
LADISLAV CIMRMAN (SOCHY) + VLADIMÍR SKALICKÝ (FOTOGRAFIE) - PROLÍNÁNÍ OSOB, VÝTVARNÝCH
SMĚRŮ, ČASŮ NEBO MÍST.
Výstava je přístupná od 4. do 30. září v pracovní době městského
úřadu: pondělí a středa 7.30 – 17.00, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.00,
pátek 7.30 – 13.30, o Svatováclavských slavnostech v sobotu
23. září od 9.00 do 17.00 hodin. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek
7. září 2017 v 17.00 hodin.

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, telefon 777 418 746
Středa 20. září od 19 hodin
VERONIKA A VAŠEK
KONCERT MANŽELŮ ŘIHÁKOVÝCH.
Stolové uspořádání s malým dárkem pro diváky. Předprodej
vstupenek v Informačním centru od 1. srpna.

Kulturní zařízení města Dobrušky,
středisko Kulturní dům
zve
Sobota 2. září od 19.00 hodin
Zahájení kurzu tance a společenské výchovy
pro začátečníky
Vyučují Mgr. Lucie Krtičková a Jan Souček.
Vstupné: 40 Kč.
Soboty 9., 16. a 30. (prodloužená) září od 19.00 hodin
Kurz tance a společenské výchovy
pro začátečníky
Vstupné: 40 Kč.

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
21

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 09 / 2017
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí
středa
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.00
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00

Výstava ve foyer knihovny
ve výpůjčních hodinách knihovny

Středa 30. srpna – pondělí 18. září
KABELKY OD ŠÁRKY - výstava kabelek Šárky Lacinové
Autorka originálních kabelek
je rodačkou z Chrudimi. Se šitím začala - jako spousta jejích
vrstevnic - při dětech, v obchodech bylo zajímavých kousků
pomálu a kdo chtěl něco neobvyklého, musel si poradit.
Několik let šila v šicí dílně,
nyní pracuje jako obchodní zástupce, ale láska k šití jí zůstala
jako volnočasová aktivita. Její
kousky zaujmou kreativitou, je pro ni typické kombinovat různé
materiály a aplikace.
Středa 20. září – pondělí 30. října
(v sobotu 23. září od 9 do 17 hodin)
OD STŘEDOVĚKU PŘES TAROT AŽ K BYLINÁM
- graﬁky Evy Francové
Eva Francová se narodila v roce 1968 v Hořicích v Podkrkonoších. Původním povoláním je kamenosochař. Dnes pracuje
s manželem, který je dobrušským rodákem, v jejich graﬁckém
studiu Tres Mosquitos. Žije v malé vesničce pod horami, uprostřed luk a polí. Jejím oborem je linoryt a fotograﬁe. Je mimo jiné
také autorkou graﬁckého návrhu loga Mezinárodního hudebního
festivalu F. L. Věka a Ceny MHF F. L. Věka, která se na festivalu
každoročně udílí.
Prázdninová soutěž pro děti i dospělé:
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU - velká letní fotosoutěž
Do 15. září máte stále možnost poslat do knihovny svoji fotku
v elektronické podobě „s knihou v ruce“. Těšíme se na Vaše nápadité čtenářské postřehy z prázdnin či dovolené! A samozřejmě
Vás čekají pěkné odměny!
Posílejte na adresu: knihovna@mestodobruska.cz.
Soutěžit mohou děti i dospělí.
Čtvrtek 7. září v 15.00 - pro děti do 6 let
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Tradiční akce Povídám, povídám pohádku po prázdninové pauze
v dětském oddělení. Připravený program je určen pro zvídavé
předškolní děti. Maminky mají možnost využít přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku aj.

SPOLKOVÝ DŮM
RÝDLOVA VILA
Novoměstská 187, telefon 494 629 667
Sobota 23. září (9 až 17 hodin) a neděle 24. září (9 až 15 hodin)
ŠIKOVNÉ RUCE - výstava ručních prací
Výstava ručních prací u příležitosti Svatováclavských slavností.
Obracíme se proto na všechny, kdo dokáží paličkovat, háčkovat,
vyšívat, plést, vyrábět věci z korálků a přírodnin, aby se svými výtvory potěšili ostatní občany. Prosíme, aby věci na výstavu odevzdávali ve Spolkovém domě ve čtvrtek 21.9.2017 od 13 do 16
hodin. Pokud Vám tato doba nevyhovuje, je možné se osobně
domluvit na jiném termínu s paní Jílkovou na tel. č. 603 781 975.
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KLUB DŮCHODCŮ: pravidelné schůzky každé úterý od 14
do 17 hodin
CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE: pravidelné bohoslužby vždy v sobotu (kromě 1. soboty v měsíci – shromáždění
ve Vamberku); studium bible 9 – 10.15, bohoslužba s kázáním
10.30 – 11.30. Během bohoslužby je zajištěn program pro děti.
Každý je vítán.

STUDIJNÍ STŘEDISKO
UNIVERZITY KARLOVY
Solnická 777
Úterý 12. září až neděle 17. září
KAVÁRNA VE TMĚ
Příjemné, i když netradiční posezení. Objednat návštěvu lze
od 20. srpna na tel: 494 623 001, nebo přímo na recepci studijního střediska.

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24 (nad restaurací Jelen, zadní vchod)
telefon 605 548 288,
www.jbdobruska.cz, sedmikraska@jbdobruska.cz
Pondělí 4. září až pátek 8. září
ZAVŘENO
Od pondělí 11. září PODZIMNÍ SVĚT.
Pondělí až čtvrtek 8.00 – 12.00, pátek 9.00 – 11.00
Pátek 22. září od 10 do 17 hodin
MOBILNÍ PRÁVNÍ PORADNA - Mgr. Jan Vobořil
- dluhy, exekuce, bydlení
- bezplatná právní pomoc
- individuální konzultace
Zajistilo MěÚ Dobruška - OSVZ ve spolupráci se spolkem Iuridicum Remedium

IXKO
Církev bratrská, Zd. Nejedlého 574, tel. 736 788 254.
Kontaktní osoba: Štěpán Vašíček, pastor.
E-mail: dobruska@cb.cz, Web: www.ixko.eu
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA každou neděli od 9.30 v Kině 70
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
Awana (klub pro děti od 5 let)
každé pondělí (od 11. září) v 16.30
Biblické studium
středa 6. září a 20. září v 19.00
K2 - klub mládeže (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky)
každou sobotu v 18.00
Na všechna setkání jste srdečně zváni. Vstup zdarma.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, telefon 494 621 505
Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2016/2017 k dispozici od 5. září.
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Zahájení pravidelné zájmové činnosti v týdnu od pondělí
18. září.
Rybářské kroužky zahájí ve středu 13. září od 15 hodin
v rybářské klubovně v Opočně.
Pátek 15. září (9 – 17), sobota 16. září (9 – 17),
neděle 17. září (8 – 15 hodin)
VÝSTAVA DROBNÉHO DOMÁCÍHO ZVÍŘECTVA,
LOVNÝCH RYB A EXOTICKÝCH PTÁKŮ
V pátek 15. září za příznivého počasí ukázky trénování králíčků
KRÁLIČÍ HOP.
V rámci výstavy výtvarná soutěž pro děti Dívej se a kresli. Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 25 Kč, předškolní děti a žáci
1. třídy ZŠ zdarma.
Sobota 30. září od 9 do 16 hodin
OLEJOMALBA – kurz vrcholné malířské techniky
Přihlášky a bližší informace na www.konecnekreslim.cz.
Neděle 1. října do 9 do 16 hodin
KURZ INVERZNÍ KRESBY
– efektní bílé obrázky na černém podkladě,
Přihlášky a bližší informace na www.konecnekreslim.cz.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Pátek 1. září v 17.30
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM ﬁlm ve 3D
Repríza české animované komedie. 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 dramatu. V době tulipánové mánie
na počátku 17. století se umělec Jan Van Loos (Dane DeHaan)
zamiluje do vdané mladé ženy Sophie (Alicia Vikander), zatímco
je pověřen namalovat její portrét na přání jejího manžela (Christoph Waltz). Investují do rizikového trhu tulipánů v naději, že
vybudují společnou budoucnost. Mládeži přístupný. Vstupné 120
Kčǀ107 min.
Sobota 2. září v 17.30
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Repríza animovaného ﬁlmu. Veverčák Bručoun se svými přáteli
musí zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich domov kvůli
plánované výstavbě pochybného zábavního parku. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ92 min. České znění.
Sobota 2. září ve 20.00
LOGANOVI PARŤÁCI
Premiéra americké komedie
režiséra Stevena Soderbergha.
Nemají styl, ale mají plán. Elegantní lupiči parťáka Dannyho měli styl, vkus, sex appeal,
padnoucí obleky a technické
vychytávky. Loganovi parťáci
jsou ošuntělí vidláci s delším
vedením, jeden z nich dokonce nemá ruku, zato mají nápad
a plán, jak ukrást opravdu velký
balík peněz. Mládeži přístupný
Vstupné 110 Kčǀ119 min.

Neděle 3. září v 17.30
EMOJI VE FILMU
Repríza amerického animovaného ﬁlmu (2D) pro všechny generace. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ97 minut včetně
předﬁlmu. České znění.
Neděle 3. září ve 20.00
SVĚT PODLE DALIBORKA
Premiéra českého dokumentu režiséra Víta Klusáka. Portrét něžného neonacisty. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ105 min.
Opět začínáme hrát dopoledne nejen pro seniory!
Čtvrtek 7. září v 10.00
KŘIŽÁČEK
Repríza vítězného ﬁlmu letošního Mezinárodního ﬁlmového festivalu Karlovy Vary. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kčǀ90 min.
Čtvrtek 7. září ve 20.00
TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ ﬁlm ve 3D (2017)
Premiéra (3D verze) akčního sci-ﬁ thrilleru USA/Francie. Arnold
Schwarzenegger se vrací na plátna kin ve své nejikoničtější roli
Terminátora v digitálně remasterované 3D. Na předělávce dnes
již klasiky akčního sci-ﬁ žánru pracoval samotný režisér snímku
James Cameron. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ137 min.
Pátek 8. září ve 20.00
TO
Premiéra amerického mysteriózního
hororového thrilleru na motivy oblíbeného stejnojmenného románu Stephena
Kinga, který již celá desetiletí naplňuje
čtenáře hrůzou. Slogan: Budeš se taky
vznášet. Mládeži nepřístupný. Vstupné
110 Kčǀ135 min.
Sobota 9. září v 17.30
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Repríza úspěšné české animované komedie (2D). Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro
celou rodinu. Vstupné 130 Kčǀ85 min.
Sobota 9. září 20.00
LOGANOVI PARŤÁCI
Repríza americké komedie od režiséra Stevena Soderbergha. Nemají styl, ale mají plán… Mládeži přístupný Vstupné 110 Kčǀ119
min.
Neděle 10. září 17.30
JÁ, PADOUCH 3
Repríza animované komedie (2D). Mimoni padoucha Gru jsou
navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý... Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ90 min. České znění.
Neděle 10. září ve 20.00
ČERVENÁ
Premiéra českého dokumentu režisérky Olgy Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem
ženy, jejíž malé dějiny, soukromý a profesní život byly ovlivněny
velkými dějinami Evropy 20. století. Její umělecká dráha čítá sto
operních rolí ve čtyřech tisících vystoupeních na jevištích pěti
kontinentů. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kčǀ80 min.
Pátek 15. září - neděle 17. září
DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA 2017 - seminář
Dýchánek nejen pro členy ﬁlmových klubů.
Bližší informace na webových stránkách kina
www.kino.mestodobruska.cz,
denním tisku a zvláštních plakátech.
DOBRUŠSKÁ
FILMOVÁ
Všichni jste srdečně zváni.
KLAPKA
2017
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Neděle 17. září v 17.30
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Repríza animovaného ﬁlmu. Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kčǀ92 min. České znění.
Neděle 17. září ve 20.00
VÍNO NÁS SPOJUJE
Premiéra francouzského dramatu. Jean (Pio Marmai) už deset let
cestuje po světě a zpřetrhal všechna pouta, která ho spojovala
s rodinou žijící v Burgundsku. Jeho otec ale vážně onemocní,
a tak se po letech musí vrátit do krajiny svého dětství. Je konec
léta, blíží se vinobraní a po otcově smrti se Jean musí spolu se
svými sourozenci Juliettou (Ana Girardot) a Jéremym (François
Civil) domluvit, co bude se zděděným rodinným vinohradem.
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ113 min.
Představení nejen pro seniory!
Čtvrtek 21. září v 10.00
DUNKERK
Repríza akčního válečného dramatu vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských,
britských a belgických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kčǀ120 min.
Čtvrtek 21. září ve 20.00
AMERICKÝ ZABIJÁK
Premiéra akčního ﬁlmu natočeného podle špionážního románu
American Assassin známého amerického spisovatele Vince Flynna. V hlavní roli: Michael Keaton. Mládeži nepřístupný.
Vstupné 110 Kčǀ112 min.
Pátek 22. září ve 20.00 a sobota 23. září ve 20.00
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH ﬁlm ve 3D
Premiéra britské akční komedie. Centrála nezávislé mezinárodní špionážní agentury je zničena a celý svět se stává rukojmím.
Kingsmany čekají nové úkoly i překážky. Spojí se se spřátelenou
americkou špionážní organizací Statesman. Obě dvě agentury
musí společnými silami porazit nebezpečného nepřítele a zachránit tak svět.
Sobota 23. září v 17.30 a neděle 24. září v 17.30
LEGO® NINJAGO® FILM ﬁlm ve 3D
Premiéra animované akční komedie. Mladý Lloyd, známý také
jako Zelený Nindža, se společně se svými přáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy
o Ninjago City. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ97 min. České znění.
Neděle 24. září ve 20.00
PO STRNIŠTI BOS
Repríza ﬁlmu od Jana a Zdeňka Svěrákových. 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. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kčǀ111 min.
Divadelní představení!
Pondělí 25. září v 19.30
Bernard Slade:
KAŽDÝ ROK
VE STEJNOU DOBU
Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona vdaná. Brilantní komedie,
která oslovila diváky na celém světě. Je v ní víc než lechtivá zápletka
a rozverné situace. Hrají: Veronika
Freimanová a Zdeněk Žák. Vstupné: 320 Kč. Předprodej vstupenek
bude zahájen v neděli 3. září v 15.30
on-line na webových stránkách
www.kino.mestodobruska.cz.
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Čtvrtek 28. září ve 20.00
BLACK SABBATH: THE END OF THE END
Pouze jediný den v ČR – záznam koncertu. Kapela Black Sabbath se letos v únoru rozloučila s fanoušky dvěma monstrózními koncerty v domovském Birminghamu. Vznikl koncertní
snímek s lakonickým názvem The End of The End a jako každé
‚sbohem‘ je nabitý emocemi. Zazněly nejslavnější hity jako Iron
Man, Paranoid nebo protiválečná War Pigs v podání původního složení kapely včetně Ozzyho Osbourna, kytaristy Tonyho
Iommiho a basáka Terrence „Geezera“ Butlera. Mládeži nepřístupný. Vstupné jednotné 250 Kčǀ120 min.
Pátek 29. září ve 20.00
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Premiéra očekávaného milostného dramatu. Pokračování největšího projektu autorského dua Jan Hřebejk - Petr Jarchovský.
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převratných
událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto
Bock (Jiří Macháček). Podnik je smyslem
a naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou manželkou Elou (Gabriela Míčová)
a jejími sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa
Geislerová). Sestry společně přežily válku a německou okupaci
a staraly se o malé děti svých manželů, kteří byli zatčeni za protinacistický odboj. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ100 min.
Sobota 30. září v 17.30
LEGO® NINJAGO® FILM
Repríza animované akční komedie (2D). Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kčǀ97 min. České znění.
Sobota 30. září ve 20.00
DOBRÝ ČASY
Premiéra kriminálního dramatu. Bratr Constantina Nikase se
po zpackané bankovní loupeži ocitá ve vězení. Constantine (Robert Pattison) se kvůli jeho vysvobození vydává na zoufalou cestu městským podsvětím. Během šílené noci závodí s časem, aby
získal dostatek peněz na bratrovu kauci a vlastně zachránil i sám
sebe. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ100 min.
Neděle 1. října v 17.30
EMOJI VE FILMU
Repríza (2D) animovaného ﬁlmu pro všechny generace. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ97 minut včetně předﬁlmu. České
znění.
Neděle 1. října 20.00
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Repríza milostného dramatu autorského dua Jan Hřebejk - Petr
Jarchovský. Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947 - 1953. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ100 min.
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MALÝ SÁL

Výstava
JOSEF KEJVAL - OBRAZY Z MAĎARSKA
Otevřeno v provozních hodinách kina.
Přednáška
Úterý 26. září od 18 hodin
ARKTIDA A ANTARKTIDA - české polární stanice
cestopisná přednáška RNDr. Václava Pavla, Ph.D.
Ornitolog a polární logistik Václav Pavel pracuje jako vědecký pracovník na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
a na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti působí také
jako zástupce ředitele Českého antarktického nadačního fondu.
Svou vědeckou práci směřuje zejména na ornitologický výzkum
v horských a polárních oblastech. V uplynulých letech se zúčastnil řady expedic do polárních oblastí na obou zemských pólech
a pracoval na českých polárních základnách v Arktidě i Antarktidě. Během výprav vznikly unikátní série fotograﬁí živé i neživé
přírody a života českých vědců v polárních krajích. Pořádá městská knihovna a vlastivědné muzeum. Vstupné dobrovolné.

FOTBAL
Městský stadion Václava Šperla
Mistrovské zápasy
Sobota 2. září
SK Dobruška A – Broumov
I. A třída – muži
SK Dobruška/Opočno – Velké Poříčí
krajská soutěž – st. žáci
SK Dobruška C – Doudleby B okresní soutěž – muži

10.15
14.30
17.00

Neděle 3. září
Dobruška/Opočno – Třebechovice
krajská soutěž – st. dorost 14.45
(Opočno)
Sobota 23. září
SK Dobruška A – Černilov
I. A třída – muži
10.15
SK Dobruška/Opočno – Černilov
krajská soutěž – st. žáci 14.00
SK Dobruška C – Roveň
okresní soutěž – muži
16.30
Dobruška/Opočno – Stěžery krajská soutěž – st. dorost 14.45
(Opočno)
Čtvrtek 28. září
SK Dobruška/Opočno – Rokytnice/Vamberk
krajská soutěž – st. žáci

16.30

POŽÁRNÍ SPORT
Městský stadion Václava Šperla

SPORT
KRYTÝ BAZÉN
A LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Mírová 890, telefony 494 629 530 a 777 418 798
LETNÍ KOUPALIŠTĚ
V případě příznivého počasí bude otevřeno denně
od 9 do 19 hodin.
KRYTÝ BAZÉN
sledujte webové nebo facebookové stránky
(www.bazen.mestodobruska.cz)
(facebook: Bazén a koupaliště Dobruška)
Ranní plavání od 6. září (ve dnech školní výuky):
středa – pátek od 6.00 – 7.30 hod.
SAUNA – letní provoz
Úterý
13 – 21 ženy
Středa
13 – 21 muži
Čtvrtek
13 – 21 společná
sledujte webové nebo facebookové stránky

Sobota 2. září od 10.00
43. ročník soutěže hasičských družstev
Putovní pohár Sboru dobrovolných hasičů
a města Dobrušky

NÁRODNÍ HÁZENÁ
Hřiště za sokolovnou
Neděle 3. září
Sokol Dobruška – Sokol Kokory

2.liga muži

10.30

Sobota 9. září
Sokol Dobruška – TJ Lázně Bělohrad
Sokol Dobruška – TJ Lázně Bělohrad
Sokol Dobruška – TJ Přeštice

OP ml. žáci
OP st. žáci
1. liga ženy

9.00
10.10
16.00

Neděle 10. září
Sokol Dobruška – TJ Příchovice

1. liga ženy

11.30

Sobota 16. září
Sokol Dobruška – Sokol Krčín
OP ml. žáci
Sokol Dobruška – TJ Šroubárna Žatec 1. liga ženy

9.10
16.00

Sobota 23. září
Sokol Dobruška – Sokol Krčín A
Sokol Dobruška – Sokol Krčín A

8.00
09.10

OP st. žákyně
OP ml. žákyně

AQUAEROBIC
úterý a čtvrtek od 18 do 19 hodin
(v září se cvičí pouze od 5. 9. do 19. 9.)

Neděle 24. září
Sokol Dobruška – TJ Sokol Podhorní Újezd
2. liga muži
Sokol Dobruška – TJ Sokol Podhorní Újezd
OP ml. žáci
Sokol Dobruška – TJ Sokol Podhorní Újezd
OP st. žáci

12.00

SPINNING
s instruktorkou Alenou vždy úterý v 16.30 a 17.45

Sobota 30. září
Sokol Dobruška – Draken Brno

16.00

2. liga muži

9.00
10.30
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ZE SPORTU
Ohlédnutí badmintonistů za uplynulou sezonou 2016/17
Oddíl badmintonu má své hráčské zázemí v hale průmyslové školy, kde mimo
tréninků pořádá i oblastní turnaje mládeže a dospělých, utkání 1. ligy a extraligy
a již tradiční turnaj dospělých Přeborník
města Dobrušky. Vzhledem k omezenému
prostoru v hale při pořádání sportovních
akcí nám bohužel chybí zázemí nejen pro
hráče, ale i pro diváky. Děkujeme řediteli
SPŠel-it Ing. Milanu Maršíkovi a učiteli
tělesné výchovy Milanu Pohlovi za dlouholetou spolupráci a vstřícný postoj k našim požadavkům.
Uplynulá soutěžní sezóna byla pro
oddíl z hlediska sportovních výsledků
úspěšná v kategorii juniorů a dospělých.
Horší situace je v kategorii žáků, kde naši
mladí hráči zatím nedosahují herní úrovně podle představ. Dobrušští dorostenci
se mimo turnajů žebříčkových organizovaných Českým badmintonovým svazem
zúčastnili mezinárodního turnaje v Plzni
Czech Sokol Cup 2016, mládežnického
turnaje v Dánsku a v Berlíně. Neztratili
se a přivezli hodnotná umístění. Mezi juniory se prosadila Veronika Kubečková,
která na MČR jednotlivců 2016 v Ostravě vybojovala se spoluhráčkou Annou
Legátovou z Plzně ve čtyřhře bronzovou
medaili. Veronika se v redukovaném žebříčku juniorů k 1. lednu2017 umístila
na předních místech ve dvouhře, čtyřhře
i smíšené čtyřhře. V kategorii dospělých
se na čele žebříčku ve čtyřhře dlouhodobě prosazují naše hráčky Šárka Křížková
s Petrou Hofmanovou. Dvojice získala
bronzové medaile i na posledním MČR
dospělých v Liberci 2017. Medailové
umístění vybojoval Karel Tomek na MČR

seniorů 2016 v Dobřanech, kde se umístil v kategorii 65+
ve dvouhře na třetím místě.
V
extraligové
soutěži smíšených
družstev dospělých
je Dobruška tradičním
účastníkem.
V uplynulé sezóně
v našem družstvu
nastupovali
hráči
Ondřej Král, Ivo
Stoklas, Martin Vicen, slovenští reprezentanti Matěj
Hliničan a Milan Prvoligové družstvo TJ Sokol Dobruška.
Dratva, Šárka Kříž- Nahoře zleva: Lukáš Tlustý, Michal Matějka, Petr Hrnčár, Maková, Petra Hof- rek Bureš, Matěj Šváb, vedoucí družstva Miroslav Skočdopole.
manová, Veronika Dole: Veronika Kubečková, Iveta Strnadová, Veronika Ostrá,
Kubečková. Vedou- Eliška Smejkalová.
cím týmu byl Petr
Pro hráče jsme uspořádali kromě praŠváb. Družstvu se podařilo postoupit
do čtvrtfinále play off, v němž prohrálo videlných tréninků herní soustředění o vás týmem SKB Český Krumlov. V koneč- nočních svátcích, kondiční soustředění
né extraligové tabulce družstvo TJ Sokol o prázdninách a v červnu zakončení souDobruška obsadilo 5. místo, čímž si spl- těžní sezony. Naši hráči a činovníci oddílu
byli vyhodnoceni při vyhlášení sportovců
nilo vytyčený cíl.
Dobrušské B družstvo dospělých star- města Dobrušky za rok 2016 a v anketě
tuje v 1. národní lize smíšených družstev. Nejúspěšnější sportovec Rychnovska 2016.
Oddíl badmintonu byl v Dobrušce zaTým tvořili hráči Matěj Šváb, Marek Bureš, Lukáš Tlustý, slovenští hráči Michal ložen v listopadu 1972, takže letos oslavíMatějka a Petr Hrnčár, Veronika Ostrá, me 45. výročí činnosti. Při této příležitosti
Veronika Kubečková, Eliška Smejkalová, bychom mezi sebou rádi přivítali nové
Iveta Strnadová. Chod družstva zajišťuje mladé hráče, aby tradiční sport v DobrušMiroslav Skočdopole. V prvoligové tabul- ce našel úspěšné pokračovatele. Bližší ince se náš tým umístil na méně populár- formace na www.badminton.dobruska.cz.
Petr Šváb, předseda oddílu
ním, ale kvalitním 4. místě.

TJ SOKOL DOBRUŠKA
ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ
HLEDÁ NOVÉ MLADÉ HRÁČE A HRÁČKY
Je ti mezi 8 a12 lety? Chceš se naučit něco nového, jít si někam zasportovat,
rozumět si s míčem, najít nové kamarády? Jestli ano, pak se nestyď a navštiv nás!
Kde?
hřiště za sokolovnou v Dobrušce
Chlapci Středa a pátek 16.30 – 18.00 hodin
Kontaktní osoba Jiří Novotný tel. 604 187 241
Děvčata Úterý a čtvrtek 16.30 – 18.00 hodin
Kontaktní osoba Jiří Sychrovský tel. 734 208 905

Extraligový tým TJ Sokol Dobruška.
Zleva: Matěj Hliničan, Ondřej Král, Milan Dratva, Petra Hofmanová, Šárka
Křížková a Martin Vicen.
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Národní házená je ryze český sport. V Dobrušce má národní házená dlouholetou tradici
a za tu dobu zde bylo vychováno mnoho kvalitních hráčů a hráček, kteří slavili nebo
slaví úspěchy na celostátní úrovni. V současnosti hraje družstvo žen nejvyšší soutěž,
kterou je I. liga, a družstvo mužů druhou nejvyšší soutěž a to II. ligu. Více o národní
házené v Dobrušce a o výsledcích jednotlivých družstev je možné se dozvědět na našich
webových stránkách nebo facebooku: www.hazena-dobruska.cz
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Devátý Rampušák Cup ukořistil tým ze Solnice
Finále 9. ročníku turnaje fotbalových
přípravek Rampušák Cup na městském
stadionu v Dobrušce se stalo jednoznačnou záležitostí hráčů ze Solnice, kteří rozstříleli Českou Skalici 7:1. Třetí skončily
naděje FC Hradec Králové, které v souboji o bronz zdolaly MFK Nové Město nad
Metují 4:1. Dva domácí týmy hrající pod
hlavičkou Dobruška/Opočno obsadily pátou a osmou příčku.
Kompletní výsledky - skupina A:
SK Rozkoš Česká Skalice - SK Solnice
4:3, - SK Dobruška/TJ Spartak Opočno
9:1, - FK Letohrad 3:4, - TJ Sokol Malšova Lhota 9:2; Solnice - Dobruška/ Opočno 10:0, - Letohrad 6:2, - Malšova Lhota
11:0; Dobruška/Opočno - Letohrad 3:0,
- Malšova Lhota 1:0; Letohrad - Malšova
Lhota 6:0. Skupina B: FC Hradec Králové - MFK Nové Město nad Metují 3:2,
- FK Jaroměř 11:1, - TJ Spartak Opočno/
SK Dobruška 8:0, - TJ Sokol Lhota pod
Libčany 12:1; Nové Město - Jaroměř 5:0,
- Opočno/Dobruška 1:0, - Lhota p. L. 6:1;
Jaroměř - Opočno/ Dobruška 5:1, - Lhota
p. L. 8:0; Opočno/ Dobruška - Lhota p. L.
1:0. Utkání o 9. místo: Malšova Lhota Lhota p. L. 1:2. Zápasy o 5. - 8. místo:
Opočno/ Dobruška - Dobruška/ Opoč-

no 2:5, Jaroměř - Letohrad 0:4, Opočno/
Dobruška - Jaroměř 0:1, Dobruška/ Opočno - Letohrad 2:2, pen. 5:4.
Play oﬀ - čtvrtﬁnále:
Česká Skalice - Opočno/ Dobruška 11:0,
Dobruška/ Opočno - Nové Město 2:4, Solnice - Jaroměř 8:1, Letohrad - FC Hradec
Králové 0:9. Semiﬁnále: Česká Skalice
- Nové Město nad Metují 7:0, Solnice -

FC Hradec Králové 7:1. Utkání
o 3. místo: FC Hradec Králové - MFK
Nové Město nad Metují 4:1. Finále: SK
Solnice - SK Rozkoš Česká Skalice 7:1.
Nejlepší brankář: Radek Pavlík (FK
Letohrad); nejužitečnější hráč: Michal
Gajda (SK Solnice); nejlepší střelec:
Tomáš Balucha (Rozkoš Česká Skalice)
22 gólů.
(six)

Jubilejní Memoriál Miloše Linharta
ovládli reprezentanti výběru Čech
Jubilejní 30. ročník Memoriál Miloše
Linharta vyhrály výběrové týmy Čech.
Tradiční letní turnaj pořádá oddíl národní
házené Sokol Dobruška. Letos se v sobotu
a neděli 12. a 13. srpna hrálo poprvé v kategoriích mužů i žen. Na hřišti za sokolovnou
se představila ligová družstva a reprezentanti výběru Čech. Domácí Sokol Dobruška skončil v kategorii žen na druhém místě,
muži obsadili čtvrtou příčku.
Výsledky - ženy:
Dobruška – Náchod 16:9, Krčín – Náchod 8:7, výběr Čech – Dobruška 20:14,
Náchod – výběr Čech 8:19, Krčín – vý-

běr Čech 8:17, Dobruška – Krčín 10:8.
Konečné pořadí: 1. výběr Čech 6 bodů
(56:32), 2. Sokol Dobruška 4 (40:37),
3. Sokol Krčín 2 (26:34), 4. Sportklub Náchod 0 (24:43) 0.
Výsledky - muži:
Dobruška – Krčín 9:13, Podlázky – výběr
Čech 10:10, Krčín – Podlázky 11:11, výběr Čech - Dobruška 12:11, Krčín – výběr
Čech 6:11, Podlázky – Dobruška 12:11.
Konečné pořadí: 1. výběr Čech 5 bodů
(33:27), 2. TJ Sokol Podlázky 4 (33:32),
3. Sokol Krčín 3 (30:31), 4. Sokol Dobruška 0 (31:37).
(jn)
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Poslední krok k zisku bronzových medailí žákům nevyšel
Mladší žáci oddílu národní házené
T J Sokol Dobruška vybojovali v minulé sezóně ve Východočeském oblastním
přeboru skvělé druhé místo, zajišťující
postup na turnaj o Pohár ČR. Za účasti
sedmi družstev se uskutečnil se na sklonku června v Tymákově v Plzeňském kraji.
V úvodním zápase Dobruška zbytečně
prohrála s Drakenem Brno. Na hráčích
byla patrná velká nervozita z vrcholné
akce, která jim svazovala ruce. Další prohra přišla se soupeřem z Chropyně, který
jednoznačně dominoval v obraně i v útoku. Ve třetím zápase proti rivalovi z Krčína Dobrušští konečně bodovali zásluhou
obratu ve druhém poločase. Se zdatnějším
soupeřem a pozdějším vítězem Přešticemi
zvolil dobrušský tým defenzivní taktiku,
která vycházela jen v první půli, potom
soupeř zcela ovládl hru. Věkově mladšího soupeře z Tymákova žáci z Dobrušky
porazili zásluhou zlepšené hry po změně
stran. Turnaj byl velmi vyrovnaný. V případě vítězství v posledním duelu proti
Kyšicím mohl dobrušský celek dosáhnout
na bronzovou příčku. Jenže soupeř šel
v prvním poločase do trháku a Dobrušce
nepomohl ani velký nápor v závěru utkání. Prohra o jediný gól znamenala propad
na konečnou šestou příčku. Chlapcům

patří poděkování za bojovnost a zodpovědný přístup k utkáním turnaje i za celou
sezónu. Nejlepším obráncem pohárového
turnaje byl vyhlášen dobrušský Lukáš Tošovský.

Pohárové výsledky žákovského týmu:
TJ Sokol Dobruška - Draken Brno 7:12
(4:5), - Chropyně 8:17 (5:11), - Krčín
11:9 (4:5), - Přeštice 6:16 (4:8), - Tymákov 13:5 (5:3), - Kyšice 8:9 (4:6).
(jn)

Úspěšné házenkářské družstvo mladších žáků TJ Sokol Dobruška.
Horní řada zleva: Jiří Novotný (vedoucí družstva), Jakub Štěpán (21 branek), Oliver
Schejbal (kapitán družstva, 28 branek), Jan Petr, Jan Šubrt, Adam Falta (1 branka),
Vladimír Flégl (trenér). Dolní řada zleva: Filip Kubec (3 branky), Lukáš Tošovský
(nejlepší obránce turnaje), Dominik Tošovský, Michal Prause, Patrik Sejkora. Chybí:
Martin Endrych.

Městský stadion a sokolovna v létě plné života
Využití areálu Městského stadionu
Václava Šperla nezasvěcení lidé často
spojují pouze s fotbalem, atletikou a tenisem, což už dávno není pravda. Sportovní
zařízení pod širým nebem je plně multifukční, což potvrzuje Jan Jirák, vedoucí
městských sportovních zařízení: „V letním období jsme na stadionu hostili celou řadu akcí, které svým významem jdou
daleko za hranice našeho kraje. V červnu
přilákal spoustu lidí tradiční festival ne-
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tradičních her a aktivit Dobruška Fest.
Červenec patřil dvěma výjimečným turnajům, kterých účastní sportovní příznivci
z celé republiky. Na ﬂorbalový Open Air
Cup Dobruška a Dobrušský pohár ve futsalu dorazily i zahraniční týmy. V polovině srpna areál stadionu obsadili účastníci
mládežnického fotbalového Rampušák
Cupu a kvaliﬁkačního turnaje v exotickém fresbee, kterého se zúčastnilo jednadvacet týmů mužů a žen.“

Poté, co město v rámci smlouvy s tělocvičnou jednotou Sokol už třetím rokem
spravuje sokolovnu, se historická budova
opět probouzí k plnohodnotnému životu.
„Oslovujeme zejména sportovní kluby
s komplexní nabídkou ubytování a možnostmi, které nabízí dobrušské sportovní
zařízení – areál stadionu, tělocvičny, hřiště za sokolovnou a krytý bazén s koupalištěm. Na letní kempy k nám letos
přijeli fotbaloví dorostenci FK Náchod,
šedesát dětí z basketbalového klubu BK
Poděbrady, čtyřicítka talentovaných házenkářů ze severočeského Litvínova.
Celkem naše služby v létě využilo téměř
čtyři sta sportovců,“ vypočítává Jan Jirák. Sportovní soustředění s ubytováním
ve stanech si v areálu stadionu užili také
děti z místního atletického a fotbalového
oddílu.
„V sokolovně a přilehlých deseti chatkách se v rámci letních kempů ubytovali
malí házenkáři a ve dvou termínech zde
nalezli útočiště děti z místního ﬂorbalového klubu. Hřiště za sokolovnou bylo v létě
dějištěm dvou velkých házenkářských turnajů – mistrovství republiky mladších žákyň a Memoriálu Miloše Linharta ve dvou
kategoriích dospělých,“ uzavřel vedoucí
sportovních zařízení města Dobrušky.
Zkrátka – na stadionu a v sokolovně to letos skutečně opravdově žilo!
(six)
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
V Podbřezí dominuje spolkový život
Podbřezí (pro mnohé místní spíše
„Skalka“) je nejen malebná, ale také velice aktivní obec, která se stala Vesnicí roku
Královéhradeckého kraje 2006.
V České republice naprosto ojedinělý název dalo obci návrší porostlé břízami, pod nímž byla kdysi založena osada.
Na připomínku vzniku vsi a odvozeného
názvu se stal kmen břízy s kořeny také
ústředním motivem jejího znaku. Dvě zlaté jehnědy na olistěné koruně pak symbolizují střediskové vsi – Podbřezí a Lhotu.
V čele obce stojí už od roku 1994, tedy
úctyhodných 23 let, Antonín Novotný.
O jeho lidském a moudrém přístupu k výkonu funkce svědčí slova: „Vždycky jsem
se snažil pomáhat. Spíš jsem byl jako služebník než jako diktátor. A myslím si, že
to na lidi moc dobře působí.“ Nezbývá
než dodat, že jistě i to přispělo k vítězství pana starosty v anketě ERA Starosta
roku 2013.

zde Základní škola a Montessori mateřská škola, obchod, obecní hostinec, motel
i pošta. Nechybí ani hasičská zbrojnice,
multifunkční sportoviště, lezecká stěna
a v zimě ledová plocha na bruslení.
A památky? Na prvním místě je třeba
jmenovat dominantu obce, stylově opravený zámek Skalka s udržovaným parkem.
I přesto, že slouží soukromě-podnikatelským účelům a je pro veřejnost uzavřen,
patří za jeho záchranu a citlivou obnovu
velký dík majitelům ﬁrmy Proteco nářadí
Pěvě Holancové a Liboru Knapovi.
Turisticky vyhledávaný je lesní židovský hřbitov o rozloze zhruba 700 m2,
nacházející se tři sta metrů východně
od zámku na pravém břehu Zlatého potoka. Z parkoviště pod zámkem se k němu
lze dostat během několika minut po žlutě
značené turistické stezce. Projdete-li malou vstupní brankou, spatříte za ohradní
zdí z lomového kamene více než osm desítek náhrobních kamenů z let 1725-1906.
Nejstarší náhrobek patří Lipmanovi, synu
Ješaji, který zemřel v roce 1725, poslední
potom Samuelu Kischovi, který zemřel
v roce 1906. Stojí za to sem zavítat a to
v kteroukoliv roční dobu. Není totiž pochyb, že uvidíte jednu z nejvzácnějších
památek východních Čech.
V nedávné historii obce je černým
písmem zapsán rok 1998, kdy přišla pohroma v podobě více jak stoleté vody, jež
za sebou zanechala velké škody. Přírodní katastrofa však stmelila zastupitelstvo
Antonín Novotný, ERA Starosta roku 2013 obce, ﬁrmy a občany při opravě splavu,
Obec Podbřezí, jejíž součástí jsou osa- židovského hřbitova, mostu, chodníků,
dy Lhota, Netřeba, Škutina, část Chábor, kanalizace, školy i školního hřiště, stejně
Studánka a Přímy, má dnes kolem pěti set jako zaplavených rodinných domů.
obyvatel. Co se týče občanské vybaveK obnově obce významnou měrou přinosti, patří mezi ty „soběstačné.“ Funguje spěly zájmové spolky, kterým se v Podbřezí mimořádně daří
a vyvíjejí bohatou
činnost po celý rok.
Sdružení žen, Sdružení dobrovolných
hasičů
Podbřezí,
Chábory a Lhota
Netřeba, Sportovní
klub Skalka, Myslivecké sdružení, Holubáři a Klub turistů
pořádají jednu akci
za druhou (zhruba
tři desítky ročně)
a dětské karnevaly,
taneční zábavy, plesy, koncert Opočenky nebo sportovní
Barokní zámek Skalka je krásnou dominantou obce Podbřezí.

SDH Podbřezí
klání jako fotbalové či tenisové turnaje
jsou nedílnou součástí života obce a mají
hojnou návštěvnost. Dokonce se najdou
i speciality pro fajnšmekry jako třeba soutěž v ochutnávání a hodnocení pálenek.
Stejně jak vedení obce podporuje
spolkový život, stejně tak si v Podbřezí
uvědomují důležitost spolupráce s ostatními obcemi regionu. Členství v Místní
akční skupině POHODA venkova nebo
v Euroregionu Glacensis jsou proto samozřejmostí a přináší ovoce například v podobě úspěšných žádostí v rámci některých
dotačních titulů.
„Letošní rok je prozatím příznivý
v získávání ﬁnančních prostředků z různých dotací. Získali jsme dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na Územní plán
Podbřezí, na opravu komunikací na Škutině a na 11B etapu stavebních úprav
v základní škole, tj. na nové stropy na II.
nadzemním podlaží. Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu schválilo
dotaci na restaurování sousoší Nejsvětější
Trojice u zámečku Skalka. Krajský úřad
Královéhradeckého kraje poskytl dotaci
na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení Kanalizace v obci
Podbřezí,“ prohlásil Antonín Novotný.
Zároveň podotkl, že s velkým napětím
stále čekají na vyjádření k žádosti o poskytnutí dotace na závěrečnou 11. etapu
stavebních úprav budovy základní školy
(půdní vestavba včetně sociálního zařízení). Obec však také požádala o dotaci
na projektovou přípravu dokončení cyklostezky z Ještětic na hlavní křižovatku
včetně místa přecházení a na projektovou
přípravu a vlastní realizaci rekonstrukce
cyklotrasy Podbřezí - Studánka.
Zkrátka v Podbřezí jdou dlouhodobě tím správným směrem. Přejeme tedy,
ať se jim všechny smělé plány podaří
naplnit!
(eda)
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Křížovka o ceny
Řešení srpnové křížovky se tentokrát
skrývalo v lese. Správným zněním tajenky bylo slovo HOUBAŘENÍ. Jak už se
stalo tradicí, po dvou vstupenkách na ﬁlmové představení v měsíci září získávají
tři vylosování výherci. Štěstí se usmálo
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na trojici Dobrušťáků: Ing. Jiřího Víška,
Leonarda Prouzu a Andreu Paďourovou.
Pokud se chcete pokusit získat lístky do dobrušského kina na říjnový ﬁlm,
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 středy 13. září.
Přejeme vám příjemnou zábavu.
Malá nápověda k řešení tajenky. Hledaná slova (jméno, název) lze nalézt na pódiu nebo třeba v baru. A v září zcela určitě
na náměstí ☺…
Nápověda: MOHR, AMANU, LAI.

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 09 / 2017

INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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S NÁMI BYSTE

PROŠLI !

autoservis

Dobruška

Pøijmeme vyuèeného automechanika s praxí.
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www.nachodskyswing.cz
inzerat_swingCZ_185x130_Broumov.indd 1

inzerat
19.8.2014 13:24:49
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INZERCE
KURZY ANGLIČTINY
v Dobrušce již 17. rokem
www.jcaj.cz
• Kurzy anglického jazyka pro praktické použití
pro dospělé
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Místo i pro Vaši reklamu!
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 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.
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• Naučíme vás základy angličtiny, pokročilejší
studenty výrazně zdokonalíme a u těch
nejpokročilejších upevníme nadále jejich znalosti
• S námi budete angličtinu umět používat
ve škole, v práci, na cestách, prostě kdekoliv
• Kurzovné 1.850 Kč za pololetí,
druhé pololetí plynule navazuje
• Studium probíhá v klidné, přátelské a pohodové
atmosféře, kam se budete rádi vracet
• Studium cizího jazyka není o laciných slibech,
ale o solidní oboustranné práci mezi námi
a vámi
• Rádi vás uvidíme
na našich zkušebních hodinách

Jazykové centrum anglického jazyka
Tel.: 736 414 549, 494 532 102
www.jcaj.cz

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

Informace:
3 800 Kč (183×240 mm)
– formát A4,
1 950 Kč (183×118 mm)
– jednobarevný tisk,
1 000 Kč (90×118 mm)
– tel.: 777 418 749
550 Kč
(90×57 mm)
zpravodaj@mestodobruska.cz
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Tradiční házenkářský turnaj MEMORIÁL MILOŠE LINHARTA
vyhrály výběry Čech mužů i žen (na snímcích). Více na straně 27.
Fotbalový oddíl SK Dobruška uspořádal už podeváté turnaj fotbalových přípravek RAMPUŠÁK CUP. Na Městském stadionu
Václava Šperla se představilo deset mužstev z Královéhradecka,
Náchodska a Rychnovska. Putovní pohár si po zásluze odvezli chlapci ze Solnice, kteří ve finále vrátili porážku ze základní
skupiny českoskalickému týmu. Domácí modrý tým obsadil pátou příčku (na snímku zleva: Patrik Fiala, Richard Martin, Jan
Gramel, Štěpán Řehák, Matěj Trubač, Marek Vostoupal a ležící
Michal Hladík. Osmý skončil žlutý tým (zleva: Miroslav Zelený, Kryštof Domáček, Simon Švorčík, Josef Andrš, Michal Baláš,
Stanislav Monček, Lukáš Ptáček a klečící David Krejčí.

MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA FOLKLORNÍCH SOUBORŮ. Na náměstí F. L. Věka sklízely aplaus zaplněného hlediště tři umělecké kolektivy: gruzínský národní soubor Georgian Folklore, indický Rangsagar Performing Arts a soubor Ciobanasul z Rumunska.

