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1. Počasí
Leden byl jako na houpačce. V první třetině měsíce panovalo zimní počasí s teplotami
pod bodem mrazu, sněžením a souvislou sněhovou pokrývkou. Ve druhé třetině se výrazně
oteplilo, srážky padaly dešťové a sněhu rychle ubývalo. V poslední třetině se opět o slovo
přihlásila zima, teploty klesly pod bod mrazu a sněhové srážky vytvořily novou souvislou
sněhovou pokrývku. Průměrná teplota vzduchu byla -2,2 °C, což je o 4,3 °C vyšší teplota než
v lednu 2010. Maximální teplota vzduchu dosáhla na hodnotu 7,2 °C dne 17. ledna.
Minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na hodnotu -9,8 °C dne 5. ledna a přízemní
minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 30. ledna na hodnotu -11,9 °C.
Únor sice teplotami připomínal zimní měsíc, ale srážkově byl výrazně podprůměrný.
Průměrná teplota vzduchu byla -3,9 °C, což je o 1,1 °C nižší teplota vzduchu než v únoru
2010. Maximální teplota vzduchu vystoupila nejvíce na 6,7 °C dne 7. února, minimální
teplota vzduchu nejvíce klesla na -14,2 °C dne 23. února a přízemní minimální teplota
vzduchu nejvíce klesla na hodnotu -14,1 °C dne 22. února.
Březen byl poměrně suchý a teplý měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 3,0 °C, což
je o 1,5 °C vyšší teplota vzduchu než v březnu 2010. Maximální teplota vzduchu byla 14,4 °C
dne 31. března, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na -9,7 °C dne 2. března a přízemní
minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na -10,6 °C dne 8. března.
Duben byl teplý a slunečný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 9,6 °C, což je o 2,9
°C více než v dubnu 2010. Maximální teplota vzduchu vystoupila na 20,5 °C dne 23. dubna,
minimální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 13. dubna -0,4 °C a přízemní minimální
teplota vzduchu nejvíce klesla na -1,8 °C dne 10. dubna.
Květen měl chladný začátek se sněhovými srážkami, ale od druhého týdne už byl teplý
a slunečný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 12,2 °C, což je o 2,3 °C více než v květnu
2010. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 31. května o hodnotě 23,2 °C, minimální
teplota vzduchu nejvíce klesla na hodnotu -1,9 °C dne 4. května a přízemní minimální teplota
vzduchu nejvíce klesla dne 6. května na hodnotu -6,3 °C.
Červen byl teplý měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 15,5 °C, což je o 0,6 °C více
než v červnu 2010. Maximální teplota vzduchu vystoupila dne 22. června na 25,2 °C.
Minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 7,3 °C dne 20. června a přízemní minimální
teplota vzduchu nejvíce klesla na hodnotu 4,8 °C dne 17. června.
Červenec jakoby vůbec nepatřil k letním měsícům. Za celý měsíc byly pouze tři letní
dny (max. teplota vzduchu 25 °C a více). Celý měsíc byl teplotně podprůměrný, naopak
srážek jsme si mohli užít více než dost. Průměrná teplota vzduchu byla 14,9 °C, což je o
3,4°C méně než v červenci 2010. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 26,0 °C

1

dne 9. července, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na hodnotu 7,2 °C dne 1. a 3.
července. Přízemní minimální teplota vzduchu klesla dne 3. července na hodnotu 7,3 °C.
Srpen ze začátku pokračoval v trendu chladného počasí a už to vypadalo, že se letos s
letním počasím můžeme rozloučit. Naštěstí se začalo postupně oteplovat a druhá polovina
měsíce už byla teplotně nadprůměrná. Průměrná teplota vzduchu byla 17,4 °C, což je o 1,2 °C
více než v srpnu 2010. Maximální teplota vzduchu dosáhla na hodnotu 28,4 °C dne 24. srpna,
minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na 7,1 °C dne 11. srpna a přízemní teplota vzduchu
měla minimální hodnotu 5,1 °C také dne 11. srpna.
Září bylo teplé a slunečné. Průměrná teplota vzduchu byla 14,8 °C, což je o 4,4 °C
více než v září 2010. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 24,7 °C dne 5. září.
Minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na hodnotu 7,4 °C dne 15. a 24. září a přízemní
minimální teplota vzduchu klesla nejvíce dne 16. září na hodnotu 3,7 °C.
Říjen nám přinesl teplé a příjemné podzimní počasí. V polovině měsíce se sice
objevily i sněhové srážky, ale přesto říjen nedal zimě šanci. Průměrná teplota vzduchu byla
7,1 °C, což je o 1,9 °C více než v říjnu 2010. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 1.
října o hodnotě 20,7 °C. Minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na hodnotu -1,6 °C dne 16.
října a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena také dne 16. října o hodnotě -6,2 °C.
Listopad byl suchý a chladný měsíc. Srážky se vyskytly pouze ve třech dnech a to jen
v souvislosti se silnou mlhou v podobě občasného slabého mrznoucího mrholení. Za celý
měsíc byl srážkový úhrn jen 1,5 mm! Z toho většinu mají na svědomí srážky usazené
vznikající díky námraze.
Prosinec průběhem počasí spíše připomínal podzim. Slunce vykouklo jen zřídka,
převážně padaly srážky a díky teplotám kolísajícím okolo bodu mrazu se střídaly dešťové se
sněhovými a mrznoucími srážkami. Průměrná teplota vzduchu byla -0,2 °C, což je o 5,1 °C
vyšší než v prosinci 2010. Maximální teplota vzduchu vystoupila na 6,6 °C dne 5. prosince,
minimální teplota vzduchu klesla nejvíce na -6,3 °C dne 21. prosince a přízemní minimální
teplota vzduchu nejvíce klesla na -10,4 °C také dne 21. prosince.
2. Nejdůležitější události v životě města
Vývoj počtu obyvatel města
Stejně jako v letech předchozích, ani v roce 2011 se nezastavil pozvolný úbytek
obyvatel. Oproti předchozím obdobím se však alespoň zmírnil. Na počátku roku 2011 měla
Dobruška včetně sloučených obcí 6889 a na konci tohoto roku 6870 obyvatel. V roce 2011 se
narodilo 57 a zemřelo 52 dobrušských občanů. 115 přistěhovalých však převážilo 139 lidí,
kteří se z našeho města odstěhovali, což také způsobuje dlouhodobě celkový úbytek. Nejvíce
obyvatel města je v produktivním věku, nejméně v předproduktivním, nejpočetnější jsou
věkové skupiny od 55 do 65 let, následují obyvatelé od 30 do 40 let. V Dobrušce žije o 200
žen více než mužů. Nejpočetnější ze sloučených obcí jsou Pulice (téměř 400 obyvatel),
následují Křovice, Domašín, Mělčany, Chábory a Běstviny.
Nejdůležitější stavební akce ve městě
Chodník v ulici Čsl. armády
Pro zvýšení bezpečnosti chodců především pak studentů SPŠ byl prodloužen chodník
v ulici Čsl. armády směrem k teplárně a zřízeno místo pro přecházení. Studenti jdoucí od
autobusového nádraží mohou nyní přecházet vozovku v přehlednějším místě. Stavební
veřejnou zakázku realizovala firma STAVITELSTVÍ DS, s.r.o. z Rychnova n. K. za částku
102 384,80 Kč včetně DPH, akci vyprojektoval Kamil Hronovský z Vysokého Chvojna.
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Rýdlova vila
V červenci byla zahájena další etapa oprav rodinného domu čp. 187, vily, kterou
nechal v letech 1918 – 1919 přestavět dle návrhu prof. Jana Kotěry hoteliér Václav Rýdl.
Kotěru do Dobrušky tehdy pozvala hoteliérova manželka Anna Rýdlová, roz. Laichterová,
sestra Jana Laichtera. S význačným českým nakladatelem, dobrušským rodákem, se Kotěra
dobře znal už z dřívějška. V zahradě objektu proběhla výměna dožilé kanalizace, demolice
původní žumpy, na objektu samém pak oprava balkónové desky v jižním štítě, oprava koruny
zdí v lodžii, výměna většiny oken a obnova fasády do původního vzhledu po Kotěrově
přestavbě. Pro autentičnost původního vzhledu se vycházelo z dobových fotografií,
z provedených sond stávající omítky a z informací původních obyvatel domu. Zhotovitelem
oprav se stala místní firma ASINTA, s.r.o. stavební společnost, které bylo za sjednané práce
zaplaceno částkou 1.037.115 Kč včetně DPH, za sjednané vícepráce částkou 80.442 Kč
včetně DPH. Ministerstvo kultury přispělo na obnovu této kulturní památky v této etapě
částkou 200.000 Kč.
Regenerace panelového sídliště III. etapa
Tak jako i v loňském roce tak i letos proběhla další etapa regenerace panelového
sídliště. Autorem projektu i pro tuto etapu byl ing. Pavel Doležal z Hradce Králové a
generálním dodavatelem tentokrát firma MATEX HK s.r.o., která v ceně 4.640.686 Kč
provedla úpravy terénu podél ulice Laichterova a ve vnitrobloku panelových domů v těsné
blízkosti budovy univerzity a samoobsluhy. Před samoobsluhou samou vzniklo nové
parkoviště s kolmým stáním. Součástí stavby bylo provedení nového veřejného osvětlení,
osazení prostoru novými stromky, provedení nových tras chodníků nebo např. realizace
nového přístřešku pro popelnice. Osazeny byly taktéž nové herní prvky a vyměněny přípojky
dešťové a splaškové kanalizace. Zakázka byla spolufinancována dotací z programu Podpora
bydlení Ministerstva pro místní rozvoj.
V souvislosti s touto stavební akcí byl za účasti napjatých přihlížejících jeřábem
přemístěn prodejní stánek na druhou stranu ulice Solnická. Po zdvižení stánku cca 1 metr nad
úroveň terénu hrozilo totiž pro stav podlahy stánku propadnutí vnitřního vybavení. Vše
nakonec však dobře dopadlo a bezprostředně poté obsluha stánku pokračovala v prodeji svého
zboží v novém místě.
Rekonstrukce komunikace Křovice
Vzhledem k havarijnímu stavu opěrných zdí v úseku nad čp. 42 na pozemku parc. č.
st. 52 a nad čp. 29 na pozemku parc. č. st. 38 v obci Dobruška a k. ú. Křovice byla provedena
rekonstrukce komunikace včetně stavby nových opěrných zdí. Komunikace byla pro svůj stav
v lednu uzavřena. Následně byly zahájeny projekční práce firmou ASSPRO Náchod,
projekční a inženýrská kancelář, s.r.o. a stavební práce u firmy ŠTĚPÁNEK spol. s r.o., která
se v soutěži o veřejnou zakázku umístila na prvním místě. Akce za cca 3,5 mil korun byla
zdárně ukončena v prosinci.
Opravy dalších komunikací
Poškozené komunikace bylo v tomto roce nutné opravit u čp. 60 v katastrálním území
Spáleniště za částku 365.876,40 Kč vč. DPH, v Domašíně za částku 1.394.244,80 Kč vč. DPH
a ke hřbitovu u Svatého Ducha za částku 880.639,- Kč vč. DPH. Realizační firma STRABAG
a.s. prováděla v těchto lokalitách především nový asfaltový povrch.
Mateřská škola v ulici Za Universitou
S přibývajícím počtem žádostí o přijetí dítěte do mateřské školky rostla i nutnost
rozšířit kapacitu školky. Naskytla se možnost zřídit další prostory pro děti v neobývaném
bytě, který byl součástí areálu MŠ v ulici Za Universitou. Práce dle projektu Ivo Hagary
z Kounova provedla firma KERSON spol. s r.o. za smluvenou cenu 719.472,- Kč vč. DPH.
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Nová spolupráce s polským městem
24. března 2011 byla uzavřena dohoda o spolupráci mezi Dobruškou a polskou
Pilawou Górnou, městem ležícím asi 40 km severně od Klodzka. Obě města jsou srovnatelná
co do rozlohy i počtu obyvatel a svojí polohou spadají do Euroregionu Pomezí Čech, Moravy
a Kladzka – Euroregionu Glacensis. Výhodou této zeměpisné polohy je, že obce ležící
v česko-polském příhraničí mohou, pokud najdou společná témata a zájmy, žádat o dotace
z tzv. Fondu mikroprojektů. Zástupci obou měst se dohodli na vzájemné spolupráci a podali
již dvě žádosti o dotaci, přičemž druhá byla podána ještě s obcí Pohoří. Žádosti se týkaly
zejména rozvoje kultury a sportu, dále pak setkávání dětí z mateřských škol a s tím
souvisejícím nákupem herních prvků na zahrady MŠ. První žádost neuspěla, avšak druhá byla
schválena. Předpoklad je, že tak jako s obcí Radków, s níž má město smlouvu o spolupráci
uzavřenou od roku 2009, bude i s Pilawou Górnou Dobruška spolupracovat i nadále a to
zejména při sportovních a kulturních programech a v oblasti cestovního ruchu.
Návštěva ministra spravedlnosti
V pondělí 11. dubna přivítala dobrušská historická radnice další ze vzácných návštěv.
Přijel ministr spravedlnosti České republiky JUDr. Jiří Pospíšil. Spolu s ním zavítal do našeho
města i poslanec Parlamentu České republiky JUDr. Pavel Staněk. V oficiálním přijetí v
obřadní síni radnice připomněl starosta města Bc. Petr Tojnar historické tradice Dobrušky i
její významné rodáky. Pan ministr si se zájmem prohlédl malou galerii obrazů Františka
Kupky, prošel se po rekonstruovaném historickém jádru města, navštívil také synagogu a
městskou knihovnu. V setkání se zastupiteli města Dobrušky a starosty spádových obcí v
malém sále Kina 70 promluvil o současných problémech české politické scény a zodpověděl i
několik dotazů. Návštěva ministra Pospíšila byla sice krátká, i tak ale měl možnost zhlédnout
mnohé, co bylo v uplynulém období vybudováno, a pro Dobrušku a její obyvatele našel
mnohá slova uznání.
Ministr Pospíšil zaslal starostovi města Petru Tojnarovi následující děkovný dopis.
Vážený pane starosto,
chtěl bych Vám poděkovat za velmi vřelé přijetí, kterého se mi dostalo během nedávné
návštěvy v Královéhradeckém kraji. Bylo mi potěšením se s Vámi a s Vašimi spolupracovníky
setkat a strávit tak příjemnou chvíli ve Vaší společnosti. Pokud mi to časový harmonogram
umožní, velmi rád k Vám opět zavítám. Do té doby Vám přeji mnoho pracovních i osobních
úspěchů a těším se na příští setkání s Vámi.
3. Hlavní celoměstské akce
Majáles
Sobotní odpoledne a večer 7. května patřilo v Dobrušce Majálesu. Pořadatelé –
studenti dobrušského gymnázia, si našli v posledním ročníku těsně před maturitou čas, aby již
podruhé připravili především pro své vrstevníky dobrou a kvalitní zábavu. Zahájili průvodem
městem, který směřoval do Archlebových sadů. V nich se pak odehrával celý další program.
Po volbě krále Majálesu se na pódiu vystřídaly kapely R. I. P. rock - punk Dobruška, po nich
následovali Kluci z marmelády, jinak ovšem z Broumova, pak následoval soubor Nežfaleš
z Prahy a celý hudební program zakončila kapela Jo!Ska z České Skalice. Po celou dobu
trvání Majálesu probíhala v parku výstava výtvarných prací studentů a místních umělců, dílny
na výrobu vlastních triček, návštěvníci měli k dispozici improvizovanou stěnu na graffiti,
v provozu byla také oblíbená čajovna a také několik info stánků neziskových organizací, mezi
nimi například Amnesty international. Občerstvení zajišťovalo několik stánků, včetně jednoho
s vegetariánským jídlem. Stejně jako před rokem se i tento Majáles líbil, a to nejen mladým
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návštěvníkům, ale i mnohým ze střední a starší generace, kteří si zde mohli zavzpomínat na
to, jak Majáles slavili oni.
Dobrušská pouť
Obnovená dobrušská svatodušní pouť se stala již tradičním koloritem jarního města.
Svatodušská pouť je slavena mší v kostele Svatého Ducha a je to vlastně jediná příležitost,
kdy je (kromě koncertu mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka) kostel využit pro jiný
obřad, než pohřební. Většina obyvatel města a okolí však dnes již chápe pod slovem pouť její
necírkevní část. Ta se odehrávala v sobotu 28. a v neděli 29. května na náměstí F. L. Věka,
v Opočenské a Komenského ulici. Bezpočet zábavních atrakcí, leckdy adrenalinového
charakteru a stánky se vším, co si dovedeme na pouti představit, to vše bylo lákadlem
především pro děti. Od těch v předškolním věku až po teenagery, všechny si našly svou
oblíbenou atrakci. Dobrušská pouť se stala již neodmyslitelnou součástí celoročního
zábavného programu.
Den bezpečnostních a záchranných složek
Stalo se v Dobrušce tradicí, že první červnový pátek patří náměstí F. L. Věka
záchranným a bezpečnostním složkám ze širokého okolí. Nejinak tomu bylo v pátek 3. 6.
2011, kdy se do Dobrušky za krásného slunečného počasí opět po roce sjeli hasiči,
zdravotníci, policisté, příslušníci Armády ČR, Celní správy, horské služby a další záchranáři.
Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje zde Nadační fond na podporu bezpečnosti a
město Dobruška uspořádaly již 4. ročník této přehlídky. Zájemci tak měli opět jedinečnou
šanci podrobně se seznámit s jejich technikou, speciálním vybavením, výstrojí a dalšími
zajímavými doplňky. Kromě techniky se děti i dospělí také mohli zblízka podívat na ukázky
činnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.
Pořadatelům se také letos podařilo připravit velmi zajímavý a atraktivní program. Ten
začal v 9 hodin vystoupením mažoretek Tyrkys ze ZŠ Dobruška Františka Kupky pod
vedením Bc. Veroniky Rydlové. Následovalo slavnostní zahájení, kterého se na pozvání
starosty města Dobrušky Bc. Petra Tojnara zúčastnila řada významných hostů. Záchranáře a
příslušníky bezpečnostních složek přijel do Dobrušky pozdravit poslanec Evropského
parlamentu Ing. Oldřich Vlasák, poslanec Parlamentu ČR JUDr. Pavel Staněk, radní
Královéhradeckého kraje PharmDr. Jana Třešňáková, ředitel Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje plk. Ing. František Mencl, ředitel Zdravotní záchranné služby
Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Mašek, náměstek Krajského ředitelství Policie ČR
Východočeského kraje pro vnější službu plk. JUDr. Jaroslav Jonák, zástupce ředitele Celního
ředitelství Hradec Králové a ředitel odboru pátrání plk. Mgr. Tomáš Hamák, ředitel
Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Dobruška plk. gšt. Ing. Marek
Vaněk, starosta Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově Jiří
Orsák, starosta okresního sdružení hasičů Antonín Ulrych a další hosté. V závěru vystoupil
rovněž starosta města Dobrušky Bc. Petr Tojnar, který ve svém projevu mimo jiné poděkoval
zástupcům jednotlivých složek za jejich práci a ocenil, že se pořadatelům na dobrušském
náměstí daří vždy ukázat něco nového a výjimečného.
K těm letošním novinkám bezesporu patřila technika Celní správy ČR. Jednalo se o
velkokapacitní mobilní rentgen, jediný tohoto typu v ČR, dále o vozidlo na kontrolu
výkonového zpoplatnění a také o technologické vozidlo na měření radiačního pozadí terénu.
Celní správa také s úspěchem předvedla cvičené psy na detekci omamných a psychotropních
látek.
Většina návštěvníků se těšila i na přelet bitevníků JAS-39 gripen. Ty se nad věží
historické radnice objevily přesně s úderem desáté hodiny a po nich také bojový vrtulník Mi
24, který pak přistál v nedalekých kasárnách, aby si jej děti mohly prohlédnout i zblízka.
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Pozornost přitahovala i další zajímavá technika Armády ČR, která se v Dobrušce představila
vůbec poprvé. Byl to především Tank vzor 54, obrněný transportér vzor 64 a kanónová
houfnice vzor 37 ráže 152 mm. Další novinkou byla technika Vojenského geografického a
hydrometeorologického úřadu Dobruška, která byla poprvé k vidění na květnovém veletrhu
IDET v Brně. Jednalo se o nově vyvinutý mobilní prostředek geografické podpory SGEOB.
Ten tvoří dvě Tatry 815 s nástavbou a přívěsem.
Policie ČR v Dobrušce poprvé předvedla své mobilní kontaktní a koordinační centrum
pro krizové situace, dále vozidlo dálniční policie Volkswagen Pasat, motocykl dopravního
inspektorátu Yamaha 600 a další dopravní techniku.
Sbory dobrovolných hasičů z Domašína, Čestic, Českého Meziříčí, Lipovky a Opočna
představily cisternová vozidla tak, jak byly v minulosti postupně zaváděny do provozu. Od té
nejstarší Pragy V3S z Domašína až po tu nejmodernější CAS 20 na podvozku Tatra 815
Terno z Opočna. Z další techniky pak sklidila mimořádný obdiv repasovaná parní stříkačka z
Opočna i nově upravené dopravní vozidlo Mutsubishi L 200 z SDH Domašín.
Zajímavou prezentaci připravili rovněž i členové městských policií z Litvínova,
Poděbrad, Trutnova, Hradce Králové, Pardubic a Jaroměře. Zajímavou novinkou bylo vozidlo
MP Trutnov Toyota Hilux nebo mobilní služebna z Litvínova doplněná výstavkou ručních
zbraní. Poprvé a s velkým uznáním se v Dobrušce u městské knihovny představili psovodi z
Městské policie Jaroměř.
Velkým lákadlem dopoledního programu byl pak seskok tří parašutistů přímo na
plochu náměstí. Vzhledem k větrným poryvům byl seskok mimořádně náročný. Kromě
techniky se děti i dospělí mohli seznámit s prací jednotlivých složek formou praktických
ukázek. Největší úspěch sklidili ti nejmenší, a to hasiči z Křovic. Ti dosud navštěvují
mateřskou školku. Pod vedením Marcely Šanovcové předvedli požární útok v plné parádě.
Líbila se již tradiční koňská hlídka z Pardubic, pořádková jednotka Policie ČR i modelová
ukázka záchrany zraněné osoby z výškové budovy.
V doplňkovém programu si mohli žáci zastřílet na laserové střelnici nebo si zasoutěžit
s rádiem Blaník. Opravdové veselí si děti užily při pěnové show. Naopak dospělí návštěvníci
si u stánku Všeobecné zdravotní pojišťovny mohli nechat změřit některé své tělesné hodnoty
nebo si prohlédnout vybrané modely automobilky Škoda, a. s. Dopolední program byl
tradičně ukončen vylosováním 10 výherců ankety, kteří z rukou starosty města obdrželi pěkné
ceny.
V odpoledním programu, kromě opakovaných ukázek, proběhla na náměstí dvě
kulturní představení. Od 14 hodin to byl koncert Hudby při hasičském záchranném sboru
Olomouckého kraje pod taktovkou dirigenta Vladimíra Vraňovského a po něm následovalo
vystoupení hudební skupiny Pel Mel ze Základní umělecké školy Dobruška pod vedením
Štěpánky Holancové a Vladimíra Tošovského. Ve Společenském centru - Kině 70 si mohli
zájemci rovněž prohlédnout prezentaci Vojenského geografického a hydrometeorologického
úřadu Dobruška.
Dobrušské letní muzicírování
Již rovněž tradičním obohacením prázdninové kulturní sezóny je Dobrušské letní
muzicírování. V roce 2011 zahájila pravidelný cyklus nedělních koncertů na náměstí F. L.
Věka 3. července blues-rocková skupina Crossroad z Hradce Králové. Týden po ní vystoupila
pop-rocková kapela Vltavín z Frýdlantu v Čechách. Červencový program doplnily ještě
dobrušská folková skupina Doteky, Staněkmusic z Nového Města nad Metují a další
dobrušská kapela Errori. V srpnu ožilo náměstí hudbou rockové skupiny Bladex
z Rychnovska, etno-beatem brněnských Nebeztebe, country hudbou skupiny Tomy z Opočna a
závěr Dobrušského letního muzicírování patřil opět tradičně dechové hudbě Valánečka.
Dobrušské letní muzicírování si získalo trvalou oblibu a všechna vystoupení jsou hojně
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navštívena. Akce oživuje letní prázdninové měsíce, kdy jinak kultura v našem městě má spíše
přestávku. Příjemné prostředí pěší zóny na náměstí F. L. Věka je však zřejmě tím pravým, co
divák v čase letního odpočinku potřebuje.
Svatováclavské slavnosti
Osmý ročník Svatováclavských slavností v Dobrušce se letos uskutečnil od pátku 23.
září do neděle 25. září 20011. Hlavním pořadatelem bylo Kulturní zařízení města Dobrušky –
středisko kulturní dům. Během těchto tří dnů se převážně na náměstí F. L. Věka vystřídala
celá řada umělců celostátního významu, ale především těch z našeho Královéhradeckého
kraje. Organizátoři touto cestou děkují rádiu Frekvence 1 a společnosti DABONA za
podporu.
Páteční program pro veřejnost zahájil za doprovodu fanfár Dobrušského žesťového
sdružení z ochozu radnice komorní průvod družiny sv. Václava. Kníže Václav popřál
dobrušským občanům tři dny nevázaného veselí a vedoucí kulturních zařízení Mgr. Lenka
Bendzová seznámila diváky s programem slavností.
Po tomto prologu jsme již na jevišti přivítali Smokie revival Praha - jeden z divácky
nejúspěšnějších revivalů u nás, opírající se o neuvěřitelnou podobnost hlasu zpěváka Josefa
Šídy s Chrisem Normanem. Koncert sestával z výběru těch největších hitů legendární skupiny
Smokie a Chrise Normana, včetně Suzi Quatro v podání excelentní rockové zpěvačky Iny
Urbanové. Strhující show podtrhl finálový blok s Tinou Turner opět v podání Iny Urbanové,
která se skupinou exklusivně hostuje.
Páteční program zakončila skupina Hany Bany. V jejím čele stála znovu zpěvačka Ina
Urbanová - jeden z nejvýraznějších ženských rockových hlasů v České republice.
Sobotní dopoledne bylo již tradičně ve znamení řemeslného jarmarku, kterého se
tentokrát rekordně zúčastnilo na sedmdesát pět stánkařů z celé republiky. Vlastní jarmark
okořenilo několik vystoupení divadla Wagabundus Collective. Kejklířská rodina Tomáše
Vlčka z Volfartic patří k našim významným žonglérským esům.
Odpoledním programem nás za krásného slunečného počasí opět velmi profesionálně
provázela moderátorka Lucie Peterková. Zahájilo ho vystoupení skupiny historického šermu
Novica. Šermíři z Nového Města nad Metují nám předvedli několik ukázek historických
soubojů. A pak až do nočních hodin zněla hudba.
Hudební maratón započal polský Hasičský dechový orchestr z Miejské Górky. Po něm
si mohli diváci zazpívat společně s legendárními brněnskými bluegrassovými Poutníky. Pro
dixielandové a ragtimové fanoušky zahrála Zelená sedma z Hradce Králového s kapelníkem
Jiřím Krátkým. Další hodinu zaplnila „nadupaná“ rodinná formace z Petříkovic u Trutnova.
Benjaming Band zvedl posluchače z lavic svou vlastní tvorbou, tzv. punk rock’n rollem
v kiltech, říznutým silným zvukem dud, akordeonu a mandolíny.
Jazz v různých formách zazněl znovu i v instrumentaci funk-jazzového seskupení Jazz
Generation z Náchoda, které bylo milým překvapením slavností.
Dalším pomyslným vrcholem sobotního večera bylo perfektní vystoupení Robbie
Williams revivalu Brno. Kapela vznikla počátkem roku 2004, kolem pěveckého televizního
objevu, břeclavského rodáka, Jana Čápka a je složena z vynikajících a rutinovaných
muzikantů, kteří velmi věrně předvádí zajímavě aranžovanou muziku Robbieho Williamse.
Předposlední sobotní skupinou byla talentovaná rocková čtveřice Nil s výbornou
zpěvačkou Hankou Kosnovskou. Anglicky zpívané expresivní rockové písničky se opíraly o
výbornou sehranost kapely a uhrančivý projev a vokál jedné z nejlepších rockových zpěvaček
v ČR.
Závěr druhého dne obstarala další legenda, tentokrát českého rocku. Skupina
Bluesberry je životním projektem zpěváka, hráče na foukací harmoniku, kytaru a slide kytaru
Petara Introviče. Zahráli nejen kousky světových bluesových mistrů, ale i průřez svého již
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více než čtyřicetiletého repertoáru, ve kterém zaznívá jak klasické lidové blues, tak i boogie,
funk a rockovější skladby v rytmu veselém a radostném.
A je tu neděle, poslední den slavností. Krásné počasí vylákalo odpoledne na koncert
královéhradeckého JH Big Bandu Jiřího Hasala také plno lidí. Toto hudební těleso se
v Dobrušce představilo s pěti zpěváky a interpretací klasického i moderního jazzu, ale i
známými melodiemi a klasickými muzikálovými a filmovými šlágry.
Závěrem Svatováclavských slavností a pomyslnou třešničkou na dortu se v neděli
večer stalo vystoupení předního českého houslového virtuosa Václava Hudečka a orchestru
Barocco sempre giovane v kostele sv. Václava v rámci zahajovacího koncertu prvního
ročníku Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka. Mistrná interpretace slavného cyklu
Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho se stala vyvrcholením třídenního programu slavností.
Součástí Svatováclavských slavností byly již tradičně také výstavy. Na letošní rok jich
bylo připraveno dokonce pět. V malém sále Společenského centra – kina 70 jste si mohli
prohlédnout velice zajímavé exponáty a fotografie připomínající sto let činnosti dobrušského
fotoateliéru Ouřadových. V městské knihovně to byla výstava karikatur Františka Kupky,
připravená na počest 140. výročí jeho narození. V lapidáriu na městském úřadu byly
vystaveny fotografie Miloše Kani, nazvané „Krajina okolo nás.“. Ve výstavní síni
vlastivědného muzea na Šubertově náměstí jste se mohli potěšit výstavou obrázků a keramiky
„Strašidla Karla Štětiny“ a hned vedle v synagoze připravily dobrušské patchworkářky
výstavu svých prací pod názvem „Sešívaný svět“. V letošním roce se také uskutečnil den
otevřených dveří při příležitosti výročí 50 let od založení střediska pro výuku zahraničních a
českých studentů na Univerzitě Karlově - Studijním středisku Dobruška.
Vánoce a Silvestřík pro děti
Velmi bohatá bývá kulturní nabídka v měsíci prosinci, v čase předvánočním. Nejinak
tomu bylo i v roce 2011. Zahájení vánočních akcí bylo vlastně již 27. listopadu, o první
adventní neděli, kdy při rozsvícení vánočního stromu na náměstí F. L. Věka připravily pěkný
program děti z dobrušské Základní umělecké školy. Tentýž den dopoledne uspořádal ID
aerobic team v tělocvičně ZŠ Františka Kupky Předvánoční cvičení a „pečení“ s Vláďou
Valouchem. První prosincový den vystoupilo se svým koncertem v překrásném prostředí
synagogy dívčí smyčcové kvarteto ZUŠ Dobruška a téhož dne uspořádala městská knihovna
pořad pro děti Povídám, povídám adventní pohádku. Na začátku měsíce přišlo také několik
Mikulášů. Do jídelny Univerzity Karlovy pozvala Mikuláše s čertíky ZO KSČM Dobruška,
do kulturního domu dobrušští skauti a do svého střediska hasiči z Křovic. Mikuláše s čerty
pozvala i Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, aby obohatili již třetí ročník výstavy
podorlických betlémů. V městské knihovně proběhlo v pátek 2. prosince andělské půjčování.
Vánoční program pro seniory pod názvem Pojďme za hvězdou připravila v pastoračním centru
dobrušská římskokatolická farnost a farní charita. Žáci ZUŠ předvedli své umění na
adventním koncertu v sále školy 8. prosince. Jednota bratrská připravila v sále Univerzity
Karlovy pestrý a zajímavý program pro děti a rodiče, nazvaný Pohádkové Vánoce a děti
z Církve bratrské připravily do Společenského centra - kina 70 vánoční divadelní hru Třetí
hvězda. Z Betléma se ozývá – tak nazvaly své koncertní vystoupení členky ženského
pěveckého sboru Vlasta, které si k němu do sálu Univerzity Karlovy přizvaly Zdeňka
Svědíka. Toho mohli zájemci slyšet společně s jeho dcerou Gabrielou na koncertu tradičních
vánočních písní v Husově sboru, kam oba účinkující pozvala Církev československá husitská.
Vánoční hudbu bylo slyšet i na koncertu hronovského Big bandu v kulturním domě tamtéž se
pořádal i vánoční koncert Valanky s hostem Miloněm Čepelkou. Mateřské centrum Hlásek
uspořádalo v pastoračním centru zpívání koled s nejmenšími dětmi v předposlední den roku a
vánoční atmosféra definitivně dozněla při zhasnutí vánočního stromu na náměstí F. L. Věka
v nedělní podvečer 8. ledna 2012.
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Poslední den roku patřilo dobrušské náměstí opět dětem a jejich Silvestříku. Zaplněné
náměstí se bavilo různými soutěžemi, či poslechem muziky. Vyvrcholením akce byla dětská
půlnoc s pestrým ohňostrojem.
4. Hospodářský život, sociální a správní záležitosti
Úspěch dobrušské firmy JECH CZ
Veletrh FOR INTERIOR a souběžně probíhající veletrhy FOR DECOR a FOR
PRESENT, které ve dnech 7. - 10. října 2010 proběhly v Pražském veletržním areálu v
Letňanech, nadchly vystavovatele i návštěvníky. Více než 23 622 zájemců o interiérový
design, dekorace a dárky zhlédlo zajímavé a neotřelé expozice 365 vystavovatelů ve 4 halách
na ploše 16 000 m2. Představeny zde byly novinky pro nadcházející sezónu 2011 z České
republiky i ze zahraničí. V rámci veletrhu FOR INTERIOR 2010 byly posuzovány exponáty v
soutěži o nejlepší výrobek veletrhu GRAND PRIX. Základní kritéria pro přihlášení do soutěže
byly netradiční nápad, design, mimořádná kvalita za přijatelnou cenu a technické řešení.
Vítězem této soutěže se stala firma JECH CZ, s. r. o., z Dobrušky. Cenu dostala za
soubor sedacího nábytku. Předseda poroty ing. arch. Fišer při předávání ceny prohlásil, že
dobrušská firma představila v soutěži skvost evropské, možná i světové, úrovně. Zájem
návštěvníků byl i o další výrobky nové kolekce firmy JECH CZ nejen pro jejich špičkové
zpracování, ale také moderní design, kterým překvapila zřejmě všechny znalce v nábytkovém
průmyslu.
Jako na každém veletrhu pořádaném firmou ABF, a. s., i tentokrát byla volena
nejzdařilejší expozice TOP EXPO 2010. Vítězství patřilo opět firmě JECH CZ, s. r. o., za
velkoryse řešený expoziční objekt navozující atmosféru vloženého interiéru. Vtipné a
zajímavé řešení zaujalo nejen porotu, ale především návštěvníky veletrhu.
Rozpočet
Rozpočet Města Dobrušky na rok 2011 schválilo zastupitelstvo města na svém
zasedání dne 7. března 2011. Schválený rozpočet příjmů činil 128 670 840 Kč, schválený
rozpočet výdajů činil 159 631 000 Kč. Rozpočet byl tedy schválen jako schodkový. Vyšší
výdaje byly pokryty úsporou finančních prostředků z roku 2010 ve výši 30 960 160 Kč.
Během roku 2011 prováděla část rozpočtových opatření, kterými byl upravován
rozpočet, z pověření zastupitelstva také rada města. Následně tyto úpravy na svých
pravidelných zasedáních schvalovalo zastupitelstvo města. Konečná výše upraveného
rozpočtu k 31. 12. 2011 u příjmů činila 192 716 840 Kč a u výdajů činila 224 944 950 Kč. Po
úpravách byl rozpočet opět schodkový. Vyšší výdaje měly být financovány z přebytku
hospodaření roku 2010, z přijatých dotací během roku 2011 a dalších původně
nerozpočtovaných příjmů roku 2011 celkem ve výši 66 581 900 Kč.
Upravený rozpočet příjmů v roce 2011 byl splněn na 99,35 %. Skutečnost
vyinkasovaných příjmů v roce 2011 činila celkem 191 470 779,29 Kč.
Upravený rozpočet výdajů v roce 2011 byl splněn na 78,70 %. Výdaje byly celkem
177 021 739,86 Kč.
Hospodaření Města Dobruška za rok 2011 skončilo přebytkem hospodaření ve výši
14 449 039,43 Kč. Hospodaření bylo ovlivněno vyšším příjmem daňových a nedaňových
příjmů, nerealizováním některých investičních akcí – hlavně ZŠ Fr. Kupky – snížení
energetické náročnosti budov a rekonstrukce (9 mil. Kč), zateplení a rekonstrukce MŠ v ul. Za
Univerzitou (12 mil. Kč), zřízení kompostárny (8,8 mil. Kč) a nižším čerpáním běžných
výdajů.
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Reforma sociálního systému
V souvislosti s plánovanými změnami v sociálním systému vypracovalo ministerstvo
práce a sociálních věcí tzv. sociální reformu, která nabývá účinnosti v letech 2012 a 2013.
Jedná se o nejrozsáhlejší změny v sociálním systému za posledních několik let.
Základní změny obsažené v Sociální reformě I.
- Sjednocení místa a administrace dávek poskytovaných MPSV
Od 1. ledna 2012 se sjednocuje proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany.
Rozhodování a administrace těchto dávek je k tomuto datu prováděno jediným orgánem,
kterým je Úřad práce ČR. Sjednocením dávkových agend v rámci Sociální reformy I. dochází
ke zvýšení komfortu klientů z hlediska územní dostupnosti. Tento krok také přinese možnost
efektivnějšího řízení a administrace dávek i lepší kontrolovatelnost využití prostředků státu.
Veškeré služby – jak v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i
dávky pro osoby se zdravotním postižením – bude možné vyřídit na kterémkoli ze 423
kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 detašovaných, resp. výjezdních pracovišť ÚP
- Karta sociálních systémů
Sociální reforma počítá se zavedením Karty sociálních systémů, pomocí které se bude
občan prokazovat při kontaktu se systémy spravovanými MPSV. Karta bude sloužit také jako
průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí budou moci zdravotně handicapovaní
čerpat stejné výhody, jaké mohou čerpat dnes při předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v
současné papírové podobě. Karta bude sloužit také jako karta platební. Dávky si bude možné
vybrat z bankomatu, kartou bude možné platit v obchodě a bude možné s ní platit i převodem
na účet. Kartu bude vydávat Úřad práce ČR. Za vedení účtu se neplatí.
- Posuzování zdravotního stavu
Značně se zjednoduší a zefektivní celý proces posuzování zdravotního stavu pro příspěvek
na péči. Posuzovat se bude deset základních životních potřeb. Tím se dosáhne větší
objektivity, spravedlivějšího posuzování a menší administrativní zátěže. Posudky budou
využitelné i pro poskytování jiných dávek, např. příspěvku na mobilitu.
- Veřejná služba
V rámci Sociální reformy I bude od 1. 1. 2012 institut veřejné služby převeden z obcí do
kompetence Úřadu práce ČR.
Pokud uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci úřadu práce nepřetržitě déle než dva
měsíce odmítne bez vážného důvodu vykonávat veřejnou službu v rozsahu až do 20 hodin
týdně, bude z evidence vyřazen. Vedle zákonem stanovených podmínek Úřad práce ČR určí
podrobná kritéria pro výběr uchazečů o zaměstnání, kterým bude veřejná služba nabídnuta.
Metodika bude směřovat do veřejné služby zejména uchazeče o zaměstnání, kteří jsou
dlouhodobě v evidenci úřadu práce.
• Změny v systému dávek pro osoby zdravotně postižené
Příspěvek na mobilitu
Sloučil dřívější dávky – příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na provoz
motorového vozidla. Jedná se o opakovanou nárokovou dávku, která bude poskytována
osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti
mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou
dopravovány a nejsou jim poskytovány sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách (pobyt v sociálním nebo zdravotnickém zařízení). Výše příspěvku na
mobilitu bude v jednotné výši 400 Kč měsíčně.
Příspěvek na zvláštní pomůcku
Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která bude určena osobám s těžkou vadou
nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením
nebo těžkým mentálním postižením. Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku
nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč (z
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vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo
jejichž vrácení bylo prominuto). Dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které
umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení
a úpravy motorového vozidla a úprav bytu.
- Změny na odboru sociálních věcí a zdravotnictví v souvislosti se Sociální reformou I.
od 1. 1. 2012
V prosinci 2011 došlo k personální, spisové a finanční a materiální rozluce mezi
Městským úřadem Dobruška a Úřadem práce ČR, kontaktní pracoviště Dobruška. V rámci
delimitace získali 4 referenti OSVZ pracovní místo na Úřadu práce a nemusel tak nikdo odejít
pro nadbytečnost. Na OSVZ nyní zajišťují čtyři referentky sociálně-právní ochranu dětí a
nově vykonávají svoji činnost dva sociální pracovníci. Celá rozluka probíhala za velmi
nestandardních podmínek a za plného provozu, což kladlo velké psychické nároky na všechny
zúčastněné. Došlo také k výměně pater mezi ÚP a OSVZ včetně stěhování nábytku.
Agendy nadále zajišťované odborem sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Dobruška:
•
Sociálně-právní ochrana dětí
•
Sociální práce
Agendy přecházející na Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Dobruška:
•
Příspěvek na péči
•
Hmotná nouze
•
Dávky pro osoby zdravotně postižené (příspěvek na mobilitu, příspěvek na ZP)
•
Veřejná služba
Obchod, živnosti a služby
Obecní živnostenský úřad plynule navázal na předchozí roky a opět pokrýval tři
oblasti výkonu státní správy – živnostenské podnikání, podnikání v zemědělství a povolování
výherních hracích automatů.
Živnostenský zákon nebyl v roce 2011 nijak zásadním způsobem novelizován, i když
drobné novely ovlivnily především zařazení některých živností. Příkladem může být vznik
zcela nové vázané živnosti „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“.
Více než 90% podání bylo realizováno elektronickou formou, což přináší stále větší
komfort v jednání s klienty. Elektronická verze jednotného registračního formuláře je
napojena na RŽP (registr živnostenského podnikání, CEO (centrální evidenci obyvatel) a
registr adres, díky čemuž dochází ke kontrole pořizovaných dat a odstranění jejich případné
chybovosti. Stále více jsou i v praxi živnostenských úřadů využívány datové schránky a to
zejména při komunikaci s jednotlivými složkami státní správy, což značně urychluje vyřízení
žádostí a podání.
Po celý rok 2011 probíhaly přípravné práce související s přechodem na tzv. základní
registry. Servisní firma ICZ a.s. zajišťovala kontroly a porovnání dat v živnostenském
rejstříku s daty v ostatních evidencích a na základě výstupů zabezpečovaly Obecní
živnostenské úřady v celé ČR opravy údajů pořízených za 20 let existence.
Do vývoje RŽP a napojení živnostenských úřadů na mnoho centrálních systémů
(např. rejstřík trestů, obchodní rejstřík, agendu finančních úřadů, ČSSZ, zdravotních
pojišťoven) byly v průběhu minulých let investovány poměrně značné finanční prostředky ze
státního rozpočtu. Ve chvíli, kdy tento systém patří k nejfunkčnějším a Obecní živnostenské
úřady k nejlépe vybaveným složkám státní správy, se objevily zcela nepochopitelné snahy
Ministerstva průmyslu a obchodu o zpětnou centralizaci struktury živnostenských úřadů. To
vyvolalo obrovskou vlnu odporu nejen mezi pracovníky Obecních živnostenských úřadů, ale i
ve vedení obcí. Tyto zcela nekoncepční tendence jednoznačně odmítly i Svaz měst a obcí a
Asociace krajů. S odchodem ministra Kocourka z MPO došlo následně k utlumení snahy o
zrušení obecních živnostenských úřadů s tím, že o koncepci veřejné správy bude v budoucnu
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rozhodovat pouze Ministerstvo vnitra. Přes obavy úředníků Obecních živnostenských úřadů o
ztrátu zaměstnání, nesměla být ochromena akceschopnost úřadů a jejich povinnosti
vyplývající ze zákona o živnostenských úřadech.
V roce 2011 vydal Obecní živnostenský úřad Dobruška na základě žádostí a oznámení
klientů 2040 dokumentů a vybral 210 830 Kč na správních poplatcích. Vedle činnosti
registrační probíhala i pravidelná kontrola podnikatelů. Od 1. ledna do 31. prosince 2010 bylo
zkontrolováno 242 podnikatelů. Zhruba čtyřikrát za rok se uskutečňuje také společná kontrola
s pracovníky České obchodní inspekce.
K zásadním změnám ve výkonu státní správy v oblasti evidence zemědělských
podnikatelů nedošlo. K 31. prosinci 2011 bylo ve správním území Městského úřadu Dobruška
evidováno 172 fyzických a 16 právnických osob.
Poslední oblastí výkonu státní správy v působnosti odboru Obecní živnostenský úřad
Dobruška je povolování výherních hracích přístrojů. V roce 2011 byl rozhodnutím povolen
provoz 11 ks VHP na území města. Dále však bylo v Dobrušce provozováno na základě
povolení vydaného Ministerstvem financí 42 ks tzv. jiných technických zařízení
(videoterminálů). Do městské pokladny byly odevzdány poplatky ve výši 961 230 Kč, z toho
činil správní poplatek 170 000 Kč, místní poplatek z VHP a na základě obecně závazné
vyhlášky i z terminálů 791 230 Kč.
I nadále bylo poskytováno poradenství v oblasti ochrany spotřebitele. Vedle osobních
konzultací případů s nespokojenými spotřebiteli, jsou zveřejňovány aktuální informace
týkající se testování výrobků na českém trhu a příklady úspěšných reklamací výrobků.
Nezaměstnanost
Celková recese a špatný vývoj naší společnosti našel svůj výraz i ve vysoké
nezaměstnanosti. Náš region není ovšem zdaleka tolik postižen nezaměstnaností jako regiony
jiné. Na začátku roku zde bylo 273 nezaměstnaných, tj. 10,18 %, přičemž celookresní průměr
byl o něco nižší, 9,05 %. V průběhu roku se přece jen podařilo míru nezaměstnanosti alespoň
o něco snížit na 7,98 %, což představuje 224 osob. Z hlediska věkové struktury tvoří největší
podíl lidé nad 50 let věku, kteří hledají zaměstnání jen s velkými obtížemi. Podle dosaženého
vzdělání je nejvíce nezaměstnaných mezi lidmi se základním vzděláním a vyučením. Tyto dvě
skupiny tvoří téměř dvě třetiny všech nezaměstnaných. Přibližně jedna třetina
nezaměstnaných je bez práce do tří měsíců (aktuální údaj ke konci roku 2011), hrozivá je však
plná třetina těch, kteří nemohou práci sehnat ani po více jak roce hledání. Pouhých dvanáct
volných pracovních míst na téměř 400 nezaměstnaných na konci měsíce prosince 2011 je
smutným dokladem nepříznivého vývoje i u nás na Dobrušsku.
Městská policie
V roce 2011 docházelo ke změnám v početním stavu strážníků Městské policie
Dobruška. Početní stav strážníků Městské policie Dobruška byl v roce 2011 pět strážníků. Ke
konci měsíce října klesl na počet čtyř členů, ale v měsíci listopadu vzrostl o jednoho čekatele
na pozici strážníka.
Nepodařilo se pokrýt pouze některé méně důležité akce, protože to počet strážníků
nedovoloval a pokrytí by bylo na úkor krytí služby v jiné a více potřebnější době. Ale i přesto
Městská policie Dobruška zajišťovala většinu společenských a sportovních akcí. Strážníci
Městské policie Dobruška zajišťovali veřejný pořádek při konání městských trhů, pálení
čarodějnic, májových oslav, Dobrušské pouti, při dni IZS, Svatováclavských slavností,
Dobrušských Vánoc, Silvestříku pro děti a mnoho dalších. Při zajišťování většiny akcí,
vyhlášeném kalamitním stavu a povodních strážníci Městské policie spolupracovali s Policií
ČR, HZS PS Dobruška, JSDH Dobruška a jinými sbory JSDH. Strážníci také velice úzce
spolupracovali i s ostatními odbory při MěÚ Dobruška. Obzvláště s pracovnicemi OSVZ,
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pracovníky odboru dopravy, správy vnitřních věcí, technických služeb a spolupráce s těmito
složkami je stále na dobré úrovni. Strážníci prováděli besedy na školách, školkách i mezi
seniory které měly velice kladnou odezvu např. od rodičů, učitelů, ošetřovatelů a vychovatelů.
Strážníky byly doručovány písemnosti od správních orgánů při MěÚ Dobruška a soudů ČR.
Je nutno se také zmínit o činnosti Městské policie v obcích, se kterými má město
Dobruška uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Na základě veřejnoprávních smluv v těchto
lokalitách strážníci Městské policie vykonávají činnost a to v plném rozsahu jejich pravomocí.
Ze strany starostů k této činnosti nebylo připomínek. Naopak toto působení Městské policie
Dobruška bylo hodnoceno velice kladně. Občané těchto obcí stejně jako v předešlých letech
volají hlídku Městské policie k řešení přestupků a obrací se i s žádostí o pomoc nebo radu.
V průběhu roku 2011 provedli strážníci Městské policie ve spolupráci s Policií ČR a
sociálním odborem při MěÚ Dobruška několik akcí zaměřených na požívání alkoholických
nápojů mládeží. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno nějaké závažné porušení zákona.
Většina porušení byla odhalena hlídkou Městské policie v průběhu roku nárazově a byla
řešena na místě blokovou pokutou nebo si jejich další řešení převzala pracovnice OSVZ při
MěÚ Dobruška.
Dále strážníci Městské policie a Policie ČR OO Dobruška provedli několik přednášek
a besed v mateřských školách, základních školách a na základní škole se speciálním
zaměřením v Dobrušce i mimo ni. Na těchto přednáškách byli účastníci seznámeni s činností
Městské policie, Policie ČR, pořádkové jednotky Policie ČR, spoluprací se sbory IZS a dále
s problematikou dopravní výchovy, drog, alkoholu a represe při spáchání protiprávního
jednání. Hlídka MP se v průběhu roku značnou mírou opět jako v předešlém roce zaměřila na
kontrolu používání osvětlení u cyklistů za snížené viditelnosti, která byla v loňských letech
dosti tragická. Bylo zde zjištěno výrazného zlepšení, jak nám dokládají i kladné ohlasy od
řidičů vozidel pohybujících se v podvečerních a večerních hodinách v našem městě.
Dohled nad bezpečným přechodem pozemní komunikace žáků u ZŠ zabezpečují dva
proškolení občané Dobrušky důchodového věku, kde se k nim několikrát v roce a v
nenaplánovaném čase připojila i hlídka Městské policie.
Městská policie Dobruška disponuje jedním vozidlem Škoda Octavia. Pokud bych se
měl vyjádřit k dalšímu technickému vybavení je na dobré úrovni. Ale vzhledem ke stále
zvyšující se agresivitě a aroganci osob se snažíme toto vybavení stále rozšiřovat a
modernizovat abychom předešli tomu, že k projednání přestupku nebo trestného činu není
doložen dostatečně kvalitní záznam nebo důkaz nebo strážník nebude mít k provedení
zákroku potřebný technický prostředek. V měsíci prosinci byl v ul. Opočenská ve městě
Dobruška rozšířen kamerový systém v počtu již čtvrté pohyblivé kamery. Díky tomuto vzrostl
počet nepřetržitě monitorovaných míst. Díky kamerovému systému se v roce 2011 podařilo
objasnit několik situací a dokázat několik desítek přestupků. Jak dopravních tak i proti
veřejnému pořádku. Došlo i k objasnění několika trestných činů a záznam z kamerového
systému si čím dál častěji vyžaduje Policie ČR.
5. Kulturní dění
Kulturní zařízení města Dobrušky
Kulturní dům města Dobrušky
Kulturní zařízení města Dobrušky – středisko Kulturní dům zajišťoval v roce 2011
kulturní akce a servis pro občany, občanská sdružení a organizace města, ale i ostatní, dle
předmětu své činnosti jako v předešlých letech.
Šlo především o realizace divadelních představení pro děti a dospělé, zábavné pořady,
koncerty, taneční kurzy pro začátečníky i pokročilé apod. Technicky zajišťoval pořádání
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plesů, tanečních zábav, schůzovní činnost, školení firem, zkoušky divadelních a jiných
zájmových souborů. Dále organizoval nebo se pořadatelsky podílel na venkovních akcích,
jako byly akce Čarodějnice, Den bezpečnostních složek, Dobrušské letní muzicírování,
Svatováclavské slavnosti, Silvestřík pro děti a mnoho dalších.
V roce 2011 uskutečnil Kulturní dům 89 akcí, tedy o 35 méně než v roce předešlém.
To je dáno tím, že v roce 2010 Kulturní dům přebíral i některé akce Kina 70, které bylo
v rekonstrukci. A v roce 2011 se naopak některé akce natrvalo přesunuly do Společenského
centra - kina 70 (profesionální i amatérská divadelní představení, větší koncerty, vystoupení
ZUŠ apod.).
Z dalších úspěšných akcí Kulturního domu můžeme uvést například vystoupení
Terezy Rajnincové a LQ Bandu (22. února), setkání s Yvettou Simonovou (17. března),
účinkování Elisabeth Lohninger Quartet (12. dubna), folkový koncert Dáši AndrtovéVoňkové a Slávka Klecandra (v synagoze 21. dubna), koncert pěveckého sboru Vlasta (28.
května), módní přehlídku V. Frejvaldové (15. listopadu) a jiné.
Městská knihovna
V průběhu roku došlo k přerušení provozu knihovny ve dnech 8. – 19. srpna 2011, kdy
probíhala revize knihovního fondu. Obě půjčovny byly uzavřeny také v době vánočních
prázdnin z důvodu minimálního zájmu čtenářů o návštěvu provozovny v tuto dobu. Náklady
na případný provoz by tedy neodpovídaly poskytnutým službám.
Prostory knihovny navštívilo během roku 2011 celkem 22 362 uživatelů. Do tohoto
počtu se zahrnují návštěvníci obou půjčoven, uživatelé internetových stanic a účastníci
kulturně-vzdělávacích akcí. Celkový počet návštěvníků internetu byl 1.882, téměř stejný
počet jako v předchozím roce. Velký zájem projevila veřejnost o WIFI (bezdrátové připojení
k internetu) v prostorách knihovny.
Opravdu hodně užívanými zdroji informací jsou webové stránky (umístěné na adrese
www.mestodobruska.cz/knihovna) a facebook městské knihovny. Ty poskytují široké
veřejnosti základní údaje o činnosti knihovny, o připravovaných akcích či nadcházejících
změnách. Počet návštěvníků webových stránek vzrostl o 3.040, počet návštěvníků facebooku
knihovny se zdvojnásobil ve srovnání s rokem 2010. Kromě toho i nadále čtenáři využívali
elektronické informační služby, pokládali dotazy knihovníkům prostřednictvím e-mailu či
objednávali MVS elektronickou cestou.
Meziknihovní výpůjční služba byla využívána čtenáři dobrušské knihovny v průběhu
celého roku. Kladně bylo vyřízeno 97 čtenářských požadavků na vypůjčení knih z jiných
knihoven a 96 požadavků na zapůjčení vlastních publikací jiným knihovnám.
Knihovní fond, čtenáři
Ke dni 31. 12. 2011 čítal knihovní fond 32 522 knihovních jednotek a 66 titulů
periodik. Na nákup knih a časopisů byla využita částka 202 684,- Kč. Akvizice knižní
produkce probíhala v závislosti na požadavcích a potřebách čtenářů. Do fondu přibylo 843
nových svazků. Každoročně počet přírůstků klesá v závislosti na stále stoupajících cenách
knih. Na základě mnohaletých zkušeností proto požadovala knihovna do svého rozpočtu
částku 300 000,- Kč na nákup knih i časopisů, pro tyto potřeby však získala pouze 200 000,-.
Úbytek způsobený vyřazením zastaralých, zničených a ztracených publikací činil 744 svazků
knih.
Městská knihovna registrovala 1 345 čtenářů, což je o 61 více než vloni a což
představuje cca 19,5 % z celkového počtu obyvatelstva. Registrovaných uživatelů do 15 let
bylo 423, tj. asi 32 % z celkového počtu čtenářů. Do půjčoven přišlo za toto období 19 925
návštěvníků, včetně uživatelů internetu. Bylo uskutečněno 50 247 výpůjček, z toho je 8 658
prolongací. Skladbu všech výpůjček tvořily z 85 % knihy a z 15 % periodika. Rezervací se
během roku vyřídilo 1 645, tj. o 105 více než vloni.
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Metodický obvod
Městská knihovna slouží jako středisková. Ve spádové oblasti Dobruška, detašované
pracoviště MěK Rychnov nad Kněžnou, pracuje 18 obecních knihoven. Síť tvoří tyto obce:
Bačetín, Bílý Újezd, Bohdašín, Bystré, Byzhradec, Deštné v Orlických horách, Dobré,
Dobřany, Hlinné, Hroška, Chlístov, Janov, Kamenice, Ohnišov, Podbřezí, Rovné, Sedloňov a
Val. V síti obsluhovaných knihoven tedy nedošlo ke změně. Všechny obecní knihovny jsou
zaregistrované u MK ČR. Na základě smluv uzavřených s Městem Dobruška přispívají
jednotlivé obce metodického obvodu finanční částkou na služby s tím spojené. Každý rok
bývá vybíráno 13 500,- Kč. V roce 2011 se za tuto částku nakoupilo 99 svazků nových knih.
Ze státních dotací určených pro regionální funkce obdržela dobrušská knihovna
prostřednictvím pověřené knihovny v Rychnově nad Kněžnou na nákup fondu pro náš
metodický obvod částku 90 000,- Kč. Za ni bylo nakoupeno a zpracováno 603 knihovních
jednotek, určených obecním knihovnám.
Pracovnice pověřená (Městskou knihovnou v Rychnově nad Kněžnou) výkonem
regionálních služeb pro metodický obvod Dobruška začala od července 2011 pracovat na plný
pracovní úvazek. Její hlavní pracovní náplní i v tomto roce byla metodická, poradenská a
konzultační činnost, nákup, tvorba, distribuce a cirkulace výměnných souborů, údržba fondu,
pomoc při revizi, pomoc při zpracování statistik a další nezbytné úkony. V roce 2011 bylo
vyexpedováno celkem 143 souborů, které obsahovaly 3 394 svazků knih.
Spolupráce knihoven
Městská knihovna Dobruška i v roce 2011 spolupracovala s oborovým sdružením
SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) a KDK (Klub dětských knihoven).
V průběhu roku se knihovnice zúčastnily několika seminářů a setkání, které zmíněné
organizace uspořádaly.
Z časových důvodů musela vedoucí knihovny odstoupit z členství redakční rady
knihovnicko-informačního zpravodaje U nás.
Nadále pokračovala spolupráce s okolními městskými i obecními knihovnami,
důkazem toho je například spolupořadatelství dvou porad dobrovolných obecních knihovníků.
Na obou poradách byla věnována pozornost především pokynům k vyplňování statistických
výkazů, byla nabídnuta možnost proškolení a pomoc při vytváření vlastních webových
stránek každé obecní knihovny
Bližší spolupráci navázala dobrušská knihovna s MěK Opočno a MK Mokré,
především formou několika konzultací. Poskytla také další konzultaci školní knihovně
Gymnázia Dobruška ohledně práce s knihovním systémem Clavius a knihovně Výzkumné
stanice Opočno (součást Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti).
Kulturně-výchovné akce knihovny pro veřejnost
V roce 2011 zorganizovala Městská knihovna v Dobrušce celkem 119 akcí pro
veřejnost (81 kulturních a 38 vzdělávacích), což činí menší pokles v počtu oproti roku
minulému (souvisí s nižším rozpočtem knihovny). Počet návštěvníků těchto akcí se zvýšil o
146 oproti loňskému roku.
Skladbu akcí tvořily výstavy, autorská čtení, besedy se známými /především
literárními/ osobnostmi, přednášky, výtvarné soutěže pro děti, exkurze, informační lekce pro
žáky mateřských, základních a středních škol z Dobrušky i blízkého okolí nebo akce pro děti
předškolního věku.
Velký úspěch zaznamenala lednová přednáška z oblasti alternativní medicíny – o reiki
a také všech sedm cestopisných přednášek, uspořádaných v malém sále nově
zrekonstruovaného Společenského centra – kina 70 v průběhu celého roku.
Pro děti z místních základních škol připravila knihovna ve spolupráci
s nakladatelstvím Thovt soutěž o pěkné ceny.
„Březnu – měsíci čtenářů“ vévodilo hned několik zajímavých akcí. Byli vyhlášeni a
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odměněni nejpilnější čtenáři roku 2010 obou oddělení. Na besedu přijala pozvání spisovatelka
Tereza Boučková. Netradiční setkání se čtenáři proběhlo v rámci další literární kavárny (v
prostředí jedné dobrušské kavárničky) nazvané „Kniha mého srdce“. Žáci ZŠ se zábavnou
formou výtvarně vzdělávali pod vedením ilustrátora Jiřího Fixla. Pro seniory bylo
připravenou školení v práci na PC.
Velké oblibě se těšila i většina výstav ve foyer knihovny. Dubnová výstava ilustrací
dobrušské rodačky Adély Moravcové byla doplněna i soutěží pro děti. Neobyčejný zážitek
přinesla návštěvníkům také výstava dřevěných plastik třebechovického řezbáře Vladimíra
Švarce. Za charitativním účelem byla uspořádána výstava fotografií z Afriky nazvaná
„Planeta lidí“. Za zmínku jistě stojí také prezentace výrobků členů Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých ČR či výstava karikatur Františka Kupky uspořádaná ke
140. výročí narození malíře.
Svým výkladem o Národním obrození vzdělával žáky místních základních škol
v prostorách městské knihovny ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce Mgr. Jiří Mach.
V průběhu roku 2011 nadále pokračovala akce určená nejmenším čtenářům knihovny „Povídám, povídám pohádku“.
V letních měsících se děti účastnily prázdninové fotografické soutěže „Prázdniny
s knihou“. Velký úspěch měla zářijová beseda s herečkou a spisovatelkou Evou Hudečkovou.
Jako každoročně se dobrušská knihovna účastnila celostátního projektu Týden knihoven, v
rámci kterého připravila pro své návštěvníky bohatý program - burza vyřazených knih, eanketa (anketa vystavená na webových stránkách a facebooku knihovny, hodnotící kvalitu
jejích služeb), prodejní výstava nakladatelství Thovt, „Čarovný podzimní večer
s východočeskými pohádkáři“, výtvarná dílna pro děti s názvem „Vlajka pro knihovnu“.
V listopadu poprvé uspořádalo oddělení pro děti a mládež halloweenskou párty pro
děti. Podvečer strávený v prostorách knihovny hodnotily děti převlečené za strašidla velice
kladně. Listopadový festival Den poezie přinesl také spoustu zajímavých akcí. Čtvrté ročníky
ZŠ strávily v knihovně jednu vyučovací hodinu hraním si s verši. Knihovnice se se svými
čtenáři opět sešly v jazzové kavárně. Podvečer nazvaný „Poezie ke kávě“ tentokrát věnovaný
dílu K. H. Máchy proběhl pod vedením manželů Albrechtových z Častolovic. V závěru
měsíce listopadu zavítala do dobrušské knihovny spisovatelka Věra Nosková.
V prosinci proběhlo v dětském oddělení Andělské půjčování, dále pak předvánoční
prodejní výstava nakladatelství Thovt. Samozřejmě nechyběla již tradiční akce „Vánoce
v dobrušské knihovně“. Odpočinout od vánočního shonu si mohli přijít čtenáři do Městské
knihovny v Dobrušce ve dnech 21. až 23. prosince. V oddělení pro dospělé pro ně byla
připravena káva či čaj a čerstvé cukroví.
Informační centrum
Informační centrum se stalo již trvalou součástí města Dobrušky a významně přispívá
k jeho propagaci i k propagaci kulturního života města. Jeho pracovnice se snaží o neustálé
zvyšování úrovně své činnosti a rozšiřování nejenom kontaktů mimo město, ale trvalou
pozornost věnují i jeho propagaci na regionálních i celostátních akcích.
12. a 13. února 2011 se pracovnice informačního centra Dagmar Nováková zúčastnila
v rámci Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko veletrhu cestovního ruchu Holiday
World v Praze, kde poskytovala informace o novinkách cestovního ruchu celé oblasti
Orlických hor a Podorlicka a Královéhohradeckého kraje.
Důležité bylo navázání nových kontaktů nejen z východočeského kraje, ale
i dalších míst naší republiky. V průběhu března 2011 informační centrum zahájilo předprodej
vstupenek on – line v systému Společenského centra Kinu 70. Tato služba umožňuje
zakoupení vstupenky, příp. její rezervaci v informačním centru, které má ve srovnání
s pokladnou kina rozsáhlou otevírací dobu pro veřejnost.
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Ve dnech 14. a 15. dubna 2011 se obě pracovnice zúčastnily členského fóra Asociace
turistických informačních center /ATIC/, které se konalo v Holešově. Na programu bylo
projednání hospodaření v minulém roce, schválení rozpočtu ATIC 2011, možnosti dalšího
vzdělávání pracovníků cestovního ruchu, nová kategorizace informačních center a nových
podmínek klasifikace a certifikace TIC. Podmínky kategorizace informačních center se po
odhlasování zúčastněných zpřísnily. Naše informační centrum splňuje podmínky pro kategorii
B a udrželo si ve stále se zvyšujících nárocích stávající úroveň. Dalším přínosem naší účasti
bylo navázání kontaktů, výměna zkušeností s ostatními pracovníky informačních center a
prohlídka pamětihodností a významných míst Holešova a jeho okolí.
Měsíc květen byl ve znamení vrcholících příprav 4. ročníku Dobrušské pouti.
Informační centrum se na této akci významně podílelo propagačními aktivitami a organizací
stánkového prodeje. Ve dnech 27. – 29. května mělo rozšířenou otevírací dobu a poskytovalo
nejen informace, ale i zázemí pro účastníky akce.
3. června 2011 proběhl 4. ročník DNE BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK. Informační
centrum zajišťovalo potřebné administrativní a organizační práce a úzce spolupracovalo
s oddělením krizového řízení. Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko zapůjčila při
příležitosti konání akce infobus, ve kterém probíhaly propagační akce a distribuce
propagačních materiálů nejen našeho města, ale i celé oblasti Orlických hor.
Ve čtvrtek 30. června a pátek 1. července se pracovnice IC Jana Lukešová zúčastnila
dvoudenního pracovního semináře na téma destinační management. Seminář byl uspořádán
v rámci aktivit projektu Společná propagace Kladské země, Orlických hor a Podorlicka
podpořeného z Operačního programu přeshraniční, spolupráce ČR-PR 2007 – 2013.
Představeny byly destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko a Kladská země. Řešil se
problém financování cestovního ruchu, právě vznikající zákon o cestovním ruchu v České
republice, ale také role informačních center pro marketing destinačních společností.
V letní sezóně pomáhaly zajistit celotýdenní provoz informačního centra brigádnice,
které zde pracovaly již minulý rok. Dobrušské infocentrum spolupracovalo s Destinační
společností OH na tvorbě letních
i zimních turistických novin 2011.
18. a 19. října se konala TURISTICKÁ SETKÁVÁNÍ INFORMAČNÍCH CENTER.
Hlavním organizátorem bylo informační centrum Orlické Záhoří a tento projekt byl
realizován s finanční podporou Královéhradeckého kraje. Na programu byla exkurze
chráněných dílen KOPEČEK v Bartošovicích, prohlídka poutního kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Neratově, rozhledny Anna, pevnosti Hanička, setkání s regionálním spisovatelem
Josefem Lukáškem aj. Tento projekt hodnotíme obzvláště velmi kladně, jelikož se jednalo
nejen o praktické poznávání oblastí regionu, ale navázání zajímavých kontaktů s lidmi, kteří
mají bohaté zkušenosti z praxe.
Dne 3. listopadu se pracovnice IC – Dagmar Nováková a Jana Lukešová zúčastnily
jako návštěvnice 18. mezinárodního odborného veletrhu cestovního ruchu a hotelnictví MADI
TRAVEL MARKET 2011, který se konal na výstavišti v Praze. Na tomto veletrhu získaly
spoustu nových informací a zkušeností.
Ve dnech 1. a 2. prosince proběhlo v Deštném v Orlických horách Setkání zástupců
informačních center Královéhradeckého a Pardubického kraje, kterého se zúčastnila
pracovnice IC Jana Lukešová. Během obou dnů byla přednesena řada zajímavých příspěvků a
průběžně probíhala plodná diskuze. Na tomto setkání jsme si se svými kolegy z jiných
informačních center předali mnoho zkušeností a nových poznatků. Také proběhla výměna
propagačních materiálů, takže tím naše IC získalo do zimní sezóny aktuální nabídku
turistických novin a letáků.
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Vlastivědné muzeum
Výzkum – „Paměť města“
Přehled o jednotlivých oblastech programu Paměť města:
• paměť věcí (trojrozměrné předměty)
• paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.)
• paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků – události, historky)
• paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu)
• paměť filmu (8 mm, 16 mm, 35 mm filmy i videozáznamy – zapůjčit k přepisu na video)
• paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailónky významných regionálních
osobností)
Sbírky
Trvalá pozornost je v muzeu věnována práci se sbírkami. V roce 2011 byl prohlédnut
a ošetřen sbírkový fond nádobí skleněné a porcelánové, v němž se nachází 190 souborů.
Muzejní sbírky byly obohaceny o obrazy, plastiky, nádobí, oděvy, nástroje, nářadí a
různé přístroje. Bylo také pokračováno v digitalizaci starých amatérských dokumentárních
filmů.
V roce 2011 se sbírkový fond muzea rozrostl o 218 nových přírůstkových čísel
získaných dary a vlastním sběrem.
Muzejní knihovna
Odborná knihovna muzea slouží všem zájemcům o historii, zvláště pak o historii
regionální. V roce 2011 zde bylo registrováno 148 čtenářů, kteří si vypůjčili 111 knih. Do
knihovny přibylo 75 knih. Podstatnou část výpůjček tvoří regionální kroniky a odborná
regionální historická literatura, která slouží především zájemcům z řad studentů.
Výstavy
V roce 2011 byly připraveny následující výstavy:
V muzeu:
• V prázdninových měsících a v září byla ve výstavní síni muzea na Šubertově
náměstí instalována výstava obrázků a keramiky pod názvem Strašidla Karla
Štětiny.
V městské knihovně:
• V září a začátkem října byla v městské knihovně instalována výstava Karikatury
Františka Kupky.
V synagoze:
• Od konce září do prvního říjnového týdne byla ve spolupráci s občanským
sdružením Dobrušský patchwork uskutečněna výstava prací dobrušských
patchworkářek pod názvem Sešívaný svět.
V kině 70:
• Od června do září proběhla v prostorách malého sálu Společenského centra – kina 70
výstava Dobrušská řemesla.
• V září a v říjnu byla otevřena výstava 101 let fotoateliéru Ouřada.
Putovní výstava
• Byla dokončena putovní výstava Národní obrození v Podorlicku, určená školám a
obcím v Dobrušce i spádovém regionu, která bude následně distribuována.
Přednášky
• Pro vyšší ročníky dobrušských základních škol se v prostorách městské knihovny
uskutečnily v dubnu dvě akce nazvané Čtení o národním obrození.
• Dne 10. února byla v malém sále Společenského centra – kina 70 přednáška p.
Lemberka o Srí Lance, pořádaná ve spolupráci s městskou knihovnou.
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•

22. března rovněž v malém sále Společenského centra – kina 70 opět ve spolupráci
s městskou knihovnou proběhla přednáška Lucie Furchové a Miloše Lammera
Čtrnáctiměsíční cesta za dobrodružstvím.
• V dubnu ještě přednášel opět v malém sále SC – kina 70 Viliam Vatrt o své cestě po
Jižní Americe.
• 11. října se v malém sále SC – kina 70 konala netradiční cestovatelská přednáška
Tomáše Kubeše o cestě do srdce Afriky.
• 18. listopadu přednášel Roman Vehovský opět v malém sále SC – kina 70 o svém
sedmiletém putování stopem po Asii a Oceánii.
• Seriál cestopisných přednášek uzavřelo 8. prosince vyprávění Václava Turka o jeho
cestě Jakutskem a Kolymskou cestou na Magadan. Všechny uvedené cestopisné
přednášky proběhly v malém sále Společenského centra – kina 70 a pořádalo je
vlastivědné muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou. Návštěvnost přednášek se
pohybovala mezi 70 až 90 posluchači.
Koncerty
• Ve středu 18. května od 19 hodin se v rekonstruované synagoze na Šubertově náměstí
konal koncert Polyfonního sdružení z Nového Města nad Metují. Zazněly skladby
Antonína Dvořáka Stabat Mater a Petra Ebena Vesperae in Festo Nativitatis Beatae
Mariae Virginae. Vstup pro návštěvníky byl zdarma jako dárek k Mezinárodnímu dni
muzeí.
• Ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Dobrušce se 26. května uskutečnil
koncert žáků ZUŠ v synagoze.
• V červnu byl tradiční koncert žáků ZUŠ na dvorku domku F. Vl. Heka.
• 2. září se v synagoze uskutečnil koncert barokní hudby. Všechny koncerty v těchto
prostorách byly vyprodány.
Klub seniorů
Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas
každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin v přednáškové
síni muzea. Od podzimu 2011 se vzhledem k připravované rekonstrukci muzea přesunula
setkání Klubu seniorů do Křesťanského centra Církve bratrské v ul. Zd. Nejedlého.
Jarní část:
7. února – Zahájení nového ročníku (Roman Toušek)
14. února – Církev a vlastenectví (Jiří Mach)
21. února – Posezení u kávy
28. února – 690 let města Dobrušky (Jiří Mach)
7. března – Tkalcování na Zlatém potoce (Tereza Pavlíčková)
14. března – Beseda se starostou města Petrem Tojnarem
21. března – Povídání o knížkách (Lenka Bendzová)
28. března – Čína (Milič Světlík)
4. dubna – Posezení u kávy
11. dubna – Velikonoce (Roman Toušek)
Podzimní část:
7. listopadu – Zahájení sezóny (Roman Toušek)
14. listopadu – Jak se dělá televize (Zdeněk Friml, Jiří Mach)
21. listopadu – Posezení u kávy
28. listopadu – Události roku 1848 (Jiří Mach)
5. prosince – Izrael (Roman Toušek)
12. prosince – Známky nejsou jen koníček (Josef Frýda, Václav Janeček)
19. prosince – Vánoce (Roman Toušek)
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Publikace
Byl připraven a odborně připomínkován 4. díl studie Josefa Flégla Dobrušsko
v pravěku.
Velikonoční jarmark
V neděli 17. dubna, tedy tradičně před velikonočním týdnem uspořádalo muzeum
jarmark tradičních a uměleckých řemesel s kulturním programem. Jarmark se konal opět
v jídelně SODEXHO v Základní škole Františka Kupky. Od 9 do 13 hodin měla více než
tisícovka návštěvníků možnost prohlédnout si a případně nakoupit výrobky tradičních a
uměleckých řemesel. V doprovodném programu vystoupil soubor mažoretek ze ZŠ Františka
Kupky. Vedle vánočního si i tato jarní přehlídka lidového umění získala již velkou oblibu u
návštěvníků.
Strašidelná muzejní noc
V pátek 20. května se v rámci Mezinárodního dne muzeí uskutečnila Strašidelná
muzejní noc. Od 20.45 hod. šel průvod strašidel ze Šubertova náměstí ulicí Kostelní,
Laichterovou, Komenského a Opočenskou na náměstí F. L. Věka, kde následovala strašidelná
módní přehlídka, soutěže pro děti a strašidelná diskotéka. Po celou dobu byla volně přístupná
radniční věž se strašidly. Tato akce, inspirovaná pověstmi z Dobrušska, byla určena
především pro děti ze základních škol, ale docela jistě se jí pobavili i dospělí návštěvníci.
Zúčastnilo se jí asi na dvě stovky návštěvníků.
Vánoční jarmark
V neděli 11. prosince uspořádalo vlastivědné muzeum již pátý ročník vánočního
jarmarku tradičních a uměleckých řemesel. Pro návštěvníky byla připravena opravdová
lahůdka v podobě nabídek dvaatřiceti druhů výrobků vztahujících se k vánočním zvykům a
tradicím. Někteří z trhovců dokonce předváděli, jak své výrobky zhotovují.
K vidění bylo opravdu hodně: perníčky, vánoční skleněné ozdoby, keramika,
hedvábné batikované šátky a šály, ručně pletené a háčkované oděvní doplňky, formičky na
vánoční cukroví, dekorace z přírodních materiálů, textilní hračky, paličkovaná krajka, tradiční
vrkoče, skládané papírové ozdoby, svíčky všeho druhu, patchworkové výrobky, košíčky
z pedigu, korálkové ozdoby a korále, knížky a suvenýry z dobrušského muzea i výrobky dětí
ze základní školy v Opočenské ulici.
Své umění předváděla přadlena s kolovrátkem a paní Henclová předváděla, jak se
dělají figurky z kukuřičného šustí. Návštěvníci si mohli odnést i vánoční stromek nebo jmelí
pro štěstí. Pro mlsné jazýčky byly připraveny kozí sýry z ekofarmy a pro zahřátí tradiční
staročeská medovina. Na úspěšném průběhu jarmarku měli svůj podíl i pracovníci firmy
SODEXHO, v jejíchž prostorách se akce konala a kteří připravili obědy, dobrou kávu, čaj i
studené nápoje.
V doprovodném programu jarmarku vystoupili žáci Základní umělecké školy
v Dobrušce pod vedením paní Štěpánky Holancové a Šárky Potůčkové. Jejich dva vstupy plné
především vánočních koled navodily onu správnou předvánoční náladu.
Smyslem vánočních jarmarků vlastivědného muzea není připravit akci komerčního
charakteru, ale spíše orientovat návštěvníka na české tradiční výrobky a zvyky a pomoci
vytvořit v rodinách atmosféru klidu, radosti, lásky a pohody, která byla pro Vánoce starých
dob charakteristická.
Propagace činnosti muzea
O muzeum a jeho práci bylo natočeno několik reportáží do Českého rozhlasu Hradec
Králové. Rozsáhlou reportáž natočila pro Český rozhlas 2 Praha Světlana Lavičková.
Muzeum se objevilo i několika reportážích České televize.
V Dobrušském zpravodaji byly každý měsíc publikovány články podrobně
seznamující se zajímavými knihami muzejní knihovny. Pro totéž periodikum byla připravena
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celoroční soutěž, nazvaná K čemu je to dobré?, spočívající v poznávání funkce předmětů
z muzejních sbírek.
Informace o činnosti a akcích muzea se objevovaly v místním i regionálním tisku a
muzeum spolupracovalo také na propagaci své činnosti a některých reportážích a pořadech
dobrušského televizního vysílání.
Hospodaření
Stálé expozice muzea navštívilo v roce 2011 celkem 9 050 platících návštěvníků,
z toho domek F. L. Věka 5 057, radniční věž 3 440 a židovskou expozici 553 návštěvníků.
Celkem bylo vybráno za vstupné 131 410 Kč, z toho v domku F. L. Věka 72 940 Kč, na
radnici 51 850 Kč a v muzeu 6 620 Kč. Na zářijovém koncertu v synagoze bylo vybráno
4 320 Kč. Vstupné na přednášky se nevybírá.
Kino
Společenské centrum - kino 70 Dobruška zajistilo v roce 2011 pro občany města a
jeho širokého okolí následující služby: provozování audiovizuálních projekcí ( promítaní
všech dostupných filmů dle možnosti distribuce v ČR – uzavřeny smlouvy s čtrnácti
distr.partnery a dále pak s AČFK pro potřeby zahájeného promítání tzv.ART filmů a Projektu
100, organizování ostatních kulturních akcí města, poskytování služeb v oblasti pronájmu
prostor kina a jeho zařízení, poskytování služeb v oblasti reklamy.
Bylo odehráno 340 filmových představení, které navštívilo 8.862 diváků, kteří
v pokladně kina utratili 911.221,-Kč.
V této organizátorské, pořadatelské činnosti a oblasti pronájmu sálu kina bylo
uspořádáno množství nepravidelných kulturních akcí, divadelních představení, schůzí a
výročních oslav. Za kulturní akce (nefilmového rázu) bylo utrženo 977.535,- Kč.
Společenské centrum - kino 70 v Dobrušce na samotném sklonku školního roku
zajistilo přistavení a provoz oblíbeného Kinematovlaku, který od 28. 6. – 4. 7. 2011 navštívilo
883 diváků!
Pro dokreslení provozu digitálního kina uveďme nejúspěšnější tituly i s příslušným
formátem: Méďa Béďa – USA (3D), Králova řeč – USA (2D), Čertova nevěsta – ČR (2D),
Piráti z Karibiku 4 – USA (3D), Lidice – ČR (2D), V peřině – ČR (2D), Harry Potter – USA
(3D), Šmoulové – USA (3D), Muži v naději – ČR (2D), Bastardi 2 – ČR (2D), Shrek – USA
(3D), Twilight sága – USA (2D), AVATAR (z roku 2010) – USA (3D).
Dále byly v průběhu roku 2011 zajištěny další akce, jak komerčního, tak
nekomerčního rázu. Šlo o výstavy, besedy či přednášky: únor - Michal na hraní, výstava
zaniklých řemesel, březen-cestopisná přednáška na malém sále, květen- Hansi (beseda),
přednáška o Nepálu, den pro ženy (malý sál-módní přehlídka), Závěrečné vystoupení ZUŠ
Dobruška, červen- vyřazení žáků 9. tříd, předávání maturitních vysvědčení, červenecposkytnutí „střechy nad hlavou“ Pionýrské skupině Za vodou Josefov, září- zahájení školního
roku, setkání kinařů ČR, září/říjen- výstava 101. let fotoateliéru J. Ouřady, cestopisné
přednášky (malý sál), výstava dřevostaveb 2011 (malý sál), přednáška Amerika Inkognita
(velký sál), listopad- beseda s poslancem Dr. M. Ransdorfem, vystoupení tanečního oboru
ZUŠ Dobruška, Den otevřených dveří, výstava R. Rohála (malý sál), Slavnostní koncert žáků
ZUŠ (50. výročí zal. školy), přednáška R. Vehovského (malý sál), prosinec- přednáška V.
Turka (malý sál), ochutnávka a prodej maďarských vín, výstava krajek a fotografií (malý sál)
a vystoupení M. Hejče.
Prostředky, vynaložené na rekonstrukci budovy nebyly tedy určitě vynaloženy
nadarmo a Společenské centrum – kino 70 je opět jedním z nejdůležitějších kulturních
zařízení nejen pro město Dobrušku, ale pro celou okolní spádovou oblast.
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Loutková scéna
Již v jarní části loutkářské sezóny začaly nemalé problémy, spojené se špatným vytopením
loutkového sálu. Trpěli tím jak loutkoherci, kteří neměli teplo nejen na zkouškách, ale ani při
představeních, ale také děti, které se přišly na své oblíbená „pimprlata“ podívat. Jako
každoročně se soubor obměnil, takže v něm účinkovali čtyři důchodci, jeden člen byl
v produktivním věku, dva studenti gymnázia a čtyři žáci ZŠ Františka Kupky. Práce na
přípravě her začala v nové sezóně hned od září. Zkoušky byly vždy v pondělí od 15,30 do
17,30. Podzimní sezónu zahájila hra Hastrman a Kašpárek na vandru, uvedená 6. října.
Reprízována byla 6. listopadu a díky teplému počasí mohli loutkáři dál hrát i zkoušet. 27.
Listopadu a 11. Prosince byla uvedena další hra Pohádka o slunci. V listopadu se o něco
zlepšilo vytápění na zkouškách, a tak mohla sezóna pokračovat. Nacvičovala se nová
pohádka, která však byla uvedena až po novém roce. Pak došlo v sokolovně k havárii, která
znamenala předčasný konec loutkářské sezóny 2011 – 2012. Snad se v následujícím roce
podaří celou neblahou situaci vyřešit tak, aby malí diváci o své divadélko nepřišli. Byla by to
škoda nejen pro ně, ale pro celou dobrušskou kulturu.
Péče o památky
Jednou z realizací obnovy kulturních památek, zařazených v Programu regenerace
Městské památkové zóny Dobruška, byla postupná oprava tzv. vily "U Rýdlů" čp. 187 v
Novoměstské ulici v Dobrušce. Přestavba vily, která je dílem architekta Jana Kotěry, byla
dokončena v roce 1919 pro zdejšího hoteliéra Václava Rýdla a jeho manželku Annu, rozenou
Laichterovou – sestru významného českého nakladatele Jana Laichtera. Tato památka je
zajímavou ukázkou objektu určeného pro moderní bydlení z počátku 20. století a dodnes si
zachovala nezaměnitelný styl a projev svého architekta. Příprava projektové dokumentace
započala již na základě doporučení regenerační komise v roce 2007. Postupně vznikla z rukou
paní Ing. Ludmily Fléglové z dobrušské firmy Prospekt a pana Petra Duška z atelieru Living z
Týniště nad Orlicí dokumentace, která vycházela z poznání dochovaného stavu kulturní
památky, ze studia díla Jana Kotěry a také z cest za poznáním jeho staveb, mj. i Kotěrovy
vlastní vily na pražských Vinohradech. Návrh v sobě zahrnul i rehabilitaci romanticky pojaté
zahrady, včetně vytvoření kopie původního oplocení a zděné pergoly. Sadové úpravy v
projektu připravila paní Ing. Petra Součková ze Studia zahrad z Třebechovic pod Orebem.
Archivní výkresová dokumentace Jana Kotěry z roku 1918 byla v I. etapě opravy v roce 2010
využita k obnově zaniklých stylových komínů a vila tak díky opravenému krovu, střešní
bobrovkové krytině a klempířským prvkům znovu začala získávat svůj částečně ztracený
výraz. Tuto první etapu realizovala Stavební společnost Štěpánek z Opočna. V roce 2011
proběhla pod záštitou firmy Asinta stavební společnost s.r.o. z Dobrušky oprava a nátěr
fasády, výměna dožilých oken a provedení jejich kopií, oprava zahradní lodžie, nátěry dveří,
opravy dřevěných plůtků, trámů, soklů a stylového zahradního domku, dříve využívaného
jako skladu zahradního nářadí. Díky těmto provedeným pracím a podpoře všech etap ze
strany Ministerstva kultury ČR byla II. etapa obnovy dokončena. Záměrem III. etapy v roce
2012 bude provedení restaurování maleb a nápisů na vstupním portálu, kladí lodžie ve směru
do zahrady a na dřevěném okřídlí severního a jižního štítu. Restaurátorský průzkum provedla
akademická malířka paní RNDr. Milena Nečásková z Prahy, známá restaurováním mnohých
uměleckých děl, včetně Svatováclavské kaple a mozaiky na triumfální Zlaté bráně
Svatovítské katedrály.
Po prohlášení zahrady u Rýdlovy vily za součást kulturní památky nemovitosti by
mohla také následovat obnova přilehlé zahrady s architektonickými doplňky. Cílem do
budoucna bude oprava interiéru, zejména podlah, výmalba a konzervace původních
dochovaných prvků – ozdobných skleněných výplní, kachlových kamen, stropních trámů ve
světnici apod. Uskutečněné opravy již nyní výrazně obohatily nejen okolní prostředí, ale vila

22

znovu získává, alespoň v exteriéru, svoji původní podobu po dokončení v roce 1919.
Mezi výrazné stavební akce uskutečněné v roce 2011 lze zařadit i stavební úpravy
památkově nechráněného dvorního traktu měšťanského domu čp. 14 na severní straně
náměstí. Stavební úpravy spočívaly v odstranění původního skladu dřeva v severní části
dvorku a bývalé (již v minulosti z velké části odstraněné) dvorní prádelny ve východní části
dvora. Odstranění se netýkalo konstrukcí domu čp. 14 a severní stěny s bránou, které jsou
památkově chráněné. Projekčně byly nově navrženy výstavby objektů do dvorní části,
provedení dvorního skladu se schodištěm, zpevnění dvorních ploch, přístřešku pro krytá stání
vozidel, oprava severní plotové stěny, nová vodovodní přípojka, dešťová kanalizace, napojení
plynovodu, rozvod elektrické energie, osvětlení objektů a dvora, terénní a zahradní úpravy.
Sklad dřeva byl v minulosti různě stavebně upravován a dozdíván keramickými tvarovkami,
práce ale nebyly ukončeny. Rozpracovaná obnova se nakonec projevila pro vlastníka objektu
jako finančně náročná a neodpovídala jeho záměru. Odstraněním zmiňovaných dvou torz
hospodářských staveb v dvorní části došlo k uvolnění prostoru dvora tak, jak tomu bylo před
velkou rekonstrukcí areálu po roce 1880. Záměrem majitelky nemovitosti, paní Ing. Magdy
Boughnerové, je využití této dvorní části jako místo klidové zóny, kdy na místě bývalé
prádelny byl vytvořen hmotově částečně odpovídající objekt stávajícímu. Navrženým
stavebním zásahem sice svým způsobem došlo ke změně současné urbanistické struktury
dvora, ale z pohledu památkové péče se zde projevil příznivý, a stavebně historickým a
památkovým průzkumem podpořený, návrat k původní jednoduché úpravě dvorní plochy se
zvýrazněním historické podoby dochovaného hradebního zdiva, které bylo opětovně, stejně
jako vstupní barokní branka, pokryto pálenou taškovou krytinou. Zachováno bylo také
původní okno v kamenném ostění opukové městské zdi. Ostění okénka je typicky kónické,
směrem k uličce Poddomí zužující se. Součástí prací byl i prováděný archeologický průzkum
paní PhDr. Martinou Bekovou z Muzea a Galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.
Průzkum a dohled nad pracemi bude probíhat i v roce 2012. Pro úplnost je uveden výtah ze
stavebně historického a památkového průzkumu objektu čp. 14, provedeného panem PhDr.
Jaroslavem Wagnerem v lednu roku 1987, ve kterém je mj. uvedeno, že po roce 1880 byly ve
dvoře přistavěny severní a východní dřevníky, barokní trakt byl překryt terasou a část dvora
upravena v zahradní parter s bazénem. Průzkum mj. konstatuje, že po odstranění dřevníku
(severní strana areálu, pozn. pisatele) zůstává pouze bývalá hradební zeď. Následně jsou
uvedeny návrhy na opravu zdi. Dále se uvádí, že provedený průzkum výrazně prokázal
renesanční původ domu i jeho barokní přístavbu, takže po odstranění rušivých novodobých
přístaveb a dalších zásahů lze dospět k jeho plné historické rehabilitaci.
V roce 2011 byla z podnětu majitele obchodu drogistickým zbožím, pana Ivo Císaře,
realizována také oprava celkového opláštění původně městského domu čp. 30 v jižní frontě
domů náměstí F. L. Věka, dnes prodejna hraček a sportovních potřeb. Dům se nyní honosí
odstíny šedomodrými. I na západní části domů na náměstí byly uskutečňovány opravy,
jmenovitě šlo o postupnou opravu fasády Hotelu Jelen. Snahou majitele pana PhDr. Zdeňka
Zahradníka je postupná obnova a návrat k podobě, kterou měl hotel před 2. světovou válkou.
Znovuobnovení byly okenní šambrány, portál dveří, v minulých letech také nová
šestitabulková okna a další práce. Po provedení nátěrů fasády bude do patra mezi okna opět
umístěna figurální malba jelena, tohoto domovního znamení.
6. Školství
Základní škola Františka Kupky
Základní škola Františka Kupky v Dobrušce je součástí výchovně vzdělávací soustavy,
je zařazena do sítě škol. Od l. l. 2003 je školou s právní subjektivitou. Je úplnou městskou ZŠ
v rozsahu prvního až devátého ročníku. Ve školním roce 2010/2011 měla 19 tříd. Na I. stupni
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- 10 tříd v pěti ročnících, na II. stupni - 9 tříd ve čtyřech ročnících. Poskytuje základní
vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání, vychovává
v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Nabízí etickou, estetickou,
pracovní, dopravní, protidrogovou, tělesnou a environmentální výchovu žáků.
Na škole bylo 19 tříd s počtem žáků od 18 do 28, průměrný počet žáků v jedné třídě na
I. stupni byl 23,0 a na II. stupni 22,8. Průměr školy činil 22,8. O žáky se specifickými
vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) pečovalo 8 dyslektických asistentek
na I. i II. stupni.
Aktivně pracoval vodácký kroužek, který sdružuje žáky I. a II. stupně. Pravidelnou
činnost vykazoval kroužek florbalu na I. i II. stupni, keramický kroužek a kroužek anglického
jazyka na I. stupni. Při školní družině bylo zřízeno 9 kroužků – mažoretky pro I. i II. stupeň (4
kroužky), sportovní kroužek pro nejmenší – 1. a 2. třída, pohybové hry – 3. a 4. třída,
vybíjená – 4. a 5. třída, výtvarný – 1. až 5. třída, cvičení na relaxačních balónech – 1. až 5.
třída
Ve škole je vytvořen dlouhodobý systém práce se žáky s poruchami učení, jejich
evidence a pomoc těmto žákům. Každý žák s projevy poruchy učení je doporučen do
pedagogicko-psychologické poradny, kde je vyšetřen speciálním pedagogem, popřípadě
dětským psychologem. Zprávy z vyšetření jsou uloženy a pravidelně kontrolovány
výchovným poradcem, který průběžně seznamuje vyučující jak prvního, tak druhého stupně
s problémy žáků. Jejich potřeby jsou individuálně řešeny s příslušnými vyučujícími a třídními
učiteli. Na základě zprávy jsou žáci prvního stupně zařazováni do reedukační péče, kde jsou
vedeni odborně připravenými pedagogy, kteří se žáky pracují podle individuálních
vzdělávacích plánů. Individuální vzdělávací plány jsou konzultovány a schvalovány
specielním pedagogem z pedagogicko-psychologické poradny. V letošním roce bylo celkem
šetřeno, zařazeno do reedukační péče a vypracovány individuální vzdělávací plány pro 29
žáků s poruchami učení.
Systematická příprava k volbě povolání na naší škole je zahájena již v osmých
ročnících, kdy žáci mají možnost navštívit Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou. Žáci 8. a 9.
ročníků si zde mohou prakticky vyzkoušet „Testy volby povolání“, které jim usnadní
rozhodování jejich budoucího profesního či studijního zaměření a výběr budoucího povolání.
Jsou zde podrobně seznámeni s možnostmi studia na středních školách a především uplatnění
na trhu práce v našem regionu. Škola mnoho let spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou
poradnou v Rychnově nad Kněžnou, kde se žáci mohou mimo jiné podrobit testům studijních
předpokladů. Kromě toho mají žáci 8. a 9. ročníků k dispozici velké množství informačních
zdrojů o vzdělávacích zařízeních Královéhradeckého kraje, konzultace s výchovným
poradcem, přednášky na téma volba povolání a jiné. Tak jako každoročně bylo v listopadu
zprostředkováno pro rodiče vycházejících žáků setkání se zástupci jednotlivých regionálních
středních škol a odborných učilišť. Škola žákům poskytuje veškerou podporu a pomoc při
vyplňování a podávání přihlášek na střední školy a zápisových lístků.
I v letošním roce byly individuálně řešeny tři případy problémových žáků, týkající se
především záškoláctví. Na řešení těchto přestupků spolupracovali třídní učitelé s výchovným
poradcem. V případě vážnějších problémů a přestupků se na řešení problémů podílelo vedení
školy a sociální pracovník. V jednom případě bylo posláno oznámení o zanedbání školní
docházky přestupkové komisi Městského úřadu v Dobrušce. Veškerá jednání probíhala ve
spolupráci s rodiči. Dále byly řešeny dva případy šikany ve třídě. V tomto školním roce nebyl
ve škole projednáván žádný závažnější případ užívání tvrdých či měkkých drog. Škola se
bohužel v mnoha případech stará o kouření žáků více než někteří rodiče.
V letošním školním roce vychází celkem 53 žáků. Z toho 44 žáků bylo přijato na
maturitní obory a 9 žáků na tříleté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou.
Výsledky přijímacího řízení:
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Gymnázia 6 žáků, obchodní akademie 6 žáků, střední odborné školy a střední odborná učiliště
s maturitou 32 žáků, střední odborná učiliště bez maturity 9 žáků.
Do osmiletého gymnázia byli přijati 3 žáci z pátého ročníku.
Z celkového počtu 431 žáků na škole bylo hodnoceno ke konci školního roku:
prospělo s vyznamenáním 229 žáků, tj. 53,13 %, prospělo 196 žáků, tj. 45,48 %, neprospělo 6
žáků, tj. 1.39%, kteří budou konat opravné zkoušky.
Chování: 426 žáků bylo hodnoceno velmi dobře, 4 žáci uspokojivě, 1 žák
neuspokojivě. Důtku ředitele školy dostalo 6 žáků, důtku třídního učitele 13 žáků, napomenutí
třídního učitele dostalo 19 žáků.
Celkově bylo uděleno 266 pochval za vynikající výsledky učební a sportovní, za
výsledky v mimoškolní činnosti, sběr starého papíru a léčivých rostlin.
Úspěchy žáků I. a II. stupně se prezentují na nástěnkách v budovách školy i na
náměstí. Na škole se také věnovali charitativní činnosti. Na Fond Sidus bylo v dubnu vybráno
5.600,- Kč. Výtěžek byl věnován pro dlouhodobě nemocné děti. Dalším projektem bylo
zapojení do sbírky „Děti ulice“. Zde činila vybraná částka 7.903,- Kč.
Žáci se během roku zúčastnili několika matematických soutěží.
Pythagoriáda:
- 40 žáků 6. tříd se účastnilo školního kola Pythagoriády, dva z nich postoupili do okresního
kola.
- 60 žáků 7. tříd řešilo úlohy školního kola této soutěže, tři z nich postoupili do okresního
kola.
Matematická olympiáda (MO):
- 3 žáci 6. tříd se účastnili školního kola MO a postoupili do okresního kola MO,
L. Matějů získal 6. místo.
- 12 žáků 7. tříd se účastnilo školního kola MO, 6 z nich postoupilo do okresního kola MO.
Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili přírodopisné exkurze do ZOO ve Dvoře Králové nad
Labem. Žáci 9. ročníku se začátkem září vypravili na krajskou zemědělskou výstavu do
Hradce Králové. Žáci 7. C využili vánočně vyzdobeného zámku v Náchodě k jeho návštěvě.
Po prohlídce byli bohatší o vědomosti z historie Vánoc.
V rámci exkurzních nabídek Podorlické vzdělávací společnosti „Řemeslo má zlaté
dno“ se zúčastnili vybraní vyučující vzdělávacích akcí.
Při Barevných dnech na II. stupni děti vyráběly v tvořivých dílnách velikonoční
pomlázky, píšťalky, kraslice a další tematické výrobky zaměřené k tradicím Velikonoc.
V únoru žáci 7. ročníku navštívili IQ park v Hradci Králové, kde si prakticky
vyzkoušeli řešení různých zeměpisných klamů a záhad. Výuka dějepisu v 7. ročníku byla
obohacena návštěvou skanzenu Villa Nova v Uhřínově. V průběhu školního roku byla využita
nabídka Klicperova divadla v Hradci Králové a žáci II. stupně navštívili několik představení.
Při výtvarné výchově navštěvovali v průběhu školního roku žáci 6. až 9. ročníku
výstavy v městském lapidáriu a v městské knihovně. Vlastní výtvarné práce představili
veřejnosti při výzdobě sálu školního plesu.
Žáci školy obohatili sborovým pěveckým vystoupením vánoční a velikonoční
jarmarky. V pěvecké soutěži „Karlovarský skřivánek“ se uskutečnilo školní kolo za účasti 12
žáků, 4 z nich zpívali v oblastním kole v Opočně, kde 3 žáci získali čestná uznání. Pro
zpestření hudební výchovy navštívili vybraní žáci II. stupně muzikál Drakula v Praze.
Zájemci z II. stupně se zúčastnili konverzačně poznávacího zájezdu do Londýna. Byli
ubytováni v rodinách, kde se zdokonalili ve znalostech anglického jazyka.
Pro žáky VII. ročníku se v měsíci lednu konal v Krkonoších na Pomezní boudě
týdenní lyžařský výcvik včetně výuky jízdy na snowboardu. Realizace ŠVP zahrnuje
sportovně turistické akce pro žáky 6., 8. a 9. ročníku. Třídenního podzimního pobytu
v Krkonoších se zúčastnili žáci 6. ročníku, hlavním cílem bylo upevnění třídního kolektivu.
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Začátkem června absolvovali žáci 6. a 8. ročníku vodácký výcvik na Rozkoši a 9. ročník kurz
sjíždění Otavy na raftech a pramicích.
Žáci se zúčastnili Dne bezpečnostních a záchranných složek IZS na dobrušském
náměstí. V pátek 24. června se uskutečnilo taktické cvičení IZS (integrovaného záchranného
systému).
V měsících květnu a červnu se za odměnu uskutečnily pro žáky školy školní výlety
Nejvýznamnější mimoškolní aktivitou zůstává Školní sportovní klub „Bodlinka“
(www.bodlinka.dkanet.cz) pod vedením pana učitele Zdeňka Potůčka. S jeho činností jsou
děti, učitelé i rodiče seznamováni na nástěnkách ve škole i ve městě. Klub rozvíjí pohybové
dovednosti a volní vlastnosti každého žáka, probouzí v dětech zájem o sportovní činnost
konáním náborových soutěží, přeborů školy ve všech sportech, které jsou uvedeny na logu
klubu.
Jedná se o vodáctví, florbal, lehkou atletiku, malou kopanou, vybíjenou, lyžování, plavání,
odbíjenou, košíkovou, softbal, šachy, střelbu ze vzduchovky a stolní tenis. Již pátým rokem
jsou sportovní soutěže rozšířeny o triatlon a dětský závod horských kol. Umožňuje dětem
sportovat ve volném čase na školních hřištích, učí se základům sportovních her a činností,
rozvíjí sportovní talenty (příprava na účast ve vyšších soutěžích apod.). Podílí se významnou
měrou na protidrogovém programu školy pod heslem „Kdo s Bodlinkou sportuje, jasně říká
drogám ne“.
V letošním roce dosáhlo nejvýraznějšího úspěchu florbalové družstvo starších děvčat,
které získalo titul přeborníka základních škol ČR. Díky tomuto umístění bylo nominováno na
Mistrovství světa školních družstev ISF Floorball 2011 v Plzni. Odtud přivezla děvčata velmi
pěkné páté místo.
V lednu 2011 se uskutečnil již 33. ples školy. Tato tradiční akce je pořádána ve
spolupráci s Občanským sdružením rodičů a přátel školy a zisk je použit pro potřeby žáků
školy. Škola získává průběžně finanční prostředky i sběrem léčivých rostlin a starého papíru.
Výtěžek z těchto akcí je zpětně využíván pro potřeby žáků školy.
Základní škola v Pulické ulici
Základní školu v Pulické ulici navštěvovalo během školního roku 2010 – 11, tedy do
pololetí kalendářního roku 2011, 184 žáků, kteří byli vyučováni v devíti třídách. Zároveň byly
otevřeny tři oddělení školní družiny a školní klub. V rámci školního klubu se mohly děti
zapojit do práce v sedmi zájmových kroužcích, především sportovního charakteru. Na škole
působilo 16 pedagogických pracovníků, jejich počet se nezměnil ani pro školní rok 2011 – 12.
V září 2011 začalo svou povinnou školní docházku v prvním ročníku 24 žáků, to znamená, že
v současnosti se pohybuje počet žáků mezi 180 až 190. Vzhledem k vysokému počtu žáků se
specifickými problémy učení organizovala škola také reedukační skupiny pro nápravu a
eliminaci těchto problémů.
Během roku 2011 se podařilo také za pomoci zřizovatele, MÚ Dobruška, vylepšit
materiální zabezpečení výuky o prázdninách byla zrekonstruována již nevyhovující učebna
chemie, která byla změněna na integrovanou učebnu pro přírodovědné předměty (chemie a
přírodopis) a vybavena novým nábytkem. Za peníze z evropského grantu byly do školy
zakoupeny a instalovány tři interaktivní tabule, takže škola nyní využívá celkem čtyři
interaktivní zařízení. Ve venkovním prostoru byla dokončena revitalizace travnatého hřiště
pro malou kopanou. To bohužel však jen částečně vyřešilo obrovské problémy s výukou
tělesné výchovy, neboť škola přišla o jedinou tělocvičnu, kterou mohla plně využívat, a to o
sál sokolovny, který TJ Sokol uzavřela vzhledem k vlastní finanční a platební neschopnosti.
Od podzimu se tedy část hodin tělesné výchovy vyučuje v náhradních a zcela nevyhovujících
podmínkách. Jediným řešením je přistavět ke škole sportovní halu, která by mohla v rámci
spolupráce sloužit i sousednímu gymnáziu a Podorlickému vzdělávacímu centru.
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Škola se již tradičně nevěnuje jen svému hlavnímu poslání, to je vzdělávání, ale také
výchově ke kulturnosti a zdravému způsobu života. V rámci této činnosti uspořádala v březnu
dětský karneval pro všechny zájemce z řad dobrušských dětí, a to ve spolupráci s Kulturním
domem města Dobrušky. Další akcí pro veřejnost byla tradiční předvánoční besídka dětí
prvního stupně pro předškoláky z mateřské školy. A návštěva Mikuláše s andělem a čerty
v obou mateřských školách se setkala s příznivým ohlasem přítomných dětí, učitelek i rodičů.
Žáci druhého stupně pak navštívili Prahu na jednodenní kulturní a poznávací exkurzi a
vybraní žáci také představení Jiráskovy Lucerny v divadle Na Fidlovačce. Vyučující spolu se
žáky využili i některých akcí pořádaných městskými kulturními zařízeními, především
knihovnou a muzeem. Velkým úspěchem skončila i celostátní soutěž školních časopisů, kdy
byl měsíčník vydávaný žákovskou redakční radou v rámci výuky mediální výchovy
vyhodnocen jako jeden z nejlepších.
Nedostatky ve výuce tělesné výchovy se škola snažila nahradit dalšími akcemi, a tak
se v květnu uskutečnil ozdravný pobyt v italském Gargánu, dále již tradiční, ale
pravděpodobně poslední vodácký zájezd na raftech po Vltavě, a na městském stadiónu také
celoškolní sportovní olympiáda. V průběhu roku proběhly i dva turnaje ve stolním tenisu a
v bowlingu. Na závěr roku byli také vyhlášení nejlepší sportovci školy a podle hlasování
samotných žáků tak Nej kluk a Nej holka.
V prosinci se dle dikce školského zákona uskutečnila také volba do školské rady při
ZŠ, neboť mandát dosavadní vypršel. Na základě voleb i jmenování zřizovatelem zůstala
školská rada prakticky beze změn – předseda Karel Joukl jun., členové Radka Svobodová a
Josef Frýda.
Padesát let základní školy v Opočenské ulici, bývalé zvláštní školy
O zřízení zvláštní školy v Dobrušce rozhodlo plenární zasedání ONV v Rychnově nad
Kněžnou v roce 1960. Otevřena byla radou ONV Rychnov nad Kněžnou 1. července 1961 a
organizována jako jednotřídní s 12 žáky ve čtyřech ročnících, a to v budově dnešního
dobrušského gymnázia. Jako jednotřídní přetrvala až do roku 1972, ale několikrát měnila své
umístění.
V roce 1967 se přestěhovala do prostor dnešní restaurace "U Jelena", v roce 1970 pak
do budovy lidové školy umění v ulici V. Hončla (dnešní Solnická), na podzim roku 1972 do
bývalé ubytovny "Dřeváku" v ulici 25. února (dnešní Javorová ul.) a byla organizována již
jako dvojtřídní. Zde setrvala do roku 1975. Tohoto roku přebírá městský národní výbor od
průmyslové školy elektrotechnické její internát v bývalé škole v Pulicích, přiděluje jej
potřebám zvláštní školy, a ta získává poprvé ve své historii vlastní objekt.
Prostředí bylo neustále zlepšováno, byla zřízena školní družina, výdejna obědů, školní
dílna a zároveň škola získala velký školní pozemek a postupně se rozrůstala až na školu
čtyřtřídní.
V únoru 1998 dochází opět k přemístění, a to do budovy v Opočenské ulici, kde škola
setrvává dodnes, již jako šestitřídní. Čtyři třídy jsou určeny vzdělávacímu programu praktické
školy a dvě třídy programu speciálnímu. Od roku 2006 nese název základní škola.
Průměrný počet docházejících žáků je 49, nejvíce, a to 55 žáků, navštěvovalo školu ve
školním roce 2008 - 2009.
Po ukončení povinné školní docházky žáci odcházejí do odborných učebních oborů,
někteří však zůstávají v péči rodiny.
Část veřejnosti pohlíží na tyto děti s despektem, avšak neoprávněně. Mentální
postižení je jistě nevýhodou v praktickém životě, ale zkušenosti ukazují, že je lze, pokud to
zdravotní stav dovolí, s úspěchem vyvážit pracovní zručností a pílí.
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Pravidelné školní akce dávají vyniknout pěvecky a pohybově nadaným dětem,
každoroční sportovní hry mládeže odhalují sportovně zdatné jedince, kteří nejednou stáli na
stupních vítězů nejen v okresních, ale i krajských kolech.
Pěkné rukodělné výrobky má možnost veřejnost zhlédnout při každoročních výstavách
v prostorách lapidária MěÚ v Dobrušce nebo při prodejních akcích svatováclavských,
vánočních nebo velikonočních. I v této kategorii se žáci umísťují na předních místech v
regionu.
Za padesát let působení školy se ve funkci ředitele vystřídalo 8 pedagogických
pracovníků. Nejvýrazněji se do historie zapsal pan Vladimír Sedláček, který vykonával funkci
od roku 1976 do roku 1991, a paní Viera Filová, která působila ve funkci v době od roku 1992
do roku 2001.
Práce na tomto typu málotřídní školy není vůbec snadná, a o to více si všichni
pedagogičtí pracovníci, kteří zde pracovali a ještě pracují, zaslouží veliká uznání. Současný
šestnáctičlenný kolektiv pod vedením ředitelky Mgr. Dagmar Mackové naplňuje poslání
školy, kterým je: "Připravíme tě do života."
Gymnázium
I v tomto školním roce, stejně jako jiné střední školy, se i gymnázium potýkalo
s nedostatkem žáků. Přijímací řízení probíhalo na základě přijímacích zkoušek. Do prvního
ročníku čtyřletého studia nastoupilo 25 žáků a do primy osmiletého studia 30 žáků.
Ve čtyřletém studiu maturovalo v jarním termínu celkem 32 žáků, z toho 9
s vyznamenáním, 18 prospělo a 1 neprospěl. V osmiletém studiu maturovalo 31 žáků, z toho
24 s vyznamenáním, 7 prospělo a jeden nebyl připuštěn k maturitě. Ti, kteří neprospěli nebo
nebyli připuštěni k maturitě v jarním termínu, dokončili úspěšně maturitu v podzimním
termínu. První státní maturitní zkoušky dopadly velmi úspěšně a škola obsadila 4. místo
v kraji mezi gymnázii. Z maturantů se jich 62, tj. 96,9% hlásilo na vysoké školy a z tohoto
počtu jich bylo 60 přijato, což představuje úspěšnost 96,8%. Celkem 11 jich odešlo studovat
technické obory, 9 humanitní, 10 lékařství nebo farmacii, 5 práva, 6 obory pedagogické, 12
ekonomické a 7 přírodovědné obory. Úspěšnost školy je v tomto směru opravdu vysoká.
Studenti posledního ročníku, 8. G, také zorganizovali Majáles, jehož druhým ročníkem
pokračovala obnovená tradice této studentské slavnosti, která navázala na úspěšný Majáles
z šedesátých let minulého století.
Žáci gymnázia se také věnovali prospěšné činnosti mimoškolní. Zúčastnili se mj. celé
řady Olympiád, v nichž dosáhli nemalých úspěchů. Stanislav Valtera z 5. G obsadil ve své
kategorii 1. místo v krajském kole Matematické olympiády. Pavel Potoček obsadil také ve své
kategorii Matematické olympiády 1. místo v kraji a byl účastníkem celostátního kola. Řada
dalších obsadila vedoucí místa v okresních a krajských kolech olympiád jiných oborů.
Na škole také probíhaly taneční kroužky a kroužky sportovních her. Uskutečnila se
školní kola v basketbalu, florbalu a volejbalu. Škola zorganizovala okresní kolo
Středoškolského poháru v atletice. Žáci školy byli v rámci kraje úspěšní v přespolním běhu,
stolním tenise, basketbalu, plavání a florbalu.
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií
Ve školním roce 2010/2011 bylo ve škole 12 tříd denního studia: 4 třídy oboru
Elektrotechnika a 8 tříd oboru Informační technologie. Celkem studovalo v denním studiu 310
žáků. Ve škole působilo 29 učitelů a v domově mládeže 3 vychovatelé. Počet žáků
ubytovaných na domově mládeže byl 51.
Škola v tomto roce oslavila 65 let od svého vzniku, a to dnem otevřených dveří za
hojné účasti významných návštěvníků, bývalých zaměstnanců i absolventů školy. Sportovní
hala školy dostala novou podlahu a v prostorách bývalé klubovny byla vybudována nová
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víceúčelová učebna. Jejich oficiální uvedení do provozu se stalo pro školu významnou
událostí, které se zúčastnila řada oficiálních hostů. V hlavní budově školy začala tento rok
první etapa výměny oken.
V tomto školním roce byla škola aktivně zapojena do 4 projektů, které jsou
podporovány Evropskou unií. Škola dále rozvíjela mezinárodní spolupráci s polskou školou
„Zespól szkól technycznych“ z Plocku a spolupracovala s řadou výrobních firem,
podnikatelských subjektů a s univerzitami v Hradci Králové, Pardubicích a Liberci.
Žákům bylo nabídnuto mnoho výchovně vzdělávacích aktivit, např. odborné exkurze a
přednášky, sportovní akce, filmová a divadelní představení, besedy, maturitní ples, mohli
navštěvovat zájmové kroužky.
Ve školním roce 2010/2011 úspěšně odmaturovalo 78 žáků, 10 z nich mělo
vyznamenání.
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum
Škola je druhou největší soukromou školou v Královéhradeckém kraji. Žáci zde
získávají úplné střední odborné vzdělání, zakončené maturitní zkouškou. V letošním roce, kdy
poprvé proběhly státní maturity, odmaturovalo úspěšně pět tříd, jejichž absolventům byla
předána maturitní vysvědčení na slavnostním shromáždění ve Společenském centru – kině 70.
Další třída složila úspěšně učňovské zkoušky. Ve škole byla vybudována nová laboratoř
výpočetní techniky a nové grafické studio pro obor Informační technologie. V rámci
úspěšného investičního projektu byl pořízen nový tiskový stroj s příslušenstvím v hodnotě 5
mil. Kč. Škola pro své žáky zorganizovala vodácký sportovní kurz na Vltavě, lyžařský výcvik
v rakouském Saalbach-Hinterglemmu a studijní a poznávací zájezdy s výukou ve školách
v Londýně a ve Vídni. Závěr roku patřil opět dnům otevřených dveří a již třetímu ročníku
výstavy podorlických betlému.
Základní umělecká škola v Dobrušce oslavila padesát let od svého vzniku
1. září 1961 byla zřízena v Dobrušce pobočka Lidové školy umění v Opočně, jejímž
ředitelem byl pan Josef Kováříček. Škola měla 58 žáků, z toho 20 v přípravném ročníku a
vyučující byli: Bohuslava Purmová (Železníková) - pověřena zastupováním ředitele - klavír,
Vladimír Homolka - housle.
Škola neměla vlastní budovu, vyučovalo se ve třídách Základní devítileté školy Fr.
Kupky. Již v roce následujícím byly škole přiděleny 3 malé učebny v 1. poschodí bývalého
Osvětového domu, vyučovalo se zde hře na klavír a housle, hudebním naukám a přípravné
hudební výchově se vyučovalo i nadále ve třídách ZDŠ.
V září 1969 se LŠU v Dobrušce stává samostatnou školou. Ředitelem školy jmenoval
Okresní národní výbor v Rychnově n. Kn. Miroslava Drašnera. Celkový počet žáků 211 hudební obor 87, taneční 42 a výtvarný 82 žáků. Od 1. září 1970 přiděluje MěNV v Dobrušce
celou budovu bývalého Osvětového domu Lidové škole umění. 1. září 1972 nastupuje na
školu nový učitel Vlastimil Železník.
V roce 1989 měla škola již v hudebním oboru 174 žáků, výtvarném 75 žáků, tanečním
57 žáků, literárně dramatickém 46 žáků, celkem tedy 352 žáků.
Miroslav Drašner skončil 4. 8. 1990 ve funkci ředitele odchodem do důchodu. Na jeho
místo nastoupila učitelka školy Drahomíra Dachsová.
Od 1. září 1994 byla ZUŠ přestěhována do budovy v Kostelní ulici čp. 428 a čp. 2.
Hudební obor měl 215 žáků, taneční obor 87 žáků, výtvarný obor 61 žáků, literárně
dramatický obor 15 žáků, celkem 378 žáků.
Dne 14. února 2003 zesnula neočekávaně paní ředitelka Drahomíra Dachsová. Na její
místo nastoupil pan František Zima, učitel kytary a bývalý žák paní ředitelky Dachsové. V
současné době má škola 420 žáků.
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Dům dětí a mládeže
Dlouhodobě je v Domě dětí a mládeže největší zájem o pravidelnou zájmovou činnost
(využití volného času v odpoledních hodinách) a o program, který je připravován na
dvoudenní podzimní a velikonoční prázdniny. Stále oblíbenější jsou tvořivé akce o prvním
prázdninovém týdnu pro děti, které zůstávají ve městě a neodjely na letní tábor či dovolenou.
Dále přetrvává zájem o letní tábor, který je určen pro mladší děti od 1. do 5. třídy na táborové
základně v Mělčanech. Bohužel však letos z důvodu rozlití Zlatého potoka do táborové
základny týden před táborem rozhodla ředitelka po dohodě se zřizovatelem a rodiči o
vybudování tábořiště v zahradě DDM. Tábor proběhl bez problémů ve stejném počtu dětí a
k plné spokojenosti dětí. Pro děvčata se zájmem o tanec se letos opět uskutečnil taneční tábor
v rekreačním zařízení Bedřichovka v Orlickém Záhoří. Zúčastnilo se jich 33.
U dospělých návštěvníků si získal oblibu Klub patchwork a šachový kroužek,
počítačové kurzy a jednorázové kurzy (drátování, postavičky z kukuřičného šustí, různé
textilní a výtvarné techniky). Dům dětí a mládeže Dobruška se v listopadu 2011 zapojil do
výzvy Úřadu práce „Týden vzdělávání dospělých“. Připravil pro zájemce bezplatně ve dvou
tříhodinových blocích informace v počítačové gramotnosti.
Pravidelná zájmová činnost probíhala u většiny kroužků v budově DDM. Pouze
rybářské kroužky pro všechny děti probíhaly v rybářské klubovně v Opočně. Nácvik lovení
ryb probíhal za účasti rodičů převážně na rybníku v Přepychách.
V pravidelné zájmové činnosti pracovalo v 37 kroužcích 340 účastníků. Nárůst v počtu
účastníků oproti zahajovacímu výkazu byl způsoben nově vzniklým rybářským kroužkem.
Nepravidelná zájmová činnost zahrnuje akce vzdělávacího a kulturního charakteru pro
děti a dospělé. Probíhá v odpoledních hodinách (kurzy PC, paličkování), o sobotách, nedělích
nebo prázdninách. Nabídka na tyto akce je realizována prostřednictvím letáčků, regionálního
tisku a Dobrušského zpravodaje. Těchto akcí bylo uspořádáno 80 a zúčastnilo se jich celkem
4592 zájemců.
Žáci zájmových kroužků se účastní různých regionálních soutěží, přehlídek a výstav.
Někteří získávají diplomy a různá ocenění, jiní zkušenosti a motivaci k další práci. Taneční
kroužky – zúčastňovaly se na tanečních soutěžích v Pohoří, Dobrušce, Novém Městě nad
Metují a Týništi nad Orlicí. Získaly 2. místa v těchto regionálních tanečních soutěžích,
kroužek Drush ICE vystupoval a reprezentoval DDM na plesech a různých společenských
akcích. Šachový kroužek DDM Dobruška reprezentovali v regionální soutěži Velká cena
Královéhradeckého kraje především Luboš Várádi a Jakub Ulman.
Patchwork Klub - 25. 9. - 26. 9. 2010 uspořádal v rámci Svatováclavských slavností
(organizovalo město Dobruška) v prostorách DDM výstavu patchworku Podzim v rytmu
patchworku. Tuto výstavu navštívilo 437 návštěvníků. Od listopadu přes vánoce dobrušské
patchworkářky svými výrobky zaplnily muzeum v Chrudimi.
Rybářské kroužky zdárně reprezentoval Luboš Petr, který postoupil od základního
kola soutěže Zlatá udice až na republikovou úroveň.
Studijní středisko Karlovy univerzity v Dobrušce oslavilo 50 let své existence
V září 1961 vzniklo v Dobrušce studijní středisko, kde se připravovali ke studiu na
vysokých školách v ČR zahraniční studenti. Nejprve bylo toto školské zařízení součástí
Univerzity 17. listopadu v Praze, od roku 1974 je středisko součástí Univerzity Karlovy v
Praze a je jedním ze středisek Ústavu jazykové a odborné přípravy UK v Praze. Zahraniční
studenti se učili česky a v češtině též studovali odborné předměty. Příprava byla zaměřena ke
studiu na vysokých školách na fakultách strojních, stavebních, architektury, zemědělství a na
přírodovědných oborech se zaměřením na chemii, matematiku, biologii a další přírodovědné
předměty. Vzdělávali se zde i studenti postgraduanti jak po stránce jazykové, tak v oblasti
odborné terminologie příslušného oboru.
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V roce 1991 byly tyto výukové aktivity rozšířeny o pomaturitní výuku českých
studentů, která ve středisku pokračuje i v současné době. Ve školním roce 2011 - 2012
zahájíme již 20. ročník tohoto studia. Výuka je speciálně zaměřena na obory: lékařství,
veterinární medicína, farmacie a přírodní vědy. Školním rokem 1996 - 1997 byla ve středisku
ukončena klasická výuka zahraničních studentů, obory byly převedeny do Mariánských Lázní
a Poděbrad, kde se i nadále zahraniční studenti v plném rozsahu připravují ke studiu na
českých vysokých školách. Kromě českých studentů potkáme ve středisku v době letních
prázdnin velkou skupinu klientů, krajanů, kteří se zde též učí český jazyk a poznávají kulturu
ČR. Toto léto jsme je v Dobrušce přivítali opět, je to již pojednadvacáté.
Studenti, kteří se ve středisku vzdělávají, jsou zde i ubytováni. Středisko slouží tedy i
jako ubytovací zařízení pro klienty celoročních i krátkodobých kurzů, pro ubytování
účastníků různých seminářů, bydlí zde i klienti, kteří tu tráví dovolenou prostřednictvím
cestovních kanceláří nebo chtějí pobývat v Dobrušce soukromě. Pokoje pro ubytované klienty
jsou po rekonstrukci, 1-3 lůžkové se samostatným sociálním zařízením, televizí se satelitním
příjmem programů, s možností WIFI připojení. Ubytovaným lze nabídnout zakoupení snídaní,
mají možnost využití společenských prostor, posilovny, mohou si vypůjčit kola a využít
dalších nabízených služeb, které jsou ve standardní nabídce ubytovacích zařízení.
Dále je možno ve středisku využít opět zrekonstruovaných prostor pro konání
seminářů, setkání a konferencí, tyto prostory lze využít též i pro realizaci soukromých oslav,
večírků apod. Všechny tyto aktivity lze zrealizovat dle přání zákazníka.
U příležitosti 50 let činnosti středisko uspořádalo v září den otevřených dveří. Každý zájemce
si prostory střediska mohl prohlédnout a dostalo se i odborného poučení o práci střediska.
Další ročník krajanského kurzu v Dobrušce
V pátek 29. 7. začal ve Studijním středisku Ústavu jazykové a odborné přípravy
Univerzity Karlovy v Dobrušce již tradiční XXI. ročník Letního kurzu českého jazyka pro
krajany. Stejně jako v minulých letech se do Dobrušky opět sjeli krajané z různých zemí, aby
se zde učili česky. Studenti byli přijati představiteli města a měli možnost se na slavnostním
zakončení kurzu setkat s občany a předvést jim, co se za svůj pobyt naučili.
V letošním roce se kurzu zúčastnilo 60 stipendistů a 5 samoplátců. Byli z 34 států (a
Palestinské autonomie) 6 světadílů. Zastoupeny byly takové země jako Nový Zéland,
Argentina, Brazílie, USA, Kanada, Izrael, Tunisko a další.
Kromě výuky poznávali krajané i krásy a zajímavosti východních Čech. Navštívili
mimo jiné Adršpašské skály, klášter v Broumově, zámky v Novém Městě nad Metují,
Ratibořicích, Opočně či Litomyšli. Poznali i tradiční česká průmyslová odvětví, jako je tavba
skla v Deštném, výrobu piva v pivovaru v Náchodě nebo továrnu Škoda Auto v Kvasinách.
Letošní ročník kurzu se lišil od předchozích ročníků, protože krajané strávili v
Dobrušce pouhé tři týdny, poslední týden pobytu strávili ve středisku UK v Praze. Za tři týdny
pobytu si ale stačili Dobrušku velmi oblíbit a budou na chvíle strávené v Dobrušce a jejím
malebném okolí s láskou vzpomínat. Netradičně se s Dobruškou také rozloučili, a to při
koncertě Dobrušského letního muzicírování, kdy společně s kapelou a přítomnými
návštěvníky zazpívali píseň: Ta naše písnička česká a za potlesku nastoupili do autobusu a
odjeli.
7. Církve
Církev římskokatolická
Stejně jako v předchozích letech věnovala dobrušská farnost vysokou pozornost i
práci, směřované k veřejnosti. Šlo především o akce charitativního charakteru. Jednou
z největších byla již tradičně tříkrálová sbírka, která v tomto roce proběhla ve dnech 8. a 9.
ledna. Jen v samotné Dobrušce vynesla sbírka 2011 více než 125 tisíc korun, z nichž část se
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vrátí do pokladny dobrušské Charity a bude použita na pomoc potřebným. Farnost pořádala
také akce pro děti i řadu akcí kulturních. Za všechny můžeme uvést alespoň únorový dětský
karneval v tělocvičně ZŠ Františka Kupky, červnový Pohádkový les, připravený mateřským
centrem Hlásek, či prosincové setkání dětí s Mikulášem. V červnu byl uspořádán zahradní
koncert saxofonového kvarteta „QUADRIGA SAX“ připravený Farní charitou, Dobruškou
klasikou a farním úřadem. Zajímavé bylo i setkání s P. Jaroslavem Jaššo, misionářem
v Hondurasu, nebo dubnová akce Misijní koláč, jejíž výtěžek byl určen na misijní potřeby.
Uskutečnila se také setkání věkových skupin, například seniorů, ale i mládeže. Při příležitosti
svátku sv. Václava, patrona dobrušského kostela, byl uspořádán farní den. Dne 27. května se
farnost poprvé zapojila do akce Noc kostelů. Premiérový program obohatilo svým
vystoupením s Indiánskou pohádkou loutkové divadlo Maminy z Jaroměře a večerní koncert
komorní hudby. Návštěvníkům se dostalo zasvěceného výkladu o historii kostela sv. Václava
a celou akci zakončilo půlnoční troubení v podání Dobrušského žesťového sdružení. Noc
kostelů se ukázala jako úspěšná a perspektivní i pro další léta.
Církev bratrská
Společenství Církve bratrské pořádá v Dobrušce řadu aktivit. Některé z nich
organizuje společně s mateřským sborem v Bystrém. Kromě nedělních bohoslužeb pořádali v
roce 2011 pravidelně klub Žárovka (pro děti věku ZŠ), klub mládeže K2 (pro mládež SŠ a
VŠ), klub maminek s dětmi, klub seniorů KLUS, různé skupiny biblického studia, klub A
Rocha a EXITclub.
Poslední dva zmíněné kluby byly pouze do konce školního roku. A Rocha
(přírodovědný klub pro děti se zaměřením na ornitologii) se od září přesunul do školy v
Podbřezí. EXITclub, který pořádali od podzimu 2006, byl pro klesající zájem v červnu
ukončen. Uzavřelo jej setkání, na které byli pozváni, kteří se na EXITclubu kdy podíleli - ať
jako účastníci, nebo jako vedoucí. Toto setkání nazvali organizátoři Velké finále. Setkalo se
zde okolo třiceti účastníků, a tak to bylo zakončení opravdu ve velkém stylu.
Kromě těchto zmíněných pravidelných akcí mohli lidé v Dobrušce zaznamenat i další
akce, které jsme v roce 2011 pořádali.
Legoprojekt. Začátkem ledna byl v prostorách Karlovy univerzity uspořádán tzv. Legoprojekt.
Šlo o akci pro děti, navštěvující první stupeň základní školy. Během tří dnů stavěly legové
městečko na ploše ca 8 x 3,5m. Na závěr - na slavnostní otevření města - byli pozváni rodiče i
starosta města Dobrušky Petr Tojnar.
Keňa. Díky spolupráci mateřského sboru v Bystrém s jednou církví v Keni, která provozuje
mimo jiné i dům pro sirotky, vyrazili někteří z nich na jaře 2011 do Keni, aby se seznámili se
situací. Na základě této návštěvy se začaly hledat cesty, jak práci v Keni podpořit. V
návaznosti na to proběhla v Dobrušce a okolí řada přednášek (pořádané nejen námi, ale i
jinými lidmi či organizacemi), které měly za cíl informovat o situaci a podpořit práci v Keni
finančním darem nebo zakoupením krásného kalendáře, který byl za tímto účelem vytvořen a
obsahoval řadu nádherných fotografií právě z cesty do Keni.
Nepál. Dne 15. května se bohoslužby ve velkém sále Kina 70 zúčastnila jako host Radka
Kvíčalová, která slouží již řadu let jako misionářka v Nepálu. Měla s sebou i nepálskou dívku
Melbo, která je původem Tibeťanka. Slečna Kvíčalová své vyprávění doplňovala
promítanými fotografiemi a videi. Melbo byla oblečena v jejím tradičním oblečení a na závěr
nám názorně ukázala, jak se v Nepálu - v Himalájích chodí spát: jak z ní její tradiční oblečení
spadlo, tak ho nechala na zemi.
Hansi. 13. června uspořádal sbor setkání s autobiografickým vyprávěním Marie Anny
Hirschmannové o její životní cestě ze Sudet přes nacistickou školu, poválečný zajatecký
tábor, východní a západní Německo až do Ameriky, kde se setkala s Ježíšem a nalezla zdroj k
nepodmíněné lásce a odpuštění. Bůh ji dal sílu milovat ty, které dříve nenáviděla. Paní
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Hirschmannová udělala velkou věc, když před diváky ve velkém sále kina žádala o odpuštění.
Po programu byla možnost zakoupit si její knihy Hansi - dívka, která opustila hákový kříž a
Nemusíš zestárnout a nechat si je od autorky podepsat.
Vzhledem ke skutečnosti, že prostory v ulici Zd. Nejedlého začaly být pro bohoslužby
již nedostačující, rozhodl se sbor hledat pro nedělní bohoslužby prostory jiné. Nakonec došlo
k dohodě s vedením Společenského centra – kina 70 a od začátku roku 2012 se účastníci
bohoslužeb začali scházet v malém sále Kina. Kromě této změny začali přemýšlet i o změně
názvu, protože “Domeček na rozcestí” přeci jen odkazuje na určité místo. Nakonec se
rozhodli pro název: IXKO - Církev bratrská v Dobrušce. Tento název jsme začali používat od
začátku roku 2012.
Sbor má velmi úzké vztahy s Jednotou bratrskou, se kterou se už řadu let pravidelně
schází ke společným modlitbám za Dobrušku a lidi, kteří v ní žijí. Od začátku volnočasového
klubu Vješák, který Jednota bratrská založila, Církev bratrská tento klub podporuje a finančně
se na něm podílí.
Jednota bratrská
Jednota bratrská v Dobrušce v roce 2011 pokračovala již tradičním cyklem Kaváren.
Proběhla Cestománie s názvem: Korea na vlastní kůži, dále Pravé Velikonoce – Sederová
večeře, o klinické smrti vyprávěl Mgr. Evald Rucký pod názvem: Co se stalo, když jsem
zemřel. Dvě Kavárny v hudebním stylu- Jam session, určené hlavně pro mladší generaci a v
prosinci měly hojnou účast Pohádkové Vánoce – zábava pro děti i pro dospělé.
Rovněž Rodinné centrum Sedmikráska se těší velkému zájmu především maminek na
mateřské dovolené. V tomto roce bylo otevřeno v úterý, ve středu a ve čtvrtek pro maminky s
dětmi. Byl připraven atraktivní program plný zpívánek s hrou na perkusní nástroje, říkanek,
pohybových aktivit, výtvarných činností a vyrábění. Kurzíky - Angličtina pro nejmenší, plné
zpívánek a her v angličtině, daly dětem možnost vnímat další nový jazyk a tak jej přirozeně
přijmout již v útlém věku. V pondělí a v pátek byl v provozu Hlídací koutek, kde si mohly
maminky své děti nechat pohlídat a nerušeně si tak zařídit nákupy nebo jiné povinnosti.
V rámci Sedmikrásky proběhly také interaktívní přednáškové cykly s názvem Dobrá
rada nad zlato na téma Hyperaktivita, Výchova batolat a první puberta, Na výchovu mají být
dva a další. Rovněž se mohly maminky, ale i tatínkové zúčastnit Vyrábění speciál a seznámit
se s obtížnějšími výtvarnými technikami, jako scrapbook apod. Tyto techniky použily k ruční
výrobě např. Fotorámečků, vánočních přáníček atd..
Pro děti ze Sedmikrásky, mládež z volnočasového klubu Vješák a pro širokou
veřejnost byla určena červnová akce s názvem Den bez aut, kde si mohl každý vyzkoušet
jízdu na kole, scateboardu, in-line bruslích a jiných nemotorových dopravních prostředcích na
uzavřeném obchvatu Dobrušky a zasoutěžit si o zajímavé ceny.
Již zmíněný volnočasový klub Vješák se těší stále většímu zájmu mládeže Dobrušky, a
to i díky akci „Vješák před školou“, která proběhla začátkem září, a kde si děti mohly
zasoutěžit, zatančit na tanečních podložkách, zahrát fotbálek, a tak zjistit, co jim vlastně
Vješák nabízí. Kromě toho mohli mládežáci z Dobrušky také navštívit Dny otevřených dveří,
které Vješák uskutečnil tento rok dvakrát. Pravidelná otevírací doba klubu byla vždy v úterý a
v pátek. Při ní probíhaly několikrát za rok různé turnaje ve fotbálku, šipkách, deskových
hrách, kroketu, volejbalu atd. Mnoho mladých zde nacházelo zázemí pro volný čas a prostředí
přijetí a důvěry.
Mezi pravidelné akce Jednoty bratrské patřila nedělní shromáždění konaná ve velkém
sále Studijního střediska University Karlovy a večerní středeční setkání mužů a žen, která
probíhala v prostorách Vješáku. Během těchto setkání se účastníci seznamovali s praktickým
životem víry. Pro děti tu byly připravené zábavné a zároveň poučné programy. Pro nejmenší
to byl každý týden kroužek Klubíčko, pro děti prvního stupně ZŠ Klubík a pro starší Klubáč.
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8. Spolky a spolkový život
Hasiči
Významné ocenění pro Josefa Málka
Dne 28. října 2011 se na náměstí T. G. Masaryka v Hradci Králové konalo slavnostní
shromáždění ke dni vzniku samostatného československého státu. Při této příležitosti udělilo
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje více jak dvěma desítkám vybraných hasičů, policistů
a záchranářů medaili za zásluhy o rozvoj a propagaci Integrovaného záchranného systému v
Královéhradeckém kraji. Mezi oceněnými, kteří z rukou hejtmana Lubomíra France převzali
toto významné ocenění, byl i dlouholetý velitel Požární stanice HZS Dobruška pan Josef
Málek. Toto ocenění si za svoji celoživotní práci právem zaslouží.
Klub českých turistů
V odboru je organizováno 66 členů, z toho 6 členů bylo přijato nově. Byly jim
předány členské průkazy se slevovými kartami Eurobeds.
V loňském roce bylo pořádáno 47 vycházek a jednodenních výletů, tři autobusové
zájezdy – do okolí Bouzova a Ležáků, do západních Krkonoš a na Veselý Kopec. Jako každý
rok se dobrušští turisté zúčastnili akce „Turisté přírodě“ v CHKO Orlické hory, tentokrát
v okolí obce Deštné v Orlických horách. Uspořádali tři vícedenní akce a to zájezd do Polska –
Ksiažaňský národní park, který organizoval pan Josef Kučera z CHKO Orlické hory, ženy
důchodkyně chodily týden na Valašsku a 15 členů se zúčastnilo týdenní pěší turistiky na
Jihlavsku. Při těchto akcích ušli 12 936 km.
Na výroční schůzi byl zvolen nový člen výboru p. Miloslav Ryšavý za ing. Zdeňka
Šímu, který na vlastní žádost ve výboru končí. Jako host se schůze zúčastnil p. Josef Kučera
z CHKO Orlické hory, který s KČT Dobruška pravidelně spolupracuje.
Informace o chystaných akcích a fotografie lze najít na webových stránkách
http://kct-dobruska.webnode.cz. Pozvánky na jednotlivé akce jsou pravidelně vyvěšeny ve
skříňce KČT v průchodu na náměstí u prodejny rybářských potřeb.
Divadelní ochotníci
Dobrušští divadelní ochotníci připravili premiéru divadelního zpracování filmového
scénáře Svatby pana Voka. Hru uvedli pod novým názvem Vok a ženy. Bohatá výprava, kroje
a humorné příběhy, to vše přivedlo mnoho diváků, kteří zaplnili hlediště i při několika
reprízách.
Na počest osmdesátin divadelního režiséra a herce Václava Čápa sestavili divadelní
ochotníci pásmo písní a úryvků z nejúspěšnějších her, které Václav Čáp režíroval, a nazvali je
Dvacet let s Čápem. Zcela zaplněné hlediště Václavu Čápovi a jeho práci v dobrušském
ochotnickém divadle dlouze aplaudovalo. On sám již v té době bohužel ležel v nemocnici,
kde po několika dnech hospitalizace zemřel.
Studenti 8. G dobrušského gymnázia bez ohledu na blížící se státní maturitní zkoušky
připravili dokonce dvě divadla. Z předchozího období dohrávali ještě několik repríz hry
Záskok z repertoáru Divadla Járy Cimrmana v režii Jana Remeše. Derniéra se konala
v Pohoří, kde se studenty pohostinsky vystoupil člen tohoto divadla a pohořský rodák (jinak
též absolvent dobrušského gymnázia) Miloň Čepelka.
Druhým divadlem, které studenti posledního ročníku osmiletého gymnázia nastudivali,
byla hra Oscara Wildea Jak je důležité míti Filipa. V režii Václava Macha brilantně zvládli
jemný anglický humor a připravili jak na premiéře, tak na reprízách divákům příjemný
divadelní zážitek.
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Klub českých turistů
V odboru je organizováno 66 členů, z toho 6 členů bylo přijato nově. Byly jim
předány členské průkazy se slevovými kartami Eurobeds.
V loňském roce bylo pořádáno 47 vycházek a jednodenních výletů, tři autobusové
zájezdy – do okolí Bouzova a Ležáků, do západních Krkonoš a na Veselý Kopec. Jako každý
rok se dobrušští turisté zúčastnili akce „Turisté přírodě“ v CHKO Orlické hory, tentokrát
v okolí obce Deštné v Orlických horách. Uspořádali tři vícedenní akce a to zájezd do Polska –
Ksiažaňský národní park, který organizoval pan Josef Kučera z CHKO Orlické hory, ženy
důchodkyně chodily týden po Valašsku a 15 členů se zúčastnilo týdenní pěší turistiky na
Jihlavsku. Při těchto akcích ušli 12 936 km.
Na výroční schůzi byl zvolen nový člen výboru p. Miloslav Ryšavý za ing. Zdeňka
Šímu, který na vlastní žádost ve výboru končí. Jako host se schůze zúčastnil p. Josef Kučera
z CHKO Orlické hory, který s KČT Dobruška pravidelně spolupracuje.
Informace o chystaných akcích a fotografie lze najít na webových stránkách http://kctdobruska.webnode.cz. Pozvánky na jednotlivé akce jsou pravidelně vyvěšeny ve skříňce KČT
v průchodu na náměstí u prodejny rybářských potřeb.
Dobrušský patchwork
14. prosince 2010 bylo pod vedením Lenky Pecenové založeno občanské sdružení
Dobrušský patchwork. Na prvním setkání 27. prosince byla zvolena rad ve složení Lenka
Pecenová, Dagmar Faiglová a Monika Jakicová. Rovněž bylo požádáno město Dobruška o
dotaci, která byla poskytnuta ve výši 6.000,- Kč. Za získané peníze se zakoupilo žehlicí prkno
a žehlička. Podstatnou část příjmů sdružení však tvoří členské příspěvky.
Od ledna do června se dobrušské patchworkářky scházely v Domě dětí a mládeže a od
23. června je jejich domovem klubovna v dobrušské synagoze. Scházejí se jeden čtvrtek
v měsíci a po společné domluvě ještě i některý víkendový den.
Pro charitativní účely vyrobily členky klubu antistresové rotační kostky pro motolskou
nemocnici v Praze a Domov u Anežky v Benátkách nad Jizerou. Velkou akcí byla klubová
deka KOLOTOČ, s níž se klub zúčastnil 5. ročníku mezinárodní výstavy PRAGUE
PATCHWORK MEETING a v kategorii Domov získal velmi pěkné šesté místo.
O čtvrtečních tvořivých ateliérech se šijí většinou drobnější výrobky, například taška,
taštička „NANIC“, či velikonoční slepička. Nepravidelně se však konají sobotní tvořivé
ateliéry, které se v roce 2011 uskutečnily celkem tři. Na prvním členky klubu zhotovily
krabici pošitou látkou, na druhém krásné peněženky a ze třetího vzešla vánoční vitráž.
V lednu a v únoru byla největším úkolem příprava a ušití klubové deky KOLOTOČ.
Pracovaly na ní téměř všechny členky klubu. Od října se pak připravovala na mezinárodní
výstavu deka se vzorem srubu. Šije se ručně z malých kousků do čtverečků, po jejich ušití se
kompletuje do velké deky 2 x 2 metry a pak se prošívá. Práce je velmi náročná.
Při příležitosti Svatováclavských slavností byla již tradičně instalována výstava
patchworku v dobrušské synagoze. Uskutečnil se i workshop šití látkového šperku – květiny.
Prezentované výrobky měly velký úspěch a sklidily obdiv všech návštěvníků výstavy. Členky
klubu se také zúčastnily prodeje na Martinském trhu v Domě dětí a mládeže, velikonočního
jarmarku pořádaného vlastivědným muzeem v jídelně SODEXHO ZŠ Františka Kupky,
vánočního jarmarku v týchž prostorách a vánočního jarmarku ve Skuhrově nad Bělou.
Činnost dobrušských patchworkářek a jejich výrobky se stále více stávají oblíbeným
obsahem výstav a jejich práce nabývá na popularitě.
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9. Sportovní život
Fotbal
Elitní A-tým dobrušského fotbalového oddílu na jaře 2011 zakončil premiérovou
sezonu v nejvyšší soutěži, jakou ve více než stoleté historii hrál – krajském přeboru.
Dobrušský celek byl mezi krajskou fotbalovou elitou zejména na podzim 2010 skutečnou
štikou, jelikož po úvodních kolech tabulku krajského přeboru dokonce vedl. Jarní část
soutěžního ročníku 2010/2011 se svěřencům trenéra Milana Mikušíka už tolik nepovedla,
přesto bylo umístění v horní polovině tabulky na konečné 6. příčce výborným vysvědčením.
Mužstvo ze 30 zápasů vyhrálo plných třináct a v pěti remizovalo (skóre 51:46). Nejlepším
střelcem týmu se stal Marcel Hájek, autor 12 gólů.
Výbornými výsledky se mohlo pochlubit také B-mužstvo dospělých pod vedením
kouče Milana Jiráska. V okresním přeboru skončilo druhé za postupujícím týmem AFK
Častolovice. „Béčko“ během dlouhé sezony našlo pouze třikrát přemožitele (bilance 26
zápasů 18 – 5 – 3 a skóre 72:33). Nejstarší C-tým se až do závěrečných kol ve druhé nejvyšší
soutěži okresu zachraňoval, nakonec však úspěšně. Mezi 12 účastníky okresní III. třídy
skončil osmý.
Tři mládežnická mužstva trénující v Dobrušce působila v krajském přeboru. Starší
dorost obsadil 14. příčku (trenéři Miloš Killar a Petr Majer), mladší dorostenci skončili
dvanáctí (Petr Nosál) a starší žáci na konečném 9. místě (Pavel Sýkora). Družstva mladších
žáků, starší a mladší přípravky působila na základě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi
kluby v Opočně.
Dobrušský pohár v malém fotbalu podruhé zrušen
Podruhé ve dvaadvacetileté historii tradiční sportovní akce se Dobrušský pohár
neuskutečnil. Stejně jako v roce 1998 byla příčinou voda. Po vytrvalém dešti před víkendem
23. a 24. července byl na Zlatém potoku (Dědině) vyhlášen třetí povodňový stupeň, přesto
byly přípravy Dobrušského poháru 2011 v plném proudu. Navážely se potřebné věci, chystalo
se posezení, brány již byly navléknuty do sítí. Před zahájením lajnování hřišť došlo
k zaplavení trávníku vodou z kanálu u křižovatky a posléze se voda z rozvodněného potoka
přelila přes silnici k Mělčanům na hřiště v areálu Městského stadionu. Pořadatelé z klubu FC
Santus Dobruška proto nedobrovolně museli rozhodnout o zrušení 22. ročníku DOPO.
Obvolali týmy, na které jsme měli telefonní kontakty. Rozesílali emaily na všechny strany a
vyvěsili informaci na vlastní web a na facebook. Informační akce proběhla vcelku efektivně,
protože do Dobrušky přijelo pouze několik týmů z šedesátky přihlášených, ke kterým se
zpráva dostala už pozdě. „Rozhodnutí zrušit letošní ročník bylo pro nás velmi těžké. Klub se
dostal do vysoké ztráty, protože již bylo nakoupeno zboží na občerstvení, mj. desítky
kilogramů masa, klobás a párků. Byl nastrouhán lavor brambor na bramboráky apod. Naštěstí
většinu nápojů včetně piva bylo možné vrátit,“ uvedl Ivan Koláčný, prezident FC Santus
Dobruška.
Skiboby
Po návratu z mistrovství světa v rakouském Lungötz, kde dobrušští skibobisté získali
celkem 17 medailí, čekalo na skibobisty o nastávajícím víkendu Mistrovství ČR ve slalomu.
Nešlo jen o slalomové medaile, ale i o umístění a zisk dalších medailí z kombinace. Na
domácí sjezdovce v Deštném se dařilo mládežníkům i seniorům. Kategorii žákyň vyhrála
Harnachová Kristýna před Pavlínou Tojnarovou. Dominik Harnach druhý v kategorii žáků.
Kategorie juniorek se odehrála v režii dobrušských v pořadí první Preclíková Stanislava,
druhá Jašková Gabriela a třetí Hašková Zuzana. Junioři první Flegl Jan, třetí Rydlo Vojtěch a
pátý byl Pařízek Tadeáš. Trunečková Jana skončila v kategorii žen čtvrtá. Seniory vyhrál
Tribula Martin před Fleglem Bohumilem. Harnach Pavel dojel pátý.
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Podle termínového kalendáře ČSSB čekala na funkcionáře SKIBOB KLUBU
závěrečná domácí akce. A to pořadatelství finále ČP ve dnech 19. – 20. 3. 2011 v Deštném
v Orlických horách, ve kterém šlo závodníkům o zisk bodů a udržení nebo vylepšení
dosavadního umístění po absolvování dvanáctidílného seriálu závodů započítávaných do ČP.
V kategorii žákyň vyhrála ČP Harnachová, Tojnarová skončila třetí. V žácích Harnach
obsadil druhou příčku. Juniorky vyhrála Preclíková před Haškovou a Jaškovou. V ženách byla
Trunečková čtvrtá a Weberová pátá. V mužích Tomáš Tojnar po dlouhodobé služební cestě
odjel pouze dva závody. Ten poslední vyhrál a celkově v ČP skončil dvanáctý. Bratři
Jiroudové – Radek sedmnáctý, David osmnáctý. Jan Flegl v kategorii juniorů se umístil na
třetím místě před Tadeášm Pařízkem, Rydlo Vojtěch skončil šestý. V kategorii seniorů byl
první Flegl, čtvrtý Tribula, pátý Harnach a devátý Skalák.
Vyhlášení vítězů všech kategorií a předávání cen se uskutečnilo v malém sále
Společenského centra Kina 70. Zakončení sezony 2010 – 2011 a následný slavnostní večer u
příležitosti 45. výročí skibobového sportu v Dobrušce doprovázela hudební skupina Galaxie.
Tečkou za letošní závodní sezonou byla valná hromada SKIBOB KLUBU 17.dubna
v restauraci U bazénu, kde mino jiné bylo poděkováno všem funkcionářům, trenérům,
rozhodčím a technikům, bez kterých by nebylo ani dobrých sportovních úspěchů.Zvláštní
poděkování za reprezentaci obdržela juniorka Preclíková, která zvítězila v anketě o
nejúspěšnějšího sportovce Královéhradeckého kraje za rok 2010.
Nejlepší sportovci města
Tradičně byli vyhlášeni nejlepší sportovci Dobrušky i za rok 2011. Slavnostní setkání
sportovců se starostou města Bc. Petrem Tojnarem, z jehož rukou převzali ocenění, proběhlo
13. února v malém sále Společenského centra – kina 70.
Oceněno bylo celkem 9 jednotlivců, 4 kolektivy a 9 trenérů, cvičitelů a funkcionářů.
Byli to moderní gymnastka Anita Melišová, orientační běžec Tomáš Leštínský, skibobisté
Dominik Harnach, Stanislava Preclíková, Jana Trunečková a Bohumil Flegl, fotbalisté Martin
Malý a Jakub Mikušík, krasobruslař Tomáš Kupka, A-družstvo mužů národní házené,
družstvo florbalových žákyň Školního sportovního klubu Bodlinka, B-družstvo fotbalistů, Adružstvo kuželkářů, ve třetí kategorii moderní gymnastka Monika Melišová, házenkář
Miroslav Jelen, florbalista Petr Čiháček, cyklotrialista Jiří Veselý, fotbalisté Milan Jirásek,
Josef Flégl, Václav Volhejn a Josef Šmída a kuželkář Jaroslav Černý.
11. Zajímavosti ze života města
Zemřel bývalý ředitel dobrušského muzea
Náhle a nečekaně zemřel 25. února v Hronově ve věku nedožitých 69 let PhDr.
Ladislav Hladký, CSc.
Narodil se v moravských Ivančicích, po maturitě na tamějším gymnáziu se zapsal na
Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 1964 promoval v oborech
čeština - dějepis. Po krátkém působení v Třeboňském státním archivu odešel za manželkou do
kraje Aloise Jiráska a Boženy Němcové, do Hronova. Zaměstnání sehnal v dobrušském
muzeu. Zde také získal řadu přátel a pomocníků v muzejní práci.
Příchod profesionálního pracovníka znamenal pro Městské muzeum v Dobrušce
především nový způsob muzejní práce, která se stala systematickou a intenzivní, což nemohli
předchozí správci muzea zabezpečit z toho prostého důvodu, že těžiště jejich činnosti bylo v
jejich hlavním povolání učitelů a muzeum (přes veškerou úctu k péči, kterou mu věnovali)
bylo na pořadu až v jejich volném čase. Dr. Hladký byl prvním, kdo se práci v dobrušském
muzeu mohl věnovat na plný pracovní úvazek.
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Jeho největším přínosem bylo zavedení druhého stupně muzejní evidence a tématické
utřídění sbírek. Velmi úzce spolupracoval se svým kolegou a přítelem Václavem Matoušem,
tehdejším ředitelem Státního okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou. Za Hladkého
působení došlo ke kompletaci archivních fondů, do té doby nesystematicky uložených zčásti v
muzeu a zčásti v archivu. Šlo především o archiválie města Dobrušky a dobrušských
organizací a spolků, a to od nejstarších dob. Do archivu byly delimitovány mnohé vzácné
listiny, jež našly své uložení nejprve pod radnicí, posléze ve sklepích pod spořitelnou a
nakonec ve všestranně vyhovujících depozitářích v rychnovském zámku.
Dr. Hladký byl však především historikem, a tak se začal intenzivně zabývat historií
města Dobrušky a celého přilehlého regionu. I na tomto poli velmi úzce spolupracoval s
Václavem Matoušem. Výsledkem jejich vzájemné spolupráce, podpory a doplňování byla
početná řada článků, především v Kulturním kalendáři Dobrušky, jež byly určeny především
dobrušské veřejnosti. Ladislav Hladký tak pokračoval v popularizační činnosti svých
předchůdců, ovšem na vysoké odborné úrovni. Publikační činnost byla však v této době
(ostatně nejen v této) silně závislá na finančních možnostech, které byly značně omezené.
Přesto se podařilo vydat několik regionálních publikací, které mají trvalý význam. Za všechny
lze uvést alespoň knížečku Dobruška - malý průvodce městem, jíž byl Dr. Hladký hlavním
editorem a nejdůležitějším spoluautorem. Oproti dřívějším publikacím o minulosti města
přinášela mnoho nových poznatků, získaných mj. i badatelskou prací Dr. Hladkého. Z dalších
publikací to byla brožura František Vladislav Hek - F. L. Věk a jeho literární přátelé, vydaná
při příležitosti zpřístupnění rodného domku této obrozenecké osobnosti veřejnosti v roce
1972. Dr. Hladký se také velmi aktivně podílel na zrodu a vydávání prvních čísel
významného regionálního vlastivědného sborníku Orlické hory a Podorlicko, v němž rovněž
publikoval řadu velmi přínosných statí o historii regionu.
Popularizační práci vůbec věnoval Dr. Hladký značnou pozornost. Částečně
přepracoval a doplnil stálou muzejní expozici v čp. 53 a jeho hlavním přínosem v tomto
směru bylo vytvoření nové muzejní expozice v rodném domku nejvýznamnějšího
dobrušského rodáka Františka Vladislava Heka - Jiráskova F. L. Věka. Hladký byl autorem
scénáře a podílel se i na realizaci expozice. O kvalitě jeho práce vypovídá i to, že expozice
slouží v téměř nezměněné podobě dodnes. Jen na počátku devadesátých let byla renovována a
v roce 2010 nově vybudována její muzejní část. Světnička a kupecký krámek zachovávají
původní instalaci a domek se stále těší značnému zájmu návštěvníků.
Dr. Ladislav Hladký také pronesl řadu přednášek pro veřejnost a byl jedním z těch,
kteří aktivizovali okruh dobrovolných spolupracovníků muzea. Ten se konstituoval v
občanském sdružení pod názvem Klub přátel Dobrušky a okolí v roce 1968. Tato organizace
uspořádala mnoho přednášek a dalších akcí osvětového charakteru a postarala se i o opravu
mnohých dobrušských památek. Velmi aktivně v ní působil i Dr. Hladký a byl i jedním z
iniciátorů záchrany starého dobrušského židovského hřbitova.
Slibně se rozvíjející aktivity Dr. Hladkého v Dobrušce násilně přervalo začínající období tzv.
normalizace. Spolu se svým kolegou a spolupracovníkem Václavem Matoušem byl označen
za jednoho z protagonistů "kontrarevolučních sil" v Dobrušce a z místa ředitele muzea musel
odejít. Na rozdíl od Václava Matouše, který pobýval následující dvacetiletí v pulické cihelně,
bylo Dr. Hladkému alespoň umožněno, že mohl pracovat v oboru, i když nikoli na vedoucích
místech. Odchodem Ladislava Hladkého z Dobrušky byla na dlouhou dobu přerušena i práce
na dalším tvůrčím poznávání minulosti města a regionu. Následně byl odstaven i od práce v
redakční radě sborníku Orlické hory a Podorlicko a dalších aktivit. Na určitou dobu přežil jen
Klub přátel Dobrušky a okolí, i když ve změněných podmínkách byla jeho činnost značně
omezená. Přesto bylo působení Ladislava Hladkého pro dobrušské vlastivědné muzeum
velkým přínosem a na jeho činnost v mnohém navazujeme i v dnešní době.
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Odešel Václav Čáp
1. června zemřel herec a režisér, jedna z nejvýraznějších postav dobrušského
ochotnického divadla již od padesátých let minulého století, Václav Čáp.
Stál u zrodu legendárního Esa, jako režisér nastudoval a uvedl řadu her se studenty
dobrušského gymnázia i s dobrušskými ochotníky. Nemá smysl je všechny připomínat, ti, kdo
je viděli nebo v nich hráli, je mají trvale v paměti, protože šlo vždy o něco, na co se
nezapomíná. Vzpomeňme alespoň několikrát nastudované staré "rytířské" komedie K. S.
Macháčka Ženichové, kterou sehrál jak se studenty gymnázia, tak i s dobrušským
ochotnickým souborem.
Jako herec se uplatnil především v rolích komediálních, i když dokázal sehrát také
postavy v detektivkách, či dramatech tragických. Komediální žánr byl však jeho doménou
nejvlastnější. Výrazná byla například role vojenského vysloužilce Bláhy ze Stroupežnického
Našich furiantů a jako zvláštní kuriozitu si můžeme připomenout jeho postavičku "Jožina z
bažin", kterou jako němou roli sehrál ve Švandrlíkově Honoraci z pastoušky, jedné z
nejúspěšnějších inscenací dobrušských ochotníků sedmdesátých let. Ta role totiž nebyla
autorem vůbec napsaná, Václav si ji do hry přidal a u diváků sklidila velký úspěch.
Nejvýrazněji se však Václav Čáp zapsal do historie dobrušského divadla jako režisér.
Pod jeho vedením oživila jeviště dobrušské, ale i mnoha jiných míst, celá řada vynikajícím
způsobem ztvárněných komedií. Připomeňme si alespoň poslední z nich, Habaďůru. Ta přímo
jiskřila humorem, který byl Václavu Čápovi nejbližší. Humorem inteligentním a laskavým,
který dovedl diváka nejen rozesmát, ale také mile pohladit po duši.
Přibližně před čtvrt stoletím se Václav Čáp pustil do režie operet a muzikálů. Kdo
někdy hrál ochotnické divadlo, moc dobře ví, jak těžké je dát dohromady inscenaci, na níž se
podílí více lidí. Jak obtížně se hledají termíny na zkoušky a představení, aby vyhovovaly
všem, přičemž je přímo úměrný počet herců k obtížnosti sladění jejich časových možností.
Režisér si musí zajistit i osvětlovače, nápovědu, maskéra a vůbec všechen další lid, jenž se
kolem divadla pohybuje a bez nějž není možné hrát. Václav Čáp tohle všechno vždycky
dokázal. Ale nejen to, on dokázal daleko víc. Pod jeho vedením a inspirováni jeho zvláštním
charismatem, kterému se v ochotnické hantýrce říká vyhecování, ze sebe herci i zpěváci
dokázali vždy vydat maximum svých možností a schopností. Důkazem toho jsou například
opereta Na tý louce zelený, dvakrát nastudovaný muzikál Zvonokosy, na nějž si netroufla ani
mnohá divadla profesionální, a téměř nepřetržitá řada dalších operet a muzikálů minulého
pětadvacetiletí. Poslední v této řadě bylo na letošní Šubertově Dobrušce uvedené Divadlo nedivadlo, aneb dvacet pět let s Čápem, která se nechtěně stala jeho uměleckou derniérou.
Z "nedivadelní" činnosti Václava Čápa si připomeňme alespoň jeho dlouholeté
působení na dobrušském gymnáziu a posléze na pražské konzervatoři. I tady, zejména na
gymnáziu, však najdeme spojitosti s jeho velkou celoživotní láskou - divadlem. V listopadu
1989 se zapojil i do politického života, stal se spolu s ing. Krejčím prvním mluvčím
dobrušského Občanského fóra. V obnovené městské samosprávě působil několik let jako
zastupitel a předseda kulturní komise.
Je nemožné shrnout všechno, čím Václav Čáp obohatil především kulturní život
našeho města. Každý, kdo se o dobrušskou kulturu alespoň trochu zajímá, ví, že odešel někdo,
po němž zůstane velké prázdné místo, někdo, kdo se trvale zapsal do historie města i celého
podorlického regionu. A jak zaznělo na posledním rozloučení s ním, zůstane ve vzpomínkách
a životech těch, kdo měli to štěstí ho poznat, a zůstane tam navždycky a navždycky živý.
Dvě desítky let přátelství s Holandskem
V srpnu 1991 odjela do holandského městečka Ter Aar skupina zástupců města
Dobrušky, která navázala první vzájemné kontakty se zástupci města, spolků a církví. Na
základě této první návštěvy pak přijeli holandští přátelé recipročně do Dobrušky. V průběhu
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dalších let se pak rozvinula úspěšná spolupráce zejména mezi sportovními, dětskými a
kulturními spolky obou míst. Tato spolupráce úspěšně pokračuje i dnes a může se pochlubit
celou řadou dobrých výsledků a to přesto, že není stvrzena žádnou oficiální smlouvou mezi
oběma městy.
Jedním z přínosů jsou například opakované prázdninové letní i zimní pobyty dětí z
dobrušských škol v Holandsku. Výměna zkušeností z pedagogické praxe zaujala také
pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, spolupráce z holandské strany byla
nabídnuta i speciálním pedagogům Základní školy v Opočenské ulici.
Velký rozvoj vzájemného poznání zaznamenávají zejména dobrušští skauti, kteří
udržují se svými holandskými partnery soustavné a trvalé kontakty spojené se vzájemnými
návštěvami. Na koncertech v Holandsku vystoupila například Valanka nebo Ženský pěvecký
sbor Vlasta. Do Holandska putovala výstava grafik Josefa Benedikta a v Dobrušce na oplátku
proběhla výstava obrazů holandské malířky.
Za finanční prostředky pocházející od holandských přátel byla zakoupena elektronika
pro Základní školu Františka Kupky, po ničivých povodních v roce 1998 dostali skauti peníze
na nákup nových stanů a jiných věcí, které jim velká voda znehodnotila, v roce 2008 bylo
starostovi města Petru Tojnarovi předáno 55 invalidních chodítek, která byla distribuována i
do domu pečovatelské služby, nedávno dovezli skauti dalších 14 těchto chodítek pro potřeby
dobrušské charity.
Dobrá je i vzájemná spolupráce sportovců, zejména dobrušského oddílu malého
fotbalu, a dobrovolných hasičů z města, ale například i z Běstvin. Holandští přátelé zajíždějí
do Dobrušky pravidelně každým rokem na 1. máje a na Svatováclavské slavnosti.
Z holandské strany je i zájem o spolupráci a vzájemné poznání na úrovni jednotlivých
profesí, ale i amatérských zájmů. Nabízejí také spolupráci škol, a to i na úrovni rodičovských
organizací. Podnětná je nabídka na pomoc v oblasti boje proti drogovým závislostem, v čemž
mají naši holandští partneři bohaté a cenné zkušenosti.
Dosavadní spolupráce přinesla mnoho dobrých výsledků a je jen na zájmu z naší
strany, aby se rozvíjela i nadále a aby se do ní zapojovalo stále více dobrušských občanů.
Doc. Ing. Viliam Vatrt, DrSc. obdržel cenu Česká hlava
Projekt Česká hlava byl v České republice vyhlášen v roce 2002. Tvoří jej soubor
vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je popularizovat vědu, podporovat vzdělávání a
zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků coby hlavních
tvůrců ekonomické prosperity země.
Každoročním vyvrcholením projektu je udělování národních cen Česká hlava pro
nejlepší osobnosti z oblasti vědy a techniky. O významu ocenění svědčí skutečnost, že
neskromným cílem projektu je dosáhnout společenského povědomí na úrovni jakési národní
Nobelovy ceny.
Doc. Ing. Viliama Vatrta, DrSc. navrhlo na ocenění "Česká hlava 2011" Sdružení
přátel Vojenské zeměpisné služby, které k tomu zpracovalo potřebnou dokumentaci. Dne 18.
listopadu 2011 na slavnostním Galavečeru za přítomnosti předsedy vlády pana Petra Nečase,
předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR paní Miroslavy Němcové a senátora pana Přemysla
Sobotky převzal zaměstnanec Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v
Dobrušce pan doc. Ing. Viliam Vatrt, DrSc. cenu Česká hlava 2011 Invence, cena Kapsch.
Cena se uděluje za objev či mimořádný počin, uskutečněný v posledních několika letech v
oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologických inovací s přihlédnutím k
perspektivám jeho využitelnosti v praxi. Je milým překvapením, že se náš spoluobčan, doc.
Ing. Viliam Vatrt, DrSc., umístil v kategorii invence na prvním místě a obdržel cenu "Česká
hlava za rok 2011" za objev konstanty potenciálu na geoidu W0 a její aplikace v geodézii,
astronomii, letectví a družicových technologiích. Výzkumný tým vedený doc. Vatrtem
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vyvinul teorii, jak z družicových altimetrických dat vypočítat na oceánické vztažné ploše
(geoidu) hodnotu potenciálu gravitačního pole Země - konstanty W0. Veličina W0 již byla
mezinárodně uznána a následně zařazena mezi fundamentální zemské konstanty. Český vědec
se tak zařadil mezi tvůrce světových konstant, jakými jsou např. rychlost světla ve vakuu nebo
známé Newtonovy gravitační konstanty. Předání se zúčastnila manželka Dana, za
Geografickou službu AČR ředitel Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu
(VGHMÚř) plk. gšt. Ing. Marek Vaněk a za Sdružení přátel Vojenské zeměpisné služby jeho
předseda plk. v. v. Ing. Bohuslav Haltmar.
Doc. Vatrt je absolventem Vojenského gymnázia Jana Žižky v Moravské Třebové
(1973) a Vojenské akademie v Brně (1978, obor geodézie a kartografie). Svoji odbornou
profesní dráhu zahájil ve VTOPÚ Dobruška jako samostatný programátor-analytik. Prošel
řadou dalších odborných funkcí. Nezapomínal ani na zvyšování svých odborných vědomostí.
V roce 1990 obhájil kandidátskou disertační práci "Výstavba informačního systému
geodeticko-geofyzikálních údajů" a získal vědecký titul "CSc.". V roce 2002 obhájil
doktorskou disertační práci "Využití geopotenciálních modelů ve vojenství" a získal vědecký
titul "DrSc". Následně v roce 2007 obhájil habilitační práci "Geopotenciální modely v
geodetické obranné strategii NATO" a získal vědecko-pedagogický titul "docent" v oblasti
geodézie. V současné době pracuje jako výzkumný a vývojový pracovník ve VGHMÚř v
Dobrušce, kde je vůdčí osobností pracovního týmu řešícího problematiku geopotenciálních
modelů. Je zapojen rovněž do mezinárodní vědecké spolupráce zejména v rámci Mezinárodní
geodetické unie. Zde se věnuje vývoji světového výškového systému právě na bázi objevené
konstanty W0. Dále vykonává řadu odborných funkcí, z nichž jmenujme alespoň činnost v
Českém národním výboru oceánografickém UNESCO a v Českém národním komitétu
geodetickém a geofyzikálním. Věnuje se rovněž pedagogické činnosti. V současné době
působí na Vysokém učení technickém v Brně, kde vyučuje předmět fyzikální geodézie a
geofyzika. Vychovává zde rovněž nové vědecké pracovníky - doktorandy.
Udělení titulu "Česká hlava" je vyvrcholením dosavadních výsledků doc. Vatrta, který
je tvůrcem většiny programových technologií a databázového zabezpečení pro využití
geopotenciálních modelů v praxi. Modely geopotenciálu mají velký význam v moderní
geodézii. Slouží pro navigaci objektů v okolním zemském prostoru, poskytují kromě
geopotenciálu odvozená data tíhového zrychlení a tíhové anomálie pro libovolné výšky, údaje
výšek geoidu (slouží pro výpočet nadmořských výšek např. v aparaturách GPS), dále údaje
složek tížnicových odchylek pro libovolné výšky objektů nad Zemí. A jaké je praktické
využití objevu konstanty W0? Z mnoha možností využití jmenujme např. problematiku
přistávacích manévrů letadel a jejich navigace, problematiku zamezení katastrof vojenských a
civilních letadel, zmíněný vývoj světového výškového systému, konstrukce přístrojů nové
generace pro oblast geodézie a letectví.
O své poznatky se dělí doc. Vatrt se světovou vědeckou komunitou, neboť často
přednáší na zahraničních, ale i domácích sympoziích a konferencích. Je autorem nebo
spoluautorem více než 150 zahraničních publikací v prestižních vědeckých časopisech.
Za dosažené pracovní výsledky a s tím spojenou propagaci města Dobrušky nejen v
České republice, ale i ve světě, udělila rada města Dobrušky doc. Vatrtovi Pamětní medaili
města Dobrušky. Medaili předal při příležitosti shromáždění k 60. výročí vojenského
zeměměřictví a mapové tvorby v Dobrušce, které se uskutečnilo dne 13. 9. 2011 ve
Společenském centru - Kině 70, starosta města Bc. Petr Tojnar. Současně byl doc. Vatrtovi
předán i čestný odznak AČR Za zásluhy III. stupně, který mu udělil Náčelník generálního
štábu AČR. Odznak předal 1. ZNGŠ brig. gen. Ing. Miroslav Žižka. Geografická služba AČR
a VGHMÚř Dobruška získává v ocenění doc. Vatrta titulem "Česká hlava 2011" osobnost,
která navazuje na tradiční hodnoty Geografické služby AČR. Oceněný je zárukou pro další
vědecko-technický pokrok a reálné přínosy zejména v oblasti geodézie a geofyziky.

41

