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1. Počasí
Leden byl teplotně i srážkově nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla
v lednu -1,2 °C, což je o 1,2 °C vyšší než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v
lednu na hodnotu 9,8 °C dne 10. ledna. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne
7. ledna na hodnotu -9,6 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -12,2 °C
také 7. ledna. Vítr vál o průměrné rychlosti 5,0 m/s (18 km/h) a jeho maximální náraz měl
hodnotu 23,4 m/s (84,2 km/h) dne 10. ledna. Převládal vítr z JJV a JJZ směru, naopak
nejméně vál vítr z V směru. Slunce svítilo jen málo, bylo registrováno 10 dnů se slunečním
svitem.
Únor byl teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota
vzduchu byla v únoru -1,2 °C což je o 1,4 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu
vystoupila v únoru na hodnotu 7,4 °C dne 22. února. Převládal vítr z JJV směru, naopak
nejméně vál vítr z VSV směru. Slunce svítilo déle než v lednu, bylo registrováno 15 dnů se
slunečním svitem.
Březen byl teplotně normální a srážkově mírně nadprůměrný měsíc. Průměrná
teplota vzduchu byla v březnu 3,1 °C, což je o 0,5 °C teplota vyšší než průměr. Maximální
teplota vzduchu vystoupila v březnu na hodnotu 14,1 °C dne 25. března. Naopak minimální
teplota vzduchu nejvíce klesla dne 23. března na hodnotu -5,1 °C. Slunce svítilo opět o něco
déle, bylo registrováno 24 dnů se slunečním svitem. V březnu byly zaznamenány i mrazové
dny (min. teplota nižší jak 0°C).
Duben byl teplotně podprůměrný a srážkově nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota
vzduchu byla v dubnu 7,0 °C, což je o 1,7 °C teplota nižší než průměr. Maximální teplota
vzduchu vystoupila v dubnu na hodnotu 19,3 °C dne 16. dubna. Naopak minimální teplota
vzduchu nejvíce klesla dne 6. dubna na hodnotu -2,5 °C. Bylo registrováno 29 dnů se
slunečním svitem. V dubnu bylo 8 mrazových dnů.
Květen byl teplotně i srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla
11,3 °C, což je o 1,0 °C méně než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na 20,2 °C
dne 19. května. Minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 4,5 °C dne 15. května. Sluneční
svit byl registrován v 25 dnech.
Červen byl teplotně průměrný, ale srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota
vzduchu byla 15,4 °C, což je o 0,4 °C méně než průměr. Maximální teplota vzduchu
vystoupila na hodnotu 27,1 °C dne 13. června, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu
6,9 °C dne 17. a 21. června. Bylo celkem zaznamenáno 30 dnů s výskytem slunečního svitu.
Červenec byl teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná
teplota vzduchu byla 20,0 °C, což je o 2,7 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu
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vystoupila na hodnotu 32,6 °C dne 22. července, minimální teplota vzduchu klesla na
hodnotu 8,3 °C dne 10. července. Bylo zaznamenáno celkem 31 dnů s výskytem slunečního
svitu. V červenci bylo zaznamenáno 18 letních dnů (max. teplota 25°C a vyšší), 7 tropických
dnů (max. teplota 30°C a vyšší) a 6 tropických nocí (min. teplota 20°C a vyšší).
Srpen byl teplotně silně nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 21,2
°C, což je o 3,8 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 32,4
°C dne 11. srpna, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 8,6 °C dne 20. srpna. Bylo
celkem zaznamenáno 27 dnů s výskytem slunečního svitu. V srpnu bylo zaznamenáno 18
letních dnů (max. teplota 25°C a vyšší), 10 tropických dnů (max. teplota 30°C a vyšší) a 10
tropických nocí (min. teplota 20°C a vyšší).
Září bylo teplotně průměrný, ale srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota
vzduchu byla 12,9 °C, což je o 0,4 °C více než průměr. Bylo zaznamenáno 27 dnů s
výskytem slunečního svitu. V září byly zaznamenány 2 letní dny (max. teplota 25°C a vyšší).
Říjen byl teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota
vzduchu byla 7,3 °C, což je o 0,6 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila
na hodnotu 17,4 °C dne 5. října, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -1,6 °C dne 11.
října a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 11. října a měla hodnotu -1,5
°C. Bylo zaznamenáno 21 dnů s výskytem slunečního svitu. V říjnu byly zaznamenány 3
mrazové dny (min. teplota nižší jak 0°C).
Listopad byl teplotně silně nadnormální měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 4,9
°C, což je o 1,6 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 13,7
°C dne 6. listopadu, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -4,4 °C dne 24. listopadu.
Bylo zaznamenáno 23 dnů s výskytem slunečního svitu. V listopadu bylo zaznamenáno 9
mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 2 ledové dny (max. teplota nižší jak 0 °C).
Prosinec byl také teplotně silně nadnormální a srážkově podnormální měsíc.
Průměrná teplota vzduchu byla +1,9 °C, což je o 4,2 °C více než průměr. Maximální teplota
vzduchu vystoupila na hodnotu 8,0 °C dne 24. prosince, minimální teplota vzduchu klesla na
hodnotu -7,0 °C dne 31. Prosince. Bylo zaznamenáno 17 dnů s výskytem slunečního svitu. V
prosinci bylo zaznamenáno 12 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 3 ledové dny
(max. teplota nižší jak 0 °C).

2. Významná dobrušská výročí roku 2015:
• 1320 - Mutina z Dobrušky, první známý feudální držitel města v letech 1317 - 1361,
příslušník rodu Drslaviců z Plzeňska, provádějícího od 13. století kolonizaci zdejší
krajiny. V tzv. Mutinově narovnání zrušil na základě soudního výroku robotu
dobrušských měšťanů, převedl ji na plat zvaný „šos“ a potvrdil městu starobylé právo
várečné. Zemřel r. 1361 a je pochován v kryptě děkanského kostela sv. Václava. (695
let)
• 1425 – V polovině července táhli dobrušským okolím hradečtí husité, kteří dobyli a
pobořili opočenský hrad a Frymburk u Nového Hrádku. (590 let)
• 1455 - Podle zápisu v Deskách dvorských patřil k opočenskému hradu poplužní
manský dvůr Srub jinak Zmrhalovice nad Milčany s lesem Drnovem. (560 let)
• 1495 - 18. května udělil král Vladislav II. Dobrušce dva výroční trhy na pondělí po sv.
Jiří a na den sv. Jiljí. (520 let)
• 1540 - 16. října daroval Jan ml. Mikuláš Trčka z Lípy a na Lichtemburce, držitel
opočenského panství v letech 1537 – 1552, Dobrušce lesy Drnov a Doubravu. Je
pochován v kryptě děkanského kostela sv. Václava v Dobrušce. (475 let)
• 1540 - 12. prosince žaluje týž Jana Licka z Rýzmburka pro rušení své držby lesů "...
mezi Hradištěm a Domašínem ...", což je první písemná zpráva o hradu na Cháborách.
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(475 let)
1550 – gotický kostel Svatého Ducha byl renesančně přestavěn. (465 let)
1565 - Katastrofální požár zničil 30. srpna během pouhé půlhodiny 76 domů, radnici,
pivovar, špitál, šatlavu a 11 stodol. (450 let)
1590 - Dobrušský kat Michal postavil za městem katovnu zvanou též koproforna. (425
let)
1625 - V rámci omezování městské samosprávy byl k 16. říjnu v Dobrušce poprvé
ustanoven hraběcí rychtář jako přímý představitel vrchnosti ve městě. (390 let)
1630 - 21. května - První dochovaná zpráva o působení skutečného doktora medíciny
v Dobrušce, kdy kočovný lékař doktor Jan Tunckel z Prahy operoval tzv. zaječí pysk.
(385 let)
1630 – 16. října - pod pohrůžkou uvěznění dvou konšelů nařídila opočenská vrchnost
válkami ožebračenému městu okamžitě zaplatit dlužnou kontribuci a všechny
poplatky. Purkmistr a rada odpověděli, že se dají raději zavřít všichni, než by násilím
vyrvali sousedům poslední groš, nutný k uhájení holého života. (385 let)
1635 - 24. října císař Ferdinand II. potvrdil městu všechna privilegia odměnou za to,
že měšťané přestoupili k církvi římsko-katolické. (380 let)
1645 – Od 17. října se v Dobrušce a okolí rozložilo švédské vojsko k měsíčnímu
pobytu. Jen v Dobrušce činily náklady na vojsko a škody jím spáchané 1.910 zl. 50 kr.
(370 let)
1650 – 15. října oznamuje dobrušský děkan Bedřich Stodský, že k nařízené zpovědi se
dostavilo jen 16 osob, vesměs úředníků. "... Sám primátor s ostatními všemi z města i
ze všech vesnic jsou samí husité zjevní." (365 let)
1680 - Dobrušku a okolí postihla neúroda a morová epidemie, která řádila v celé zemi.
(335 let)
1695 - 27. ledna museli všichni sousedé města Dobrušky na příkaz hejtmana
opočenského panství Jana Karla Ignáce Philippi složit na opočenském zámku tuto
přísahu: „Slibuji Jeho Milosti Pánu Hieronymu hraběti Colloredo věrnost, poddanost
a poslušnost.“ (320 let)
1715 - V Hradci Králové se narodil kněz a kronikář Josef Spiroch, bývalý dobrušský
kaplan a později osobní děkan v Českém Meziříčí. Je autorem Pamětní knihy kostela
sv. Ducha v Dobrušce a kaple ve Studánce. Zemřel na odpočinku v Dobrušce 23. října
1793. (300 let)
1720 - Jeroným hrabě Colloredo z Wallsee, gubernátor v Miláně, pořídil pro děkanský
kostel v Dobrušce oltářní obraz sv. Václava, dílo tyrolského malíře F. C. Remfa. (295
let)
1735 - Purkmistr, rada a starší města Dobrušky podali krajským hejtmanům stížnost na
regenta opočenského panství Jindřicha Theobalda Philippi pro porušovaní městských
privilegií, týrání měšťanů a svévolné zvyšování kontribuce a jiných dávek. (280 let)
1735 - 3. července přijeli do Dobrušky oba krajští hejtmani baron Krištof Voračický z
Paběnic a rytíř Antonín Mladota ze Solopisk, provázející první ruské vojenské oddíly,
které se utábořily ve městě a nejbližším okolí. (280 let)
1735 - 18. srpna byla v Dobrušce vykonána poslední poprava. Dorota Vejclová z Valu
byla za vraždu novorozeněte sťata mečem a probita kůlem. (280 let)
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• 1750 - 8. září se slavných honů na opočenském panství zúčastnil i císař František
Lotrinský. Všude na okolních trzích byl nadbytek laciné zvěřiny. (265 let)
• 1760 - Byla zahájena přestavba kostela sv. Ducha, dokončená roku 1767, při níž byla
pod zvonicí zřízena poustevna pro poustevníka, který zde zastával kostelnickou
službu. Poustevny byly později zrušeny dekretem císaře Josefa II. z 12. ledna 1782.
(255 let)
• 1760 - U Studánky byla vztyčena socha sv. Jana Nepomuckého jako kráčejícího
poutníka. (255 let)
• 1770 - V Křovicích v čp. 22 se narodila Marie Magdalena Čudová, dcera tesařského
mistra Jana Čudy, babička Boženy Němcové. Zemřela ve Vídni 27. března 1841 a
byla pochována do šachty chudých. (245 let)
• 1775 - 26. března vyslali puličtí sousedé ze svého středu Jana Baška, Jana Koleše a
Václava Hedvičáka do Sněžného pro opis "selského patentu", o němž dále jednali v
Bystrém, kde tamní poddané nabádali, aby pro něj také šli a vyčkali jejich vzkazu, že
společně s nimi a jinými vesnicemi potáhnou do Opočna. Současně vyslali Puličtí
poddaného Spirovského z osady Puliček do Pohoří se zprávou, „že Puličtí na tom se
ujednotili, že na robotu nepojedou ani nepudou a jestli by je kdo k tomu chtěl nutit, že
se budou bránit; následovně aby sousedi pohořští také o to se uradili a s nima drželi, že
již jiným vesnicím také o tom zprávu dali“. (240 let)
• 1795 - Z odkazu řeholníka P. V. Potůčka byl v Dobrušce zřízen ústav chudých. (220
let)
• 1805 - 13. května zřídil Václav Štolovský v Dobrušce lékárnu U Zlatého lva. (210 let)
• 1815 - Po skončených napoleonských válkách byl v Dobrušce ubytován prapor
polních myslivců. (200 let)
• 1815 - Po rezignaci Josefa Aloise Heka na funkci purkmistra byl jednomyslně zvolen
jeho bratr František Vladislav Hek, který však volbu nepřijal. (200 let)
• 1820 - Před děkanstvím nechala Anna Dariusová zbudovat kříž. (195 let)
• 1820 - U dnešního čp. 4 v Kostelní ulici byla zbořena Horská brána. (195 let)
• 1820 - 20. listopadu požádal dobrušský magistrát krajský úřad o zabavení spisu
"Veliký pátek" a o zavedení vyšetřování s F. Vl. Hekem, „pisatelem hanopisu,
pobuřovačem a rouhačem“. (195 let)
• 1825 - 30. listopadu se v Dobrušce narodil Jan Dvořáček, první ředitel sklářské školy v
Kamenickém Šenově, dnešní Střední průmyslové školy sklářské, která je nejstarší
známou sklářskou školou na světě. Zemřel v Teplicích v Čechách 29. června 1898.
(190 let)
• 1830 - Spolu s dcerou Johankou se přestěhovala do Dobrušky i její matka Magdalena
Novotná, babička Boženy Němcové. (185 let)
• 1830 - 3. srpna rozprodal dobrušský magistrát pozemky na Cháborách zájemcům o
stavbu chalup. (185 let)
• 1835 - V bývalé obecní pastoušce v Domašíně počal vyučovat první kantor Josef
Hartmann, tkadlec a vysloužilý voják. (180 let)
• 1840 - 18. března nastoupil v Dobrušce jako kaplan Josef Mnohoslav Roštlapil.
Působil zde do roku 1856. (175 let)
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• 1840 – V prosinci nastoupil v Nízkém v Prusku jako překladatel archivu u Jednoty
bratrské v Ochranově [Herrnhut] F. Vl. Hek. Setrval zde asi do 25. září 1841. (175 let)
• 1845 - V Domašíně nechal učitel Hartmann postavit kapli Panny Marie. (170 let)
• 1845 - 7. května odmítli poddaní tzv. horských obcí opočenského panství robotovat.
(170 let)
• 1845 - 14. listopadu se v Dobrušce narodil Karel Lier, který se z krejčovského
tovaryše stal hercem a později i ředitelem Švandova divadla v Praze, kde také 14. října
1909 zemřel. (170 let)
• 1850 - V Domašíně byla postavena chalupa čp. 60, určená za školní budovu. (165 let)
• 1850 - 27. května byl v čp. 21 zřízen okresní soud, který byl od 26. května 1855
změněn na smíšený okresní úřad. Svoji činnost zahájil dnem 1. července 1850. (165
let)
• 1850 - 1. července se v Dobrušce konaly první volby do obecního výboru.(165 let)
• 1850 - 1. srpna byla v čp. 41 zřízena četnická stanice o pěti mužích. (165 let)
• 1860 - První zmínka o Spolku svobodných mládenců v Dobrušce. (155 let)
• 1860 - Osada Puličky si pořídila z výtěžku dobrovolných sbírek nový zvonek. (155 let)
• 1860 - V Mělčanech u čp. 6 byla v červenci postavena obecní zvonice, na níž byl
zavěšen nový zvonek. (155 let)
• 1865 - 20. února byla dobrušská trojtřídní farní škola změněna na čtyřtřídní školu
hlavní. (150 let)
• 1865 - 3. dubna se v Javornici narodil František Pišl, pozdější ředitel měšťanských
škol, kronikář a archivář města Dobrušky. Zemřel v Opočně 9. ledna 1938. (150 let)
• 1870 - 2. října byla v Dobrušce slavnostně otevřena hlavní škola. (150 let)
• 1870 - Josef a Marie Dvořákovi z Mělčan postavili u Zlatého potoka před mostem v
Mělčanech kříž. (145 let)
• 1870 - V nově zbudovaném pivovaru v Křovické ulici byl zahájen provoz. (145 let)
• 1875 - 15. srpna konali dobrušští hasiči na náměstí první veřejné cvičení. (140 let)
• 1880 - V Dobrušce zahájila provoz firma Václav Slavík, pozdější továrna na
hospodářské stroje. (135 let)
• 1880 - Na Cháborách byla postavena hasičská zbrojnice. (135 let)
• 1880 - 4. března přispělo město Dobruška na stavbu Národního divadla v Praze darem
100 zl. (135 let)
• 1880 - 16. listopadu rozhodla městská rada o výsadbě okrasných stromů u kapličky sv.
Jana Nepomuckého. (135 let)
• 1885 - 12. července byla slavnostně vysvěcena nová budova obecné školy chlapecké,
jejíž stavba byla zahájena 10. srpna 1884. (130 let)
• 1890 - 8. listopadu byly do kostela sv. Ducha pořízeny nové varhany. Staré byly po
opravě přemístěny do kaple ve Studánce. (125 let)
• 1890 - 23. listopadu byla v Dobrušce otevřena průmyslová škola pokračovací. (125
let)
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• 1895 - Dobrušský děkan Antonín Flesar vydal v Hradci Králové významnou
regionální publikaci Popis historicko-archeologicko-statistický okresu opočenského.
(120 let)
• 1895 - 1. dubna se v Dobrušce narodila spisovatelka Anuše Koubová, první manželka
akademického malíře Prokopa Laichtera. Zemřela v Dobrušce 10. dubna 1924. (120
let)
• 1895 - 27. července se v Domašíně narodil Josef Cvrček, pozdější ředitel měšťanské
školy v Dobrušce, okresní školní inspektor, správce muzea, městský archivář a
kronikář. Zemřel v Opočně 18. října 1966. (120 let)
• 1895 - 14. srpna se v Solnické ulici v čp. 383 narodil zakladatel první dobrušské
hudební školy Jaromír Šenkýř. Zemřel v Opočně 4. listopadu 1958. (120 let)
• 1895 - V Domašíně se narodil Antonín Rejzek, kovář a kronikář v Domašíně. Zemřel
v Opočně 10. května 1977. (120 let)
• 1900 - Firma Fröwein z Elberfeldu v Porýní vystavěla v Opočenské ulici továrnu na
hedvábné stuhy. (115 let)
• 1900 - V Křovicích založil Jan Vlček cihelnu. (115 let)
• 1900 - 12. února byl slavnostně vysvěcen nový zvon sv. Václav a zavěšen na zvonici
děkanského kostela. (115 let)
• 1900 - 4. listopadu byl na Cháborách dán do užívání nově zřízený vodovod. (115 let)
• 1905 - Na pustém kopci u pivovarského sklepa v Novoměstské ulici byl nákladem
okrašlovacího spolku zřízen park, později nazvaný Belveder. (110 let)
• 1905 - Z veřejných prostranství v Dobrušce byla odstraněna hnojiště a začaly se
zřizovat chodníky. (110 let)
• 1905 - 22. června byl ve Studánce u Chábor položen základní kámen k výstavbě
křížové cesty a Božího hrobu, dovezený z nedaleké zříceniny hradu. (110 let)
• 1910 - V Domašíně, Běstvinách a Křovicích byly založeny kampeličky. (105 let)
• 1915 - 12. dubna byla v Pulické ulici a v Poddomí dokončena regulace potoka Brtvy.
(100 let)
• 1915 - 19. července oznámilo místodržitelství v Praze, že tvoření takzvaných
husitských legií v Rusku se mj. účastní i akademický malíř František Kupka, tč. ve
Francii. (100 let)
• 1915 – 8. září zemřel František Adolf Šubert. (100 let)
• 1915 - 23. listopadu rozpustily úřady Českou obec sokolskou pro „bratrské smýšlení k
Rusku a Srbsku”. (100 let)
• 1920 - V Křovicích bylo založeno Hospodářské strojní družstvo pro rozvod elektrické
energie, které ještě téhož roku provedlo elektrifikaci obce. (95 let)
• 1920 - 9. ledna byla v Dobrušce založena odbočka Československého červeného kříže.
(95 let)
• 1920 - 14. dubna byl v Dobrušce založen Svaz junáků - skautů republiky
Československé. (95 let)
• 1920 - 5. června se v Dobrušce narodil Jan Tomský, archeolog. V 50. letech byl
vězněn, po r. 1968 se vystěhoval do Německa, kde se stal na univerzitě v Tübingenu
univerzitním profesorem. Je autorem mnoha významných vědeckých publikací.
Zemřel 2. ledna 1994 v Berchtesgadenu. (95 let)
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• 1920 - 1. srpna z obavy před násilným záborem kostela pro novou církev
československou a z protikatolické demonstrace, obsadily děkanství a jeho okolí
vybrané skupiny Orla. (95 let)
• 1920 - 25. listopadu v 16.00 hod. bylo slavnostně rozžato první veřejné elektrické
osvětlení města. (95 let)
• 1920 - 13. prosince ve všech dvorech opočenského velkostatku - Doubravicích,
Jeníkovicích, Klášteře nad Dědinou, Ledcích, Mokrém, Ostrově u Podbřezí,
Podzámčí, Přepychách, Pulicích, Skalce, Tošově, Trnově a Vranově, cukrovaru v
Podzámčí a cihelnách v Pulicích a Opočně vypukla generální stávka. (95 let)
• 1925 - 1. února se v Pulicích narodil Josef Slavík, dlouholetý člen Sboru dobrovolných
hasičů v Pulicích. Zahynul tragicky tamtéž při povodni 23. července 1998, když se
snažil varovat své spoluobčany před nebezpečím. Dne 28. října 1999 jej prezident
republiky Václav Havel vyznamenal in memoriam Medailí za hrdinství. (90 let)
• 1925 - 27. března se na Cháborách v čp. 2 narodil výtvarník a grafik Josef Poláček.
(90 let)
• 1925 - 13. června byly sady před městským hřbitovem u Svatého Ducha pojmenovány
po svém zakladateli, členu městské rady, Sady Venclíkovými. (90 let)
• 1925 - 25. července se v čp. 25 narodil pozdější významný vědec v oboru sociologie,
univerzitní profesor Miroslav Disman. Zemřel v Praze 22. září 1996. (90 let)
• 1925 - V Dobrušce se konala ustavující schůze náboženské obce církve
československé. (90 let)
• 1925 - 1. září převzalo město správu mateřské školy od dosavadního spolku pro její
zřízení a vydržování. (90 let)
• 1925 - 24. září byl v Běstvinách založen Sbor dobrovolných hasičů. (90 let)
• 1925 - 17. prosince byly městské sady v Dobrušce pojmenovány Archlebovými sady.
(90 let)
• 1930 - Při opravě domu čp. 33 na náměstí byla objevena sgrafita ze 17. století. (85 let)
• 1930 - 31. ledna jmenovalo městské zastupitelstvo muzejní komisi v čele se starostou
města Václavem Malým, aby připravila založení městského muzea. (85 let)
• 1935 - 8. června byla na dobrušském náměstí slavnostně odevzdána standarta 1.
cyklistickému praporu z Josefova. (80 let)
• 1935 - 21. července byl v Jiráskově čtvrti položen základní kámen k Husovu sboru
církve československé. (80 let)
• 1940 – Od 12. února musely být veřejně označeny obchody a hostince, do nichž byl
povolen přístup Židům. (75 let)
• 1940 - 14. února zahájilo gestapo na Dobrušsku rozsáhlé zatýkání příslušníků Obrany
národa. (75 let)
• 1940 - 21. února zavedli němečtí okupanti nový německý název Dobrušky Gutenfeld. (75 let)
• 1940 - 28. února byl osobám židovského původu zakázán pobyt na veřejných místech
po 20. hodině a zároveň byl jim zapovězen styk s ostatním obyvatelstvem. (75 let)
• 1940 - 27. července spáchal z obavy před zatčením gestapem sebevraždu typograf
Pavel Sojka. (75 let)
• 1940 - 25. srpna byly pro rozhlasové vysílání nahrány hlasy dobrušských zvonů. (75
let)
• 1940 - 4. listopadu zastavily protektorátní úřady činnost Junáka. (75 let)
• 1940 - 14. prosince zahájil poštovní úřad provoz v nové budově v Opočenské ulici. Do
té doby byl umístěn v čp. 45 na Šubertově náměstí. (75 let)
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• 1945 - 5. května se v radnici konalo první zasedání revolučního MNV. Ve městě byly
odstraněny německé nápisy a vyvěšeny československé státní vlajky. (70 let)
• 1945 - 6. května vyhlásilo německé posádkové velitelství v Novém Městě nad Metují
nad Dobruškou a okolím stanné právo a uvěznilo 6 občanů jako rukojmí. (70 let)
• 1945 - 8. května definitivně opustila Dobrušku německá vojenská posádka. Městem
dnem i nocí procházely ustupující německé jednotky. (70 let)
• 1945 - 9. května vydal revoluční MNV v Dobrušce provolání k občanům o převzetí
veškeré moci. (70 let)
• 1945 - 10. května v 10.55 hod. přijely do Dobrušky směrem od Solnice první oddíly
Rudé armády pod velením plukovníka Šibalova. (70 let)
• 1945 - 3. září byla slavnostně otevřena mistrovská škola strojnická a Veřejná obchodní
škola F. L. Věka. (70 let)
• 1945 - 12. září bylo výnosem ministerstva školství a osvěty v Dobrušce zřízeno státní
reálné gymnázium. (70 let)
• 1945 - 27. října bylo dekretem prezidenta republiky přeloženo sídlo ONV z Nového
Města nad Metují do Dobrušky. V Novém Městě nad Metují byla zřízena expozitura
pro obce soudního okresu novoměstského. (70 let)
• 1945 - 18. prosince byl Jan Laichter, nakladatel v Praze, promován čestným doktorem
filozofie na Univerzitě Karlově v Praze. (70 let)
• 1950 - Rozhodnutím rady ONV v Dobrušce začaly vycházet okresní vesnické noviny
Dobrušska - Průkopník. (65 let)
• 1950 - V Dobrušce u kasáren bylo započato s výstavbou nového sídliště - Mírové ulice
a teplárny, dokončené v roce 1957. (65 let)
• 1950 - 15. června sehrála nově vzniklá loutková scéna Svět loutek při Závodním klubu
Stuha Dobruška svoji první hru Broučci. (65 let)
• 1955 - 21. - 22. května se v Dobrušce konala I. okresní spartakiáda za účasti 1823
cvičenců a více než 2.000 diváků. (60 let)
• 1960 - 26. února se jednotná zemědělská družstva Běstviny a Křovice sloučila pod
společným názvem JZD Mír Dobruška - Křovice. (55 let)
• 1960 - 31. března byla obec Běstviny sloučena s městem Dobruškou s platností od 1.
července 1960. (55 let)
• 1960 - 1. července byl zrušen ONV v Dobrušce a jeho správní obvod rozdělen mezi
okresy Náchod a Rychnov nad Kněžnou. (55 let)
• 1960 - 25. října vznikl sloučením závodních klubů národních podniků Adast a Stuha v
Dobrušce závodní klub JAS. (55 let)
• 1965 - 1. ledna se jednotná zemědělská družstva Dobruška - Střed a Dobruška - Pulice
sloučila v JZD Dobruška. (50 let)
• 1965 - 9. května byl před průmyslovou školou v Dobrušce slavnostně odhalen
památník obětem nacismu, dílo akademického sochaře Josefa Adámka. (50 let)
• 1970 - Na Belvederu byla zahájena výstavba nového sídliště rodinných domků. (45
let)
• 1970 - 26. června v 17.00 hod. byly na náměstí F. L. Věka zahájeny oslavy 650 let od
první písemné zprávy o Dobrušce jako o městě, které vyvrcholily ve dnech 4. a 5.
července. (45 let)
• 1970 - 15. prosince byly dány do provozu přeložka silnice I. třídy Rychnov nad
Kněžnou - Náchod a nový most přes Křovické údolí. (45 let)
• 1970 - 18. prosince vznikla v Dobrušce pionýrská skupina jako odbočka jednotné
dětské organizace Československý pionýr. Sem byl začleněn i dobrušský Junák, který
tak jako samostatná organizace znovu zanikl. (45 let)
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• 1975 - 1. ledna bylo k JZD Mír Dobruška připojeno i JZD v Pohoří a JZD Domašín
bylo sloučeno s JZD Bačetín. (40 let)
• 1975 - 14. listopadu byla dokončena výstavba 32 družstevních bytů Na Budíně,
zahájená v březnu 1974. (40 let)
• 1980 – V únoru se v Dobrušce a okolí projevují další citelné zásobovací potíže.
Příděly masa do prodejen jsou omezovány a všude stojí fronty. (35 let)
• 1980 - 2. května byl předán do užívání dům pečovatelské služby Na Příčnici. (35 let)
• 1985 - 1. ledna byla v Loučkách uvedena do provozu čerpací stanice pitné vody, s jejíž
výstavbou bylo započato 1. září 1983. (30 let)
• 1985 - 23. ledna byla v závodním klubu otevřena nová loutková scéna se sálem pro
150 dětských diváků. (30 let)
• 1985 - 7. května navštívil Dobrušku první československý kosmonaut Vladimír
Remek. (30 let)
• 1985 - 20. května byla při opravě radniční věže uložena do její makovice schránka s
dobovými doklady. (30 let)
• 1985 - 1. září bylo zahájeno vyučování v novém pavilonu základní školy v Pulické
ulici. (30 let)
• 1985 - 16. prosince byl zřízen Městský dům pionýrů a mládeže, dnešní Městský dům
dětí a mládeže. (30 let)
• 1990 - 12. února kooptovalo mimořádné plenární zasedání MěstNV nové poslance,
provedlo volbu nové rady a rekonstruovalo jednotlivé komise podle požadavků OF.
Předsedou byl znovu zvolen Karel Joukl. (25 let)
• 1990 - Komunálními volbami do obnovené městské samosprávy 24. listopadu
(městské zastupitelstvo, městská rada, starosta města), jichž se zúčastnilo 85,2 %
voličů, skončila i činnost Městského národního výboru v Dobrušce. (25 let)
• 1990 - Na ustavujícím veřejném zasedání městského zastupitelstva 3. prosince byla
zvolena sedmičlenná městská rada a starostou města Vladimír Zrzavý. (25 let)
• 1995 - 14. června předala poslanecká sněmovna delegaci města Dobrušky prapor
města, tvořený pěti šikmými pruhy střídavě červenými a bílými. (20 let)
• 1995 - 1. září byl při Základní škole Františka Kupky otevřen nový stravovací pavilon.
(20 let)
• 2000 - 16. listopadu bylo v ulici Františka Kupky zkolaudováno 20 nových bytových
jednotek. (15 let)
• 2005 - 18. srpna byl v ulici Na Příčnici slavnostně otevřen nový bytový dům čp. 1011
s 29 malometrážními byty. (10 let)
• 2005 - 9. prosince vyjel z dobrušského nádraží poslední nákladní vagon. Tím zde byla
zrušena železniční nákladní doprava. (10 let)
• 2010 - 8. května se v Dobrušce po dvaceti letech uskutečnil nový ročník studentského
majálesu, pořádaný studenty z dobrušského gymnázia a Kulturními zařízeními města
Dobrušky. (5 let)
• 2010 - 12. října bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované Společenské centrum – kino
70. (5 let)
• 2010 - 23. listopadu byla slavnostně otevřena rekonstruovaná budova synagogy, v níž
je zřízena koncertní síň. (5 let)
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3. Nejdůležitější události v životě města
Návštěva prezidenta Zemana
Nestává se často, aby naše město navštívil nejvyšší představitel státu. Doposud
jediným prezidentem, který Dobrušku poctil svou přítomností, byl Tomáš Garrigue Masaryk,
který k nám zavítal 13. července 1926. Letos tomu bylo již 89 let.
Ve středu 18. února jsme však měli tuto příležitost podruhé v dějinách města. Na své
cestě po Královéhradeckém kraji přijel do Dobrušky prezident České republiky Miloš Zeman
s doprovodem, v němž byl i hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Za svého
krátkého pobytu se setkal se starosty okolních obcí a představiteli města Dobrušky a na
besedě i s občany města.
Na začátku prezidentské návštěvy proběhlo setkání s vedením a zastupiteli města a se
starosty obcí, které patří do obvodu Dobrušky jako města III. stupně s rozšířenou působností.
Tohoto setkání se zúčastnilo čtrnáct starostů a bylo jediným svého druhu při prezidentově
návštěvě Královéhradeckého kraje. Setkání proběhlo ve velmi otevřeném a přátelském
ovzduší, ba dokonce několikrát i bez ohledu na předepsaný diplomatický protokol. Zájem se
soustředil na řadu otázek spojených s výkonem obecní samosprávy a na problémy, které
v našem regionu pociťujeme jako nejpalčivější. Zvláštní pozornost byla věnována
připravované výstavbě suchého poldru v Mělčanech, který by měl působit jako ochrana před
ničivými povodněmi. Živelní katastrofa z léta 1998 ještě zdaleka z paměti občanů ani
představitelů místních samospráv nevymizela. Pan prezident přislíbil, že se svým vlivem bude
při konzultacích s příslušnými ministry zasazovat o to, aby tato pro náš kraj životně důležitá
stavba byla v co možná nejkratším termínu realizována.
Bezprostředně po skončení setkání se starosty následovalo setkání s občany. Do
posledního místečka zaplněný velký sál Společenského centra - Kina 70 očekával pana
prezidenta již od šestnácté hodiny. Aby čekání příjemněji uběhlo, byl přítomným promítnut
dokumentární film zachycující návštěvu prezidenta T. G. Masaryka v roce 1926 a film o
minulosti i současnosti Dobrušky vytvořený v roce 2008 pro dnes již téměř rozebranou knihu
Dobruška.
Více jak tři stovky přítomných přivítaly pana prezidenta povstáním a potleskem. Po
úvodních slovech, pronesených hejtmanem Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem a
panem prezidentem, následovala beseda. Hned na jejím počátku vyzval pan prezident ty, kteří
jej v nepatrném počtu „vítali“ na parkovišti u kina červenými kartami, aby se přednostně
přihlásili se svými připomínkami. Na jeho výzvu však nikdo nereagoval. Důvodem ale
nebylo, že by uvedení občané s červenými kartami nechtěli své připomínky přednést, ale to,
že je ochranka prezidenta nevpustila do sálu.
Pozvolna se však rozproudila beseda, v níž padaly otázky jak na problematiku místní a
regionální (zejména mělčanský suchý poldr), tak i záležitosti zahraničněpolitické (například
válka na Ukrajině a postoje České republiky k ní). Na všechny položené otázky Miloš Zeman
odpověděl a v sále se postupně vytvořila obapolně velmi vstřícná a přátelská atmosféra. Nás
jako Dobrušťáky určitě potěšila i poznámka pana prezidenta, v níž se zmínil o seriálu F. L.
Věk, který považuje za jeden z nezdařilejších výtvorů televizní seriálové tvorby vůbec. Čas
vymezený pro setkání proběhl velmi rychle, takže všechny dotazy ani nestačily být položeny.
Na závěr setkání obdržel pan prezident dary, které by mu měly připomínat jeho
dobrušský pobyt: obraz s motivy Dobrušky (dílo Josefa Benedikta), leteckou fotografii zámku
v Lánech od Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu a pivo ze zdejšího
Staročeského pivovárku. Po velmi přátelském rozloučení odjel pan prezident se svým
doprovodem k dalšímu programu své cesty.
Návštěva prezidenta Miloše Zemana byla velmi úspěšná. On sám vysoce ocenil její
velmi dobrou připravenost a vyjádřil naději, že nejde o návštěvu poslední. Pobyt pana
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prezidenta bude připomínat nejen jeho zápis v pamětní knize města, ale i televizní reportáž,
četné fotografie a zejména pak osobní vzpomínky všech, kteří měli možnost se s ním osobně
setkat na besedě.
Sté výročí úmrtí Františka Adolfa Šuberta
8. září 2015 uplynulo již sto let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších dobrušských
rodáků, Františka Adolfa Šuberta. V tomto roce převzalo město Dobruška spolu s panem
Bohumilem Živnůstkou adoptivní péči o Šubertův hrob na Olšanských hřbitovech Praze. Pan
Živnůstka již dříve zbavil hrob náletového břečťanového porostu a město Dobrušky nechalo
nákladem téměř 50 000 Kč renovovat celý náhrobek.
Den před výročím položila na Šubertův hrob delegace města vedená starostou Petrem
Tojnarem věnec v městských barvách s nápisem na stuhách: Svému rodákovi město Dobruška.
Ve středu 9. září v 18 hodin se v malém sále Společenského centra – Kina 70 uskutečnilo
vzpomínkové setkání s programem, v němž byla připomenuta činnost Šuberta jako ředitele
Národního divadla, dramatika, novináře, spisovatele a organizátora vlasteneckého života
v závěru 19. a v prvních letech 20. století, ale také vřelý vztah, který Šubert měl po celý život
ke svému rodnému městu. V programu účinkovali členové divadelního souboru F. A. Šubert
Václav Verner a Jiří Mach za hudebního doprovodu Vladimíra Jelínka.
Šubertovo výročí bylo rovněž připomenuto v Dobrušském listu, Dobrušském
zpravodaji, regionálním tisku a v městském televizním vysílání.
Pocta Janu Dvořáčkovi
Posledního dne měsíce listopadu se konala před firmou KAND v Opočenské ulici
malá slavnost. Z iniciativy paní Marie Smolové zde byl nákladem města obnoven památníček
v místech, kde stával rodný dům Jana Dvořáčka, zakladatele první sklářské školy na světě v
Kamenickém Šenově.
Na čedičových sloupcích, připomínajících kamenný útvar varhany u Kamenického
Šenova, je umístěn skleněný balvan s nápisem, připomínajícím tuto osobnost dějin nejen
českého, ale i světového sklářství.
Jan Dvořáček se narodil v Dobrušce 30. listopadu 1825. V roce 2015 jsme si
připomněli již 190. výročí jeho narození.
Vývoj počtu obyvatel města
Celkový počet obyvatel Dobrušky se v roce 2015 snížil o 29. Oproti 6822 obyvatelům
na konci roku 2014 jich v závěru roku 2015 bylo 6793. Narodilo se 54 a zemřelo 69 občanů.
Přistěhovalo se 130 a odstěhovalo 135 obyvatel. Celkový úbytek obyvatelstva je tedy
způsoben jak počtem odstěhovaných, tak zemřelých.
V jednotlivých částech žil na konci roku 2015 následující počet obyvatel: Dobruška –
5608, Pulice – 381, Domašín – 215, Křovice – 214, Spáleniště – 142, Mělčany – 94, Chábory
– 73, Běstviny – 67.
Nejdůležitější stavební akce ve městě
Investiční stavební akce patří každoročně k těm nejsledovanějším oblastem života
města. Jejich konečným a nejdůležitějším cílem je vždy přispět k větší spokojenosti obyvatel i
návštěvníků Dobrušky, ke zkvalitnění prostředí, v němž žijeme. Nejinak tomu bylo i v roce
2015.
Jednu z nejrozsáhlejších investičních akcí představuje zateplování školních budov.
Náklady na jejich vytápění dosahovaly skutečně nebývalých výšek a někdy se topilo, jak se
říká, pánubohu do oken. Zateplené budovy nejenom ušetří náklady na vytápění, ale dětem a

11

učitelům v nich bude tepleji. Tyto akce představují svým finančním objemem největší částku
z nákladů poskytovaných na rekonstrukce a opravy.
V Základní škole Františka Kupky došlo ke kompletnímu zateplení objektu. Bylo také
odizolováno zdivo proti vzlínání vlhkosti. Stávající dveře a okna byly kompletně vyměněny
za termoizolační, takže jimi už nebude profukovat. Vstup do budovy byl také upraven, takže
je dnes bezbariérový. To vše si vyžádalo náklady ve výši 10 milionů korun.
Za 4,5 milionů byla rekonstruována mateřská škola J. A. Komenského. Stejně jako u
školy Fr. Kupky byl objekt zateplen a dveře a okna vyměněny za termoizolační. Navíc byla
kompletně opravena střecha.
Velmi rozsáhlou, co do nákladů sedmimilionovou akcí byla kompletní rekonstrukce
ulice 1. máje. Jak je v našem městě již obvyklé, nešlo pouze o kosmetickou úpravu povrchu.
Rekonstruována byla i kanalizační a vodovodní síť a celé veřejné osvětlení v této ulici, která
se po rekonstrukcí ulic v historickém jádru města stávala pozvolna jedním z nejošklivějších
míst v Dobrušce. Teď patří k nejhezčím.
Pokračováno bylo i v opravách místní komunikace, spojující Mělčany se silnicí II/298
k Opočnu. Práce si vyžádaly náklady ve výši 1 milion korun. V ulici Čs. odboje byl nákladem
1,6 mil. Kč opraven vodovod a upraven prostor pro parkování a chodník. Opravy povrchu a
kanálových vpustí v ulicích Javorové a Křovické stály městskou pokladnu 250 tisíc korun.
Pokračovalo se i v rozšiřování a opravách komunikací pro pěší. Nákladem téměř
milion korun byl postaven chodník v Pulicích a za 1,5 mil. Kč opraveny chodníky v ulicích
Zd. Nejedlého, Fr. Kupky a Opočenské.
Rozsáhlou revitalizační proměnou prošly také Archlebovy sady. Došlo zde ke
kompletním sadovým úpravám, byly opraveny stávající a vybudovány nové chodníky,
instalovány lavičky a další vybavení celé této odpočinkové zóny. Celá akce stála 3,3 mil. Kč.
Velkým problémem současné společnosti se stává dostatek kvalitních zdrojů pitné
vody. Město Dobruška myslí na stále stoupající spotřebu, a tak nechalo nákladem 3,5 mil. Kč
provést nový průzkumný vrt, který posílí vydatnost zdrojů pitné vody s ohledem na technický
stav stávajících jímacích zařízení.
Důležitou ekologickou investicí, která však není hrazena z prostředků města, ale
provozovatele, je přechod CZT , a. s., na nový zdroj paliva – dřevní štěpku. V této souvislosti
byl proveden přesun a změna uspořádání komunitní kompostárny, což si vyžádalo náklady ve
výši 2,6 mil. Kč.
Máme ještě v živé paměti škody, které napáchala povodeň v roce 1998. Proto je
důležité přijímat všechna potřebná preventivní opatření, která by při podobných událostech
zamezila ztrátám na majetku a zejména na lidských životech. K tomu slouží i loni
dobudovaný komplexní systém varování, včetně zpracování protipovodňového plánu a
rekonstrukce místního rozhlasu. 5,5 mil. Kč jistě nebylo na tento účel vynaloženo zbytečně.
Došlo i na opravy a rekonstrukce budov v majetku a užívání města. V Rýdlově vile
byla za 950 tisíc kompletně přebudována elektroinstalace a nově zavedeno plynové vytápění.
V ceně je zahrnut i archeologický průzkum bezprostředního okolí vily. Za 277 tisíc Kč byly
dokončeny úpravy u domku F. Vl. Heka - F. L. Věka, které dokompletovaly tuto dnes velmi
příjemnou odpočinkovou zónu v městském centru. U sokolovny, kterou má město
v pronájmu, došlo k opravě havarijního stavu pravé části střechy za částku 250 tisíc Kč.
V bytovém domě čp. 671 Na Příčnici byla za 450 tisíc Kč opravena jádra dvou bytů.
Investiční akce tak v loňském roce opět přispěly k tomu, že je naše město upravenější
a úhlednější a lépe se v něm žije.
Soutěž Město pro byznys
V soutěži Město pro byznys za rok 2014 Dobruška opět zaujala přední místa.
V Královéhradeckém kraji byla vyhodnocena na místě třetím, v celé České republice obsadila
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sedmou příčku. Oproti létům předchozím by se mohlo zdát, že jde o zhoršení, ale rozdíly mezi
prvními jsou velmi malé, takže i tato loňská umístění můžeme považovat za úspěšná.
Město pro byznys je srovnávací výzkum, do něhož se jednotlivá místa nepřihlašují, ale
jsou zařazována automaticky. Srovnávání slouží dvě skupiny kritérií, přičemž každá z nich
obsahuje 50% možných bodů. První hodnocenou oblastí je podnikatelské prostředí v dané
lokalitě. Zde je posuzováno celkem 17 kritérií, mezi nimi například podíl podnikatelských
fyzických osob k celkovému počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva, podíl středních a
velkých firem v místním podnikatelském prostředí, ale i nezaměstnanost, znečištění ovzduší
nebo cena bytů. V této oblasti byla Dobruška v Královéhradeckém kraji druhá.
Dalších 17 kritérií ve druhé skupině hodnotí přístup veřejné správy. Patří sem
například úspěšnost v získávání dotací, hospodaření radnice, ale také úřední hodiny
městského úřadu nebo otevřenost městského informačního centra. Také zde zaujala Dobruška
v rámci kraje druhé místo.

4. Hlavní celoměstské akce
Dobrušská setkávání
Současný svět se svou technikou není příliš nakloněn osobním mezilidským vztahům,
osobnímu setkávání a komunikaci. Ale k lidské přirozenosti patří potřeba kontaktů s druhými
lidmi. Nenahradí ji mobil ani facebook, ani jiné formy setkávání prostřednictvím technických
komunikátorů. Lidé se prostě potřebují setkat tváří v tvář, popovídat si, pocítit přítomnost
toho druhého, vidět a slyšet jeho bezprostřední reakci.
Nestačí k tomu ani dnes tolik oblíbené grilovačky, či párty. Už jen naše prabáby a
pradědové pamatovali doby, kdy se zejména na vesnici scházeli navečer lidé na návsi, aby si
zazpívali nebo vyslechli vyprávění starých i nových historek a pověstí. To všechno už patří do
minulosti, a to nenávratně. Touha po setkávání s druhými lidmi tady však je stále.
Možná i proto si v posledních letech a desetiletích získaly oblibu akce, na nichž se
potkává velké množství lidí a kde kromě programu samotného je i příležitost setkat se beze
spěchu s přáteli, vidět se a popovídat si. Řada takovýchto akcí je pořádána i v Dobrušce.
Připomeňme si alespoň některé z nich, které proběhly i v letošním roce a které již patří
k novodobým tradicím našeho města.
Jen co sluníčko trochu vysuší jarní kaluže, jsou tu první z nich, čarodějnický oheň a
oslavy nejkrásnějšího měsíce roku – máje. Pradávný svátek v nás navozuje tajuplnou
atmosféru čaromocné noci a přináší zejména dětem kouzelné zážitky. Čarodějnice se poprvé
uskutečnily na koupališti místo tradičního místa v Archlebových sadech. Děti jsou hlavními
účastníky akcí i následující první májový den. Soutěže a zajímavé aktivity, připravené skauty
i pionýry, jich vždycky přilákají desítky i stovky.
Akcí pro odrostlejší mládež je majáles. První dobrušský majáles se uskutečnil již
v roce 1966. Doba, která následovala, nebyla však spontánním akcím mladých příliš
nakloněna. A tak byla majálesová tradice obnovena až po roce 1989. Hlavními pořadateli
majálesu jsou (opět tradičně) studenti dobrušského gymnázia a jejich studentský svátek rádi
navštěvují i příslušníci starších generací. V roce 2015 byl majáles přesunut z dřívějšího místa
konání v Archlebových sadech do areálu pivovaru, aby nebyly ničeny čerstvě obnovené
travnaté plochy v parku.
Květen je vůbec měsícem, který je nabitý nejrůznějšími akcemi doslova k prasknutí.
V letošním roce připravilo jednu z nich i dobrušské vlastivědné muzeum. Uskutečnila se 13.
května jako součást Mezinárodního dne muzeí a kromě zdarma zpřístupněných expozic si
mohli návštěvníci vyslechnout i vyprávění o minulosti Šubertova náměstí. Obdobnou
komentovanou exkurzi připravilo muzeum i na červen, tentokrát na židovský hřbitov.
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Lákadlem zejména pro nejmladší generaci je dobrušská pouť, která byla obnovena
v roce 2008. Návštěvníky čekaly nejen pouťové atrakce a stánky s nejrozmanitějším zbožím,
ale i koncerty skupin YOYO Band a Lucie Revival, které se těšily velkému zájmu. Dětem
byly určeny i všechny akce, které se uskutečnily při Dětském dni 31. května, tedy v předvečer
Mezinárodního dne dětí.
Oblibu u malých i velkých si získal Den bezpečnostních a záchranářských složek,
který se letos konal 12. června. Náměstí F. L. Věka bylo opět zaplněno a bylo opravdu na co
se dívat. Ukázky historické i nové hasičské techniky, zásahy policistů a záchranářů, parádní
představení přehlídkové jednotky hradní stráže a celá řada dalších atraktivit dokumentovala i
připravenost jednotlivých složek účinně pomoci každému, kdo se ocitne v ohrožení zdraví a
života.
Převážně mladé generaci byl určen Dobruška FEST, kaleidoskop hudby, netradičních
her a sportovních aktivit, který proběhl ve dnech 19. a 20. června na dobrušském městském
stadionu Václava Šperla. Z netradičních sportů si mohli návštěvníci vyzkoušet kubb, mölkky,
kanjam, free croquet, extremní golf, disc golf, nebo foosball.
Oblibu všech generací si získaly koncerty revivalových skupin na dobrušském
náměstí. Tato vystoupení jsou převážně financována místními podnikateli, což svědčí o jejich
dobrém vztahu k městu. V roce 2015 hrála AC / DC revival a jako předkapela Rocksorry.
Letošní žhavé léto nebylo zrovna nejpříznivější pro akce pod rozpálenou oblohou.
Přesto si tradiční Dobrušské letní muzicírování jeho příznivci nenechali ujít a každé nedělní
odpoledne a podvečer na náměstí přišli. Postupně se jim představily skupiny Combi Rychnov,
Stará parta Dobruška, Jazz Police Hradec Králové, Tomy Opočno, Elka Band Police nad
Metují, Relax Dobruška, Terno Náchod, Senior band Náchod a Stavostrojanka Nové Město
nad Metují.
Dobrušští podnikatelé vůbec přispívají k rozvoji místních kulturních aktivit. Jednou
z takovýchto forem je Den otevřených dveří, který se každoročně koná v dobrušském
pivovaru. Že nejde jen o akci komerční, dosvědčuje zajímavý hudební program. A v pivovaru
bývá v tento den, který letos připadl na 15. srpen, opravdu hlava na hlavě. V roce 2015 šlo o
zdaleka největší rockový festival v našem regionu za účasti celostátně známých kapel
ŠKWOR, CITRON, JELEN, WOHNOUT.
Velkým svátkem, při němž máme možnost nahlédnout do kulturní pokladnice národů
celého světa, je Mezinárodní folklórní festival, který se v srpnu koná v Červeném Kostelci.
Dobruška již po několikáté hostila některé ze souborů, které na festivalu účinkují. Letošní
nepříznivé počasí neumožnilo vystoupení na náměstí a velký sál Společenského centra – Kina
70 byl zaplněn do posledního místečka.
Jednou z vrcholných příležitostí k setkávání dobrušských obyvatel, jejich hostů a
přátel, jsou Svatováclavské slavnosti. Stovky lidí sem přicházejí prohlédnout si stánky se
zajímavým a mnohdy i netradičním zbožím, poslechnout si dobrou muziku a v neposlední
řadě si třeba jen tak popovídat. I ty letošní Svatováclavky se vydařily a v páteční podvečer 25.
a v sobotu 26. září dokázaly naplnit dobrušské náměstí spokojenými lidmi. Hlavními hosty
hudební přehlídky při Svatováclavských slavnostech byly kapely BUTY a 5P Luboše
Pospíšila.
Několikaletou tradici již má i setkání seniorů se starostou a dalšími představiteli
města, které se v tomto roce uskutečnilo ve středu 7. října. Přišla téměř stovka zájemců a pro
příští léta bude možná nutné hledat jiný prostor pro tuto akci, protože malý sál Společenského
centra – Kina 70 už nebude postačovat.
Dalšímu dobrušskému setkání se věnujme poněkud podrobněji. Již pošesté přišli
dobrušští občané na slavnostní večer do Společenského centra – Kina 70. Poprvé to bylo před
pěti lety při příležitosti otevření rekonstruované budovy a v dalších letech se tyto večery staly
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již tradicí. Jejich hlavní náplní je vedle pestrého kulturního programu ocenění občanů, kteří se
významným způsobem zasloužili o rozvoj města a jeho propagaci.
Výjimkou nebylo ani setkání letošní, které se uskutečnilo v úterý 20. října. Tradicí je
již také moderování celého večera, které je svěřováno některé populární osobnosti naší
kulturní scény. Po loňské Yvettě Blanarovičové se letos pomyslného moderátorského žezla
chopila populární zpěvačka Heidi Janků. A její výkon byl opravdu na jedničku s hvězdičkou,
protože dokázala v sále navodit velice přátelskou a milou atmosféru.
Večer zahájilo promítání filmu, který připomněl to nejdůležitější, co se v Dobrušce
v uplynulém roce odehrálo, včetně návštěvy prezidenta Miloše Zemana, který byl po
Masarykovi teprve druhou hlavou státu, jež do města zavítala. Před očima diváků však
defilovaly i všechny stavební úpravy a kulturní a společenské akce, které se ve městě
uskutečnily. Po filmu vystoupil ženský pěvecký sbor Vlasta, který je přes svých více jak 130
let stále mladý, což dokázal i svým žánrově velice širokým repertoárem.
Hlavní náplň večera tvořilo ocenění dobrušských občanů. Letos poprvé byli na návrh
škol odměněni i žáci, kteří se zasloužili o dobré jméno školy, kterou navštěvují. Ze Základní
školy Františka Kupky to byla Pavlína Prudičová, ze ZŠ Pulická dokonce tři žáci, Petra
Jakicová, Matyáš Langer a Tomáš Preclík, a ZŠ v Opočenské ulici reprezentovali sourozenci
Marie a Radek Tulejovi. Dobrušské gymnázium letos zastupovali Michal Grus a Vojtěch
Rydlo a Střední průmyslovou školu elektrotechniky a informačních technologií Jiří Šrámek a
Jiří Vanický. Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum ocenila tým FOFRFORM, který
ji reprezentoval na republikové úrovni a za nějž převzali ocenění Josef Neugebauer a Michal
Martinec.
Rovněž poprvé byli oceněni dobrovolní dárci krve. Za více než osmdesát odběrů to
byli Jaroslav Štěpán, Josef Tomáš a Pavel Struha. Úctyhodným rekordmanem je pan Jaroslav
Koleňák, který daroval krev již více než stosedmdesátkrát.
Zastupitelstvo města rozhodlo udělit bronzovou medaili Za rozvoj města Dobrušky
paní Daně Friedové za úspěšné dlouholeté vedení souboru Vlasta i za její neméně úspěšnou
činnost pedagogickou. Stejnou medailí byli oceněni pan Jan Dvořák za celoživotní přínos
dobrušské kultuře, pan Karel Baláček, dlouholetý úspěšný trenér dobrušských skibobistů, a
pan Josef Frýda za své aktivity v oblasti propagace města a zásluhy o rozvoj dobrušského
badmintonu.
Za celoživotní přínos rozvoji místního kulturního života udělilo dobrušské
zastupitelstvo stříbrnou medaili Za rozvoj města Dobrušky paní Vlastě Ulrychové. Předání
medaile bylo spojeno i s blahopřáním k jejím devadesátým narozeninám, které právě slavila.
Druhou stříbrnou medaili obdržel pan Igor Šimon za celoživotní práci s mládeží a péči o
dobrušskou lyžařskou školu. Všechna ocenění předal starosta města Petr Tojnar.
První část večera uzavřelo sympatické vystoupení malých sportovkyň z oddílu
moderní gymnastiky. Po krátké přestávce následovalo překvapení. V naprosté tmě se odehrála
velmi působivá světelná show mažoretek Tyrkys s impozantním sólovým vystoupením Terezy
Pecenové. Pak ještě pod vedením Anity Melišové vystoupil s nápaditou choreografií taneční
soubor Melounci, působící pří Domu dětí a mládeže, a závěr večera patřil pěveckému recitálu
Heidi Janků.
Slavnostní večer naplnil velký sál Společenského centra – Kina 70 do posledního
místečka. Pestrý program a profesionálně citlivá moderace Heidi Janků navodila milé
prostředí, z něhož se divákům nechtělo ani po více než dvou hodinách odcházet.
Závěr roku pak patří především akcím, které jsou spojeny s nejkrásnějšími svátky –
Vánocemi. Vánoční období začalo již první adventní nedělí. Letos připadla na 29. listopadu a
v Dobrušce je spojena se slavnostním rozsvícením vánočního stromu na náměstí. Lidé se
mohli v předvánočním období setkat i na Vánočním jarmarku vlastivědného muzea, který byl
letos 13. prosince, na náměstí ve spolupráci s Deníkem opět proběhla akce Česko zpívá
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koledy a rok uzavřel rovněž na náměstí F. L. Věka v poslední prosincový den tradiční
Silvestřík, určený především dětem.
Příležitostí k setkávání je tedy v Dobrušce za celý rok více než dost. Bývají naplněné
pestrým a zajímavým kulturním programem, ale nejdůležitější je to, že se při nich můžete
zastavit se svými známými, povyprávět si a cítit, že je vám tady dobře. Protože tento pocit
určitě k domovu, kterým je město pro nás všechny, určitě patří.
Den bezpečnostních a záchranářských složek
Setkávání záchranářů a dalších složek IZS se v Dobrušce stalo již neodmyslitelnou
tradicí. Jedná se o nejvýznamnější akci svého druhu ve Východočeském kraji. Dne 12. června
2015 se toto netradiční setkání pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje konalo již
poosmé. Cílem hlavního pořadatele, Nadačního fondu na podporu bezpečnosti a
volnočasových aktivit na území města Dobrušky, je každoročně připravit zajímavý program,
který návštěvníkům ukáže to nejmodernější, s čím jednotlivé složky IZS disponují. Pořadatelé
však nikdy neopomenou prezentovat i historickou hasičskou techniku, kterou měli k dispozici
naši předci a kterou s nadšením sobě vlastním udržují v provozuschopném stavu členové
sborů dobrovolných hasičů ze širokého okolí.
Program pokračoval leteckou ukázkou vrtulníku W-3A Sokol polské výroby ze
základny dopravního letectva Praha-Kbely. Ten opakovaně obkroužil střed města a následně
přistál v určeném prostoru Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu, aby si
ho měli možnost zájemci prohlédnout zblízka.
Armáda ČR na náměstí F. L. Věka představila i další výjimečnou techniku. K vidění
bylo kolové bojové vozidlo pěchoty Pandur s vybavením od VÚ 1824 Žatec, kontejnerový
automobil Tatra T-815 s přepravní plošinou Flatrack od VZ 5512-50 Pardubice, výjezdové
vozidlo vojenské policie s osádkou a vybavením a protitankový bezzákluzový kanón od VZ
5512 Jaroměř.
Zasloužený ohlas opět po roce sklidili příslušníci Čestné jednotky posádkového
velitelství Praha se svým exhibičním vystoupením se zbraněmi. Zajímavou prezentaci své
činnosti si v Dobrušce v letošním roce připravila Policie ČR. Kromě statických ukázek
vozidel pořádkové jednotky a dopravního inspektorátu představila vozidlo na odhalování
padělaných dokladů. Zasloužený obdiv návštěvníků pak sklidila zásahová jednotka Krajského
ředitelství Policie při ukázce policejního zásahu v budově města proti ozbrojené osobě s
rukojmím a zneškodnění nebezpečného pachatele v dopravním prostředku. Vedle příslušníků
Policie ČR představila svoji techniku a vybavení Celní správa ČR. Při své prezentaci se
zaměřila na ukázky padělaných výrobků a ověřování závadnosti lihovin. Hasičský záchranný
sbor Pardubického kraje vůbec poprvé v Dobrušce představil kontejner pro nouzové přežití
obyvatelstva s typovým označením KNP-50. Na tento exponát vhodně navazoval stánek
s improvizovanými prostředky individuální ochrany jednotlivce. Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje v prostoru před historickou radnicí představil moderní techniku,
kterou disponuje Územní odbor Rychnov nad Kněžnou. Jednalo se především o cisternovou
automobilovou stříkačku CAS 30/9000/540 Tatra T 815-731, vozidlo CAS 15 Mercedes a
vyprošťovací žebřík AZ 30 Iveco. V rámci praktických ukázek příslušníci HZS předvedli
ukázku záchrany zavalené osoby a její následné předání zdravotní záchranné službě.
K velmi zajímavým technickým novinkám ročníku 2015 mělo patřit předvedení
létajícího dronu a přenos dat z výšky na pozemní zobrazovací jednotku od společnosti
Kelkom Internacional Hradec Králové. K praktickému využití této novinky by mohli orgány
krizové řízení přistoupit např. při pátrání po pohřešované osobě v nepřístupném terénu nebo
při monitorování zatopeného území. Škoda, že z důvodu tzv. "generálského efektu" začalo
zařízení stávkovat a nemohly být dostatečně předvedeny všechny plánované ukázky.
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Velký zájem zejména školní mládeže přitahovala technika a praktické ukázky
příslušníků Policie ČR a Celní správy. Velký zájem byl rovněž o tzv. simulátor nárazu. Tuto
novinku v rámci programu tzv. bezpečné jízdy představila Generali Pojišťovna. Společnost
Matrix, a.s. - divize autocentrum Lipovka představila návštěvníkům formou prezentační
rampy vozidlo Škoda Super nové modelové řady. Se svoji historickou hasičskou technikou se
vedle již tradičních účastníků z Křovic, Mělčan, Přepych, Podbřezí a Opočna přijeli pochlubit
hasiči z Lípy nad Orlicí a také pan Ladislav Plachý z Lična. Ten s historickým vozidlem Tatra
12 v poštovní verzi sklidil velký úspěch. Expozici historické techniky tradičně vhodně doplnil
Podorlický Veteran Car Club svoji Tatrou 43.
Při statických ukázkách obdivovali účastníci věcné prostředky, výstroj a výzbroj
příslušníků pořádkové jednotky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru KHK, Zdravotní
záchranné služby KHK a Horské služby Deštné v Orl. h. i vybavení členů městských policií.
Největší zastoupení zde měla Městská policie Litvínov, dále pak Městská policie Poděbrady,
Jaroměř, Lanškroun, Hradec Králové a Pardubice.
V samostatném stánku se vhodně prezentovali i členové Radioklubu OK1KQI
Dobruška a členové zájmového sdružení Czech special operating team Olomouc s ukázkami
výstroje a výzbroje airsoft zbraní.
Zajímavá expozice byla k vidění ve výstavním a přednáškovém sále Společenského
centra - Kina 70 Dobruška. Zde si návštěvníci mohli prohlédnout modely letadel, lodí a
ponorek dobrušských modelářů Otakara Sochy a Ladislava Nývlta.
K vyvrcholení odpolední části programu patřil koncert Hudby Hradní stráže a Policie
České republiky se zpěváky Gábinou Urbánkovou a Františkem Zahradníčkem, sólistou
Opery Národního divadla. Škoda jen, že probíhající koncert narušil déšť. Zprvu se zdálo, že
půjde jen o krátkou přeháňku. Vytrvalý déšť však přiměl organizátory tento výjimečný
koncert předčasně ukončit, neboť hrozilo, že voda poškodí i drahé nástroje některých
hudebníků. Při velkém poryvu větru došlo i k poškození plachty zakrývající pódium.
Nadační fond na podporu bezpečnosti a volnočasových aktivit na území města
Dobrušky chce v tradici pořádání této přehlídky pokračovat i nadále.
Mezinárodní hudební festival F. L. Věka a Orlicko-kladský varhanní festival
Již čtvrtý ročník festivalu byl slavnostně zahájen v neděli 28. září koncertem v kostele
sv. Václava v Dobrušce. Ještě předtím se však v kostele sv. Maří Magdaleny v Deštném
v Orlických horách konal v sobotu 13. září koncert, na němž vystoupil ansábl Czech Brass a
tympanistka Cécile Boifin. 24. října vystoupilo v novoměstském zámku Smetanovo trio a
největší zájem návštěvníků se soustředil na neděli 9. listopadu, kdy ve velkém sále
Společenského centra – Kina 70 vystoupil populární operní zpěvák Štefan Margita. Festival,
oblíbený u návštěvníků, si získává stále větší renomé i v uměleckém světě.
V roce 2015 byla Dobruška jedním z míst, kde proběhl již 19. ročník Orlickokladského varhanního festivalu. Dobrušský varhanní koncert se uskutečnil 12. září v kostele
sv. Václava a vystoupil na něm Václav Uhlíř a zpěvačka Hana Medková.

5. Hospodářský život, sociální a správní záležitosti
Rozpočet
Rozpočet města Dobrušky na rok 2015 schválilo zastupitelstvo města na svém
zasedání dne 9. března 2015. Schválený rozpočet příjmů činil 144.379.000 Kč, schválený
rozpočet výdajů činil 202.091.000 Kč. Rozpočet byl tedy schválen jako schodkový. Vyšší
výdaje byly pokryty úsporou finančních prostředků z roku 2014 ve výši 57.712.000 Kč.
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Během roku 2015 prováděla na základě pověření rada města část rozpočtových
opatření, kterými byl upravován rozpočet. Následně s těmito úpravami bylo seznamováno
zastupitelstvo při jeho pravidelných zasedáních. Konečná výše upraveného rozpočtu k 31. 12.
2015 činila u příjmů 160.447.840 Kč a u výdajů 218.159.840 Kč. Po úpravách byl rozpočet
opět schodkový se stejnou ztrátou.
Upravený rozpočet příjmů v roce 2015 byl splněn na 109,25 %. Skutečnost
vyinkasovaných příjmů v roce 2015 činila celkem 175.289.531,32 Kč.
Upravený rozpočet výdajů v roce 2015 byl splněn na 67,70 %. Skutečné výdaje byly
vykázány celkem ve výši 147.702.254,53 Kč.
Hospodaření města Dobrušky za rok 2015 skončilo přebytkem hospodaření ve výši
27.587.276,79 Kč.
Hospodaření bylo ovlivněno nerealizováním nebo nedočerpáním některých
investičních akcí, např. sportovní hala v Pulicích (21,4 mil. Kč), komunální služby a územní
rozvoj – hlavně rozlučková síň (18,2 mil. Kč), vodní hospodářství (2,3 mil. Kč), pozemní
komunikace (2,4 mil. Kč), mateřská škola (1,7 mil. Kč) a požární ochrana (1,8 mil. Kč).
V rozpočtové rezervě kapitálových výdajů zůstalo 2,1 mil. Kč. Běžné výdaje byly
nedočerpány ve výši 13,9 mil. Kč. Naopak příjmy byly o 15 mil. Kč vyšší, než byl rozpočet.
Teplárna
Na středeční podvečer 25. března pozvalo vedení města Dobrušky zástupce
Stavebního bytového družstva, společenství vlastníků domů i širokou veřejnost, aby ji
seznámilo s připravovanými změnami v oblasti vytápění z centrálního zdroje tepla –
dobrušské teplárny.
V úvodu konstatoval starosta Dobrušky Petr Tojnar, že město vykonalo a koná mnohé
kroky k energetickým úsporám v oblasti vlastního hospodaření. Za všechny připomněl
alespoň postupné zateplování budov ve správě města, v posledním období zejména škol.
Nespornou výhodou Dobrušky je napojení většiny bytových domů na centrální zdroj
vytápění, takže dnes je z tohoto zdroje zajišťováno teplo pro téměř polovinu obyvatel města.
První dobrušská teplárna se začala stavět v padesátých letech v souvislosti s výstavbou
obytných domů v Mírové ulici. Stavba byla dokončena v roce 1957 a v říjnu toho roku
uvedena do zkušebního provozu. S rozšiřující se výstavbou obytných domů v dobrušských
sídlištích začala teplárna již kapacitně i technologicky nevyhovovat, a proto bylo v roce 1984
přistoupeno k výstavbě teplárny nové. Na stavbě se podílela firma z Polska. Provoz nové
teplárny byl zahájen 30. září 1986 a v v roce 2000 byla napojena na plynovou přípojku.
Cena tepla v Dobrušce je však značně vysoká. Opatření, která jsou pro nejbližší
období v záměru města Dobrušky, proto směřují k tomu, aby se cena tepelné energie snížila, a
to jak pro firmy a instituce, tak zejména pro domácnosti. Zvláště pro ně bude snížení ceny
znamenat značný přínos do rodinných rozpočtů. Městská samospráva považuje tuto oblast za
jednu ze svých nejvyšších priorit.
V dalším programu setkání vystoupil místopředseda představenstva a ředitel CZT, a.
s., Zbyněk Procházka, který seznámil přítomné s koncepcí zásobování teplem od druhé
poloviny letošního roku. V areálu dnešní teplárny bude postavena kotelna na spalování
štěpkové biomasy, která bude vlastním projektem CZT a z 30 % bude finančně sanována
dotací Státního fondu pro životní prostředí. Kotelna bude mj. vybavena odlučovačem emisí,
který již bude s předstihem vyhovovat nové evropské legislativě, s níž se počítá od roku 2018.
Dodavatel technologie TTS Třebíč, zastoupený Jindřichem Svobodou, informoval o
výhodách spalování štěpkové biomasy, které spočívají především ve využití místních
obnovitelných zdrojů a výrazném snížení rizik cenových výkyvů plynu a jeho dodávek.
V neposlední řadě přinese tato technologie i nová pracovní místa. Snadnou dostupnost
štěpkové biomasy zdůraznil také Ing. Bartoš, který zde zastupoval jejího dodavatele. Nedojde
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ani k vyššímu dopravnímu zatížení, protože štěpky budou dovážet jen asi dva až čtyři
kamiony denně, které se k teplárně dostanou po obchvatu a do města vůbec zajíždět nebudou.
Cena tepla v Dobrušce by se tak měla oproti současným 858 korunám snížit již v roce
2015 na 738 a v dalším roce (kdy již nebude navyšována dosavadní dluhovou službou)
dokonce na 590 Kč za GJ (údaje jsou včetně DPH). Pokles bude tedy přibližně o více než
čtvrtinu současných nákladů.
V další diskusi připomněl radní Karel Brázdil, který se spolu s místostarostou Petrem
Lžíčařem této problematice dlouhodobě věnuje, že byly zvažovány i další varianty vytápění
(plynofikace, geotermální energie, spalovna odpadů), nakonec však byla vybrána tato, která se
jeví jako nejoptimálnější z hlediska ekonomického i ekologického. On i další přítomní
zástupci města a zainteresovaných firem pak odpověděli na četné dotazy, směrované
především k bližšímu vysvětlení připravované technologie.
Obchod, živnosti a služby
Odbor Obecní živnostenský úřad zajišťoval v rámci svěřených kompetencí i nadále
výkon státní správy ve třech oblastech – živnostenské podnikání, podnikání v zemědělství a
povolování výherních hracích automatů.
Rok 2015 lze z pohledu podnikání podle živnostenského zákona považovat za
klidnější. Nebyla schválena žádná velká novela, a tak se činnost Obecního živnostenského
úřadu soustředila na vyřizování běžné agendy a na kontrolní činnost.
Čím dál větší propojení s informačními systémy veřejné správy - evidence obyvatel,
veřejné rejstříky, insolvenční rejstřík - umožňuje průběžné porovnávání dat a jejich
konsolidaci. Avíza z jednotlivých systémů jsou zpracovávána v podstatě denně a data v
živnostenském rejstříku tím získávají na stále větší kvalitě.
Ze zajímavých případů roku 2015 lze uvést dvě žádosti o koncese na nákup, prodej,
přepravu, půjčování a uchovávání zbraní a střeliva. Přestože Obecní živnostenský úřad
vyvinul veškerou snahu, aby provozování předmětných koncesí nebylo povoleno v objektech
zkolaudovaných pro bydlení, a podal podnět k přezkumu stanoviska Krajského ředitelství
policie na Policejní prezidium, musel na základě kladného stanoviska policejního orgánu
nakonec koncese udělit.
Dále Obecní živnostenský úřad řešil několik desítek návrhů krajského dopravního
úřadu na snížení rozsahu předmětu podnikání koncesí pro tzv. velkou silniční motorovou
dopravu. Důvodem je skutečnost, že mnozí podnikatelé provozující dopravu vozidly o
největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 t a osobní dopravu vozidly pro přepravu více než
9 osob včetně řidiče nesplní k 31. červenci kalendářního roku svoji povinnost a neprokáží
finanční způsobilost. Výsledkem je sankční správní řízení.
K 31. prosinci 2015 evidoval Obecní živnostenský úřad Dobruška ve svém správním
obvodu 3 654 podnikajících fyzických osob a 382 právnických osob. Na území samotné
Dobrušky k tomuto datu mělo živnostenské oprávnění 1 142 osob. Na základě přijatých
žádostí a podání bylo vydáno celkem 1 484 dokumentů a na správních poplatcích vybráno
181 530,- Kč.
Nadále průběžně pokračovala kontrola podnikatelů - během roku proběhla u 235
podnikatelů a také v tomto období se uskutečnily společné kontroly s Českou obchodní
inspekcí.
Obecní živnostenský úřad je stále otevřen každý pracovní den v týdnu a kvalita
poskytovaných služeb zůstala na vysoké úrovni. Většina podání klientů je zajišťována
elektronickou cestou prostřednictvím jednotných registračních formulářů. Při kontrolách
v terénu jsou v rámci kontrolního řízení s podnikateli vyřizovány také záležitosti týkající se
aktualizace dat v živnostenském rejstříku s tím, aby už nemuseli na úřad.
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Vedle živnostenského podnikání zajišťovali pracovníci odboru Obecní živnostenský
úřad v tomto roce opět výkon státní správy na úseku podnikání v zemědělství. K 31. prosinci
2015 se v evidenci úřadu nacházelo 204 fyzických a 25 právnických osob. Zde došlo k
navýšení počtu zemědělských podnikatelů cca o 10%, což bylo vyvoláno tím, že o dotaci na
údržbu zemědělských ploch může od r. 2015 žádat pouze osoba, která je zapsána v evidenci
zemědělských podnikatelů. Paradoxně tak jsou "zemědělskými podnikateli" i jednotlivci, kteří
např. pouze obhospodařují vlastní louku a usušenou trávou krmí jednoho koně.
Poslední oblastí výkonu státní správy v kompetenci odboru Obecní živnostenský úřad
je povolování výherních hracích přístrojů na území města. V roce 2015 bylo rozhodnuto o
povolení provozu čtyř hracích přístrojů v každém pololetí.
Obecní živnostenský úřad poskytuje také poradenství v oblasti ochrany spotřebitele. V
té souvislosti byla významně rozšířena spolupráce s časopisem dTest. Na webu města
www.mestodobruska.cz byl v sekci Životní situace aktivován odkaz Ochrana spotřebitele, kde
jsou veřejnosti kdykoliv k dispozici tiskové zprávy k tématům, které spotřebitele zajímají.
Časopis dTest zároveň zdarma poskytl brožury Jak se vyznat v energetice, Jak na
nájem bytu, Jak nespadnout do pasti a samolepky Nevhazujte reklamu a Prodejci, nezvoňte,
které jsou k odběru na Informačním centru a na Obecním živnostenském úřadu.
Technické služby
Na základě výběrového řízení je od 4. května 2015 novým vedoucím technických
služeb Michal Novotný. V posledních patnácti letech pracoval v silničním hospodářství jako
vedoucí výrobního úseku SÚS okresu Rychnov nad Kněžnou.
Technické služby se v letošním velmi horkém létě věnovaly své pravidelné činnosti
v podobě péče o zeleň, tedy strojního sečení, prořezů a hlavně neustálému pletí a zalévání. Na
zalévání zeleně a zkrápění komunikací se hojně využívalo nové nákladní vozidlo MAN
s cisternou, pořízené díky evropským dotačním programům. Zalévání bylo využito například
u nově zregenerovaného parku, v němž byly provedeny nové zahradní úpravy.
Na sečení zeleně vyráželi v opakovaných sečích pracovníci technických služeb se svou
flotilou samochodných sekaček a jednoho starého Zetoru s mulčovacím ramenem. (sečení
příkopů podél komunikací).
O pořádek ve městě se staraly technické služby strojním zametáním, ale zároveň
využily možnosti přijmout pracovníky na veřejně prospěšné práce, placené z velké části
pracovním úřadem. Tito pracovníci zde pracovali v zatím nejvyšším počtu 18 lidí. Jejich
hlavní náplní byl ruční úklid města, pletí chodníků a pomoc při zahradnické práci.
Velmi důležitou součástí činnosti technických služeb města Dobrušky bylo zajišťování
hladkého průběhu všech kulturních a společenských akcí, které se v roce 2015 udály.
Technické služby stavěly pódia, připojovaly elektřinu, staraly se o pořádek a regulaci dopravy
a to vše ve spolupráci s ostatními organizačními složkami města.
K pohodlnějšímu a bezpečnějšímu stavu komunikací přispěly technické služby i
opravou propadlých dešťových vpustí v ulici Fr. Kupky, Křovická, Javorová, Laichterova, Čs.
odboje atd. Průběžnými opravami výtluků a poruch se technické služby zabývají standardně.
Na závěr je nutné připomenout rekonstrukci, tedy vlastně zřízení nového veřejného
osvětlení v ulici 1. máje, vlastními silami technických služeb.
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je registrovanou službou v rámci Poskytovatelů sociálních služeb
Královéhradeckého kraje.
Smyslem činnosti této služby je zajistit pomoc osobám, které se dostaly do nepříznivé
životní situace z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, ztráty soběstačnosti.
Dlouhodobým cílem služby je na základě poskytování kvalitní a cílené péče setrvání uživatelů
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v přirozeném prostředí, zachování jejich dosavadního způsobu života a podpora v sociálním
začleňování.
Mezi hlavní krátkodobé cíle Pečovatelské služby v roce 2015 patřilo zvýšení kvality
poskytované péče uživatelům, u kterých došlo ke zhoršení jejich zdravotního stavu a zároveň
poklesla jejich soběstačnost V letošním roce stoupl počet uživatelů, kteří jsou upoutaní na
lůžko, a v rámci poskytování kvalitní služby bylo potřeba rozšířit dovednosti a zkušenosti
pracovníků v oblasti péče o takového uživatele. Aby naplnili tento požadavek, absolvovali
všichni zaměstnanci Pečovatelské služby stáž v Léčebně dlouhodobě nemocných v Opočně,
kde přímo v praxi získali cenné a potřebné informace, jak s takovými klienty manipulovat, jak
o ně pečovat. Dále absolvovali zaměstnanci stáž v Domově se specifickým režimem
v Albrechticích, které slouží jako pobytové zařízení pro osoby s různými formami
Alzheimerovy choroby. Naučili se zde jak rozpoznat počínající onemocnění, jak s takovými
klienty komunikovat, jak o ně pečovat, jak zajistit jejich bezpečí. Dalším cílem bylo navýšit
personální zajištění služby o jednoho zaměstnance též v souvislosti se zvýšením náročnosti
péče a nárůstu hodin poskytované péče. Tento cíl byl naplněn přijetím nového zaměstnance
od 1. září 2015.
V rámci Týdne sociálních služeb proběhl v prostorech Pečovatelské služby Den
otevřených dveří. Jednalo se o velmi vydařenou akci, kterou navštívili představitelé města a
různých organizací, především však občané Dobrušky, kteří měli možnost nahlédnout do
běžného harmonogramu dne, prohlédnout si prostory pečovatelské služby a navštívit výstavu
kompenzačních pomůcek firmy Sivak z Hradce Králové.
Pravidelnými se stala také vánoční vystoupení dětí z obou mateřských školek a žáků
základní školy Opočenská. V letošním roce také pokračovala Setkání s knihou, která pro
uživatele Pečovatelské služby pravidelně připravuje členka divadelního souboru F. A. Šubert
paní Eva Žabokrtská.
Celkový počet uživatelů, kterým byla poskytována služba za rok 2015 - 100
Počet uživatelů služby - stupeň 0 - žádná závislost - 36
Počet uživatelů služby - stupeň 1 - lehká závislost - 28
Počet uživatelů služby - stupeň 2 - středně těžká závislost - 31
Počet uživatelů služby - stupeň 3 - těžká závislost - 5
Počet uživatelů služby - stupeň 4 - úplná závislost – 0
Počet odmítnutých žádostí – 0
Počet nově přijatých uživatelů – 17
Počet ukončených uživatelů - 19
Časový rozsah poskytování služby
Provozní doba – počet dnů v týdnu - 7
Provozní doba v hodinách za týden - 84
Počet dnů, kdy byla služba skutečně poskytována - 365
Celkový počet hodin poskytované péče 3390
Nezaměstnanost
Nezaměstnanost v roce 2015 byla nejnižší za celé polistopadové období. Významný
podíl na tom má zejména rozvoj kvasinské automobilky, včetně jejich subdodavatelů. Ale i
dobrušské podniky po přestálé krizi přibíraly nové zaměstnance. Na konci roku byla situace
taková, že nezaměstnaný byl opravdu spíše jen ten, kdo nechtěl být zaměstnaný. V celém
okrese Rychnov n. Kn. bylo k 31. prosinci 2015 pouze 1607 nezaměstnaných, z toho na
Dobrušsku 235 osob. Vyjádřeno v procentech činila nezaměstnanost v okrese 2,85 %, na
Dobrušsku pak dokonce 2,79 %.
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Městská policie
Město Dobruška zaměstnává v městské policii celkem osm strážníků. Městskou policii
řídí starosta. Funkci vrchního strážníka zastává od roku 2014 Norbert Bene. Každé tři roky
jsou strážníci povinni absolvovat krátkodobý prolongační kurz, zaměřený na prodloužení
platnosti osvědčení strážníka a ukončený závěrečnou zkouškou před zkušební komisí
Ministerstva vnitra.
Do katastru působnosti Městské policie Dobruška patří: Dobruška, Pulice, Mělčany,
Chábory, Spáleniště, Domašín, Křovice a Běstviny. Město Dobruška vydalo Tržní řád,
v němž mj. zakazuje podomní prodej. Kontrolu provádí městská policie. Díky tomuto nařízení
strážníci monitorovali pohyb těchto „podnikavců“ a prodejce vykazovali z města. Ostatní,
kteří neuposlechli pokynů strážníků, byli řešeni blokovou pokutou a dvě oznámení byla
odeslána ke správnímu orgánu. I díky občanům a jejich telefonátům mohli strážníci zasáhnout
včas.
V roce 2015 řešila městská policie 1364 přestupků a 1248 jiných událostí.
Spolupracovala s Policií ČR například při řešení následků dopravních nehod, ale také odhalila
tři černé skládky. Byly uloženy pokuty v celkové výši 495 300 Kč.
Město Dobruška má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o plnění úkolů Městské policie
s obcemi: Opočno, Přepychy, Pohoří, České Meziříčí, Rohenice, Králova Lhota, Olešnice v
Orlických horách, Val, Provoz a Kvasiny. Městská policie provozuje celkem 15 kamer v
nepřetržitém čtyřiadvacetihodinovém provozu. Také toto opatření pomáhá zvyšovat
bezpečnost ve městě a ochranu majetku města i občanů.
Městská policie spolupracuje s organizacemi města při pořádání kulturních a
společenských akcích. V roce 2015 to byly následující akce: Majáles, pouť, Den
bezpečnostních a záchranných složek, Dobruška FEST, Svatováclavské slavnosti. Mezi
sportovní akce se řadily cyklistické závody Triclubu Dobruška, jednodenní cyklistický závod
Grand Prix Královéhradeckého kraje, fotbalový turnaj na městském stadionu V. Šperla a
další. Městská policie prováděla také součinnost na žádost obcí s veřejnoprávní smlouvou při
pořádání akcí. V roce 2015 to byla porcinkule a Mezinárodní setkání sokolníků v Opočně.
I v tomto roce strážníci spolupracovali s ostatními odbory Městského úřadu Dobruška.
S odborem dopravy a vnitřních věcí spolupracovali při doručování písemností a předávání
podkladů pro zahájení správního řízení. Pečovatelská služba požadovala pomoc při asistenci
nemohoucích lidí, apod. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti se strážníky
spolupracoval při doručování písemností, a to zejména na ubytovnách.
Městská policie při obchůzkové činnosti zjišťuje nedostatky v pořádku ve městě,
poškozené značky a veřejné osvětlení, vzniklé náledí aj. Všechny závady jsou neprodleně
hlášeny pracovníkům Technických služeb města Dobrušky nebo organizacím zodpovědným
za tyto nedostatky. V mimopracovní dobu technických služeb se o těchto závadách pracovníci
dozví ihned, jakmile jim započne pracovní doba, a tím se urychlí odstranění následků. Na
zjištěné nedostatky a porušování obecně závazných právních předpisů upozorňuje městská
policie rovněž ostatní fyzické a právnické osoby, správu a údržbu silnic a další organizace
provádějící stavební činnost a jiné práce, při kterých dochází k znečišťování komunikací,
prašnosti a jiným nežádoucím jevům.
Při každodenní činnosti spolupracovali strážníci se složkami integrovaného
záchranného systému, a to především s obvodním oddělením PČR, Hasičským záchranným
sborem a Zdravotnickou záchrannou službou.
Spolupráce s Policií ČR byla i v loňském roce na velmi dobré úrovni. Jednalo se
především o spolupráci při předvádění osob, zadržení pachatelů trestné činnosti popř.
přestupků, zjišťování totožnosti osob, zjišťování majitelů vozidel, spolupráce při obnově
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v důsledku dopravních nehod.
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Spolupráce probíhá také s hasičským záchranným sborem a se sborem dobrovolných
hasičů. Při zásazích těchto jednotek Integrovaného záchranného systému zabezpečuje městská
policie uzávěry silničního provozu, zákaz vstupu do určených míst, kontaktuje dotčené
majitele zasažených objektů, případně kontaktuje další osoby nutné k zabezpečení místa nebo
objektu po ukončení zásahu a plní další nezbytné úkoly dle pokynu velitele zásahu.
Spolupráce se záchranou zdravotní službou spočívá v ověření některých případů
žádostí o příjezd sanitky, v dalších případech přítomností strážníků při ošetřování agresivních
pacientů nebo pacientů, kteří jsou pod vlivem alkoholu, ale i také poskytnutí první pomoci do
příjezdu RZS.
6. Kulturní dění
Celookresní setkání kronikářů
Po několikaleté přestávce se 20. května opět sešli obecní kronikáři okresu Rychnov n.
Kn. Setkání se tentokrát uskutečnilo v malém sále Společenského centra – Kina 70, kde byla
při této příležitosti instalována výstava o historii dobrušského kronikářství. Pořadatelem
setkání byl Státní okresní archiv v Rychnově n. Kn. a město Dobruška, resp. jeho vlastivědné
muzeum.
Po uvítání účastníků starostou města Petrem Tojnarem vyslechli účastníci několik
odborných přednášek. Archeoložka Martina Beková seznámila s výsledky nejnovějších
výzkumů v regionu, především pak s velmi zajímavými objevy v místech parkoviště u
dobrušské polikliniky, které mění pohled na nejstarší dějiny města. Bohumír Dragoun
vyprávěl o barokních památkách našeho kraje a zajímavé informace slyšeli účastníci od
vedoucí badatelny Státního okresního archivu Aleny Strážnické.
Kronikáři využili také možnosti volné prohlídky expozic dobrušského vlastivědného
muzea a prostoru pro vzájemnou výměnu zkušeností z kronikářské práce.
Virtuální univerzita třetího věku
V rámci projektu Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) pokračovala Městská
knihovna Dobruška ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Že je to projekt
úspěšný, dokazuje počet studentů, kteří zakončili další semestr. Dobrušské konzultační
středisko navštěvovalo již 40 studujících, kteří se věnovali tématům Barokní architektura
v Čechách a Etika jako východisko z krize společnosti.
Na závěr každého semestru se konají slavnostní zakončení, tzv. závěrečné semináře,
které pořádají vybraná města, zapojená do projektu VU3V. Tentokrát připadlo pořádání
závěrečného semináře na konzultační středisko v Dobrušce, a tak se téměř zaplněný velký sál
Společenského centra-Kina 70 stal v úterý 2. června dějištěm slavnostního zakončení letního
semestru 2014/2015 nejen pro domácí studenty, ale také pro studenty z konzultačních
středisek v blízkém i vzdálenějším okolí.
Dobruška hostila celkem 14 konzultačních středisek nejen z východních Čech, ale také
ze středních Čech a severní Moravy, nejdelší cestu do města F. L. Věka vážili studenti ze 150
km vzdálené Mimoně.
V oficiální části semináře přivítal studenty starosta města Ing. Mgr. Petr Tojnar,
Dobrušku a její historii představil vedoucí dobrušského muzea Mgr. Jiří Mach. Pak už se
slova ujala manažerka VU3V Ing. Klára Nehodová, která krátce zhodnotila končící semestr.
Přítomní se mimo jiné dozvěděli, že tento semestr studovalo v 174 konzultačních střediscích
celkem 3 232 studentů.
Následovalo předávání pamětních listů o studiu, které převzali zástupci jednotlivých
středisek. O příjemnou atmosféru celého setkání se postarali žáci dobrušské základní
umělecké školy, kteří v závěru oficiální části vystoupili. Své umění ve hře na příčnou flétnu
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předvedla Anna Kárníková, doprovázena na kytaru ředitelem Františkem Zimou. Taneční
vystoupení s vlastní choreografií nazvanou Nikdy to nevzdat si připravily pod vedením paní
učitelky Petry Felcmanové žákyně Kateřina Reisová a Lenka Matysová.
Neméně důležitou a velmi oblíbenou součástí závěrečných seminářů bývá také
odpolední doprovodný program, v jehož rámci studenti poznávají navštívené město a jeho
pamětihodnosti. Většina našich hostů byla v Dobrušce poprvé, a proto využili téměř všichni
možnost prohlídky historického centra i místních památek. Měli možnost navštívit rodný
domek F. L. Věka, radniční věž, vlastivědné muzeum se synagogou nebo Staročeský
pivovárek.
Zakončení semestru se v Dobrušce neslo v přátelské atmosféře a hosté si připravený
program velmi chválili, což je pro organizátory největší odměnou.
Dobrušské televizní vysílání
Dobrušské televizní vysílání se přiblížilo kulatému výročí. V roce 2015 to bylo již 19
let od jeho začátku. První léta bylo vysílání natáčeno na videokazety, později pak začalo být
zpracováváno digitálně, ale vysíláno bylo stále v analogovém formátu. V současné době
prochází vysílání dosud největší technickou proměnou. Impulsem této změny byl přechod pod
novou licenci, kterou vlastní provozovatel kabelových rozvodů, firma NEJ TV z Prahy.
Protože již téměř polovina majitelů televizních přijímačů vlastní nové typy televizorů
s digitálním tunerem a nejnovější modely již ani dekodér analogového signálu nemají, došlo
k vybavení studia počítačovým zařízením, které umožní odbavovat místní informační kanál
přes server společnosti NEJ TV umístěný v Třinci. Umožňuje to nově vysílání v digitálním
formátu DVBC, takže majitelé nových televizorů je mohou přijímat v digitálním formátu.
Nejvýznamnější televizní reportáže je možné sledovat i prostřednictvím internetu. Na
nových webových stránkách města Dobrušky jsou umísťovány především reportáže z dění ve
městě. Jsou uloženy ve složce videogalerie a průběžně aktualizovány.
V souvislosti s přechodem na digitální vysílání bylo dobrušské televizní studio
vybaveno novou digitální HD střižnou, která umožní zpracování velkého objemu dat. Nová
střižna je schopna zpracovávat data z digitální FULL HD kamery, jejímž nasazením došlo ke
zkvalitnění obrazové informace. S přechodem na novou kameru se změnil dosud užívaný
formát 4 : 3 na nový 16 : 9.
Egyptologie v Dobrušce
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky – vlastivědné muzeum a městská
knihovna se snaží o to, aby každoročně zavítala do Dobrušky alespoň jedna významná
osobnost českého kulturního a společenského života. Tak měli naši občané již možnost se
setkat s televizním moderátorem Václavem Moravcem nebo významnou mecenáškou umění a
propagátorkou díla Františka Kupky Medou Mládkovou.
Ve středu 8. dubna se v malém sále Společenského centra – Kina 70 uskutečnila další
z řady těchto besed. Hostem byl tentokrát významný egyptolog světového jména profesor
Miroslav Verner, který podle vlastních slov pozvání do našeho města rád přijal, protože zde
žije Ing. Martinák, který mu jeho egyptské výzkumy zaměřoval a pochází odsud Dr. Ondráš,
který mu rovněž jako významný arabista v Egyptě pomáhal.
Přednáška profesora Vernera před zaplněným sálem byla skutečně poutavá a zajímavá,
stejně jako obrazová prezentace, která ji doprovázela. Půl století, po které se této vědecké
disciplíně věnuje, není jednoduché shrnout do necelých dvou hodin, navíc s ohledem na to, že
nepřednáší vědeckým kolegům, ale laické veřejnosti. Panu profesorovi se to podařilo nanejvýš
úspěšně.
V úvodu se věnoval vzniku a vývoji egyptologie jako vědy se zdůrazněním českého
přínosu, který se traduje již od první poloviny minulého století a je spojen zvláště se jmény
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Františka Lexy, Jaroslava Černého a Zbyňka Žáby. Profesor Miroslav Verner je jejich
důstojným nástupcem, i když v roce 2013 předal žezlo ředitele egyptologického ústavu svému
následovníkovi Miroslavu Bártovi.
Hlavní část svého vystoupení věnoval profesor Verner významným objevům českých
archeologů přímo na egyptských vykopávkách. Díky práci jeho a jeho kolektivu patří dnes
česká egyptologie k jednomu z nejuznávanějších oborů české vědy ve světovém měřítku.
Výzkum na české koncesi v Abúsíru je veden na špičkové světové úrovni s využitím
nejmodernějších technických prostředků, ale hlavně vysoké erudice a tvůrčí invence českých
vědců.
Na závěr setkání zodpověděl profesor Verner dotazy přítomných a podepsal své knihy,
které se těší velké oblibě milovníků staroegyptské historie.
Třicet let Dobrušského žesťového sdružení
Dobrušské žesťové sdružení (DSŽ) vzniklo v roce 1985. Úctyhodných třicet let na
regionální hudební scéně si připomnělo slavnostním koncertem, který se uskutečnil 24. dubna
v kulturním domě v Dobrušce. V roce 1972 přišel do Lidové školy umění v Dobrušce učit
Vlastimil Železník. Jelikož jeho hlavním oborem byly dechové nástroje, podařilo se mu
vychovat generaci trumpetistů a hornistů. Ve chvíli, kdy uznal za vhodné, že má dost
kvalitních absolventů, kteří jsou schopni hrát, co si představoval, založil v roce
1985 Dobrušské žesťové sdružení.
Byla to jeho iniciativa a od začátku měl vše promyšlené. O souboru měl jasné
představy. Upravoval všechny skladby, vybral si přesně takové žáky a absolventy, které
potřeboval a o nichž věděl, že jsou kvalitní a zahrají, co potřeboval. Vedle Vlastimila
Železníka byli zakládajícími členy Stanislav Kupka, Jiří Novotný, Karel Čtvrtečka a Josef
Soukup. Takže celých třicet let působí v souboru tři Železník, Kupka, Novotný.
Vlastimil Železník je stále uměleckým vedoucím. Vedoucím souboru je Stanislav
Kupka, členy dále Milan Vencl, Jiří Novotný, Lukáš Derner, Petr Moravec, Stanislav Vašíček
a Jiří Kadeřávek. Všichni jsou žáky Vlastimila Železníka, který „režíroval" i personální
obměnu souboru. Do jednotlivých hlasů dosazoval lidi, o nichž byl přesvědčen, že tam budou
nejlepší.
Repertoár by se dal rozdělit do 3 až 4 skupin. Fanfáry, z nichž některé složil pan
Železník, dále slavnostnější intrády a různé znělky, např. Studentská hymna, Akademická
fanfára, Nový život od A. Dvořáka, potom drobné skladby klasického repertoáru a koledy a
také několik džezových skladeb pro žesťové nástroje z dob, kdy v Dobrušce Vlastimil
Železník vedl swingový a jazzový orchestr.
Společenské centrum – Kino 70
Společenské centrum - Kino 70 Dobruška zajistilo v roce 2015 dle zřizovací listiny
pro občany města a jeho širokého okolí následující služby:
1. provozování audiovizuálních projekcí (promítaní všech dostupných filmů dle možnosti
distribuce v ČR – uzavřeny smlouvy se sedmnácti distribučními partnery a dále pak s AČFK
pro potřeby zahájeného promítání tzv. ART filmů, Projektu 100 a KF Praha (Kinematovlak,
letní kino, festival outdoorových filmů)
2. organizování ostatních kulturních akcí města a jejich fotodokumentaci
3. poskytování služeb v oblasti pronájmu (zapůjčení) prostor kina a jeho zařízení
4. poskytování služeb v oblasti reklamy
Bylo odehráno 372 filmových představení, které navštívilo 8.413 diváků, kteří
v pokladně kina utratili 964.148,- Kč.
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V 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 za vstupenky přes pokladnu utrženo 989.964,- Kč.
Společenské centrum - Kino 70 Dobruška dále pronajímalo další prostory (malý sál,
klubovna, šatny, velký sál, kinokavárna).
Neméně významný a potěšující je neustálý zájem o služby v oblasti reklamy. Příjem
celkem za rok 2015 činí 28.573,- Kč. Z reklamní inzerce jsou hrazeny vstupenky na všechna
představení ve Společenském centru - Kině 70 a vydáván malý měsíční program. Poslední
příjmovou oblastí kina (která není rozpočtována) jsou tzv. ostatní příjmy a příjmy ze šatny
kina. Na těchto kapitolách bylo utrženo v roce 2015 48 638,- Kč.
Společenské centrum - Kino 70 v Dobrušce na samotném sklonku školního roku
zajistilo přistavení a provoz oblíbeného Kinematovlaku, který se uskutečnil od 23. června do
5. července 2015 a navštívilo ho 1.276 diváků při 35 představeních a s jedním koncertem.
V letních měsících bylo podruhé v areálu městského venkovního koupaliště promítáno
tzv. letní kino. V měsících červenci a srpnu ho navštívilo 789 diváků, kteří za vstupenky
utratili 41.850,- Kč.
Pro dokreslení provozu digitálního kina uvádíme nejúspěšnější tituly i s příslušným
formátem (Padesát odstínů šedi – 2D, Mimoni – 3D, Fotograf – ČR, Kobry a užovky – ČR,
Everest – dokument, Ovečka Shaun ve filmu – dětský, Hodinový manžel – ČR).
Přehled návštěvnosti filmových představení za poslední tři roky:
Počet představení
Počet návštěvníků
Příjmy ze vstupného
Rok 2013
308
8.218
830.866,Rok 2014
332
8.603
877.234,Rok 2015
374
8.373
964.148,Dále byly v průběhu roku 2015 zajištěny další akce, jak komerčního, tak
nekomerčního rázu. Jednalo se např. o koncert Novoměstské filharmonie, výroční akademie
dobrušských MŠ, vystoupení žáků ZUŠ, vystoupení souboru mažoretek, zahájení školního
roku, Slavnostní večer města, den otevřených dveří, jarní tvoření s jarmarkem, setkání
s důchodci, Virtuální univerzita třetího věku, pravidelné bohoslužby CB Bystré, v neposlední
řadě i návštěva prezidenta České republiky Miloše Zemana. V tomto širokém výčtu akcí
nejsou uvedena zasedání a školení MZ, jednání o záležitostech města (výběrová řízení),
schůze komisí, výstavy na malém sále apod.
Ve spolupráci s ostatními kulturními zařízeními byly realizovány přednášky, besedy,
vernisáže a výstavy. Klubovna byla využívána pro komerční účely (pronájmy) a na zasedání
kulturní komise města.
Od roku 2014 došlo i k částečné úpravě hracího profilu kina. Nejvyšší vstupné bývá
na filmy ve 3D projekci hollywoodských studií, která promítáme většinou v pátek a
o víkendu. Naopak nejnižší ceny nabízí snímky producentů z filmařsky netradičních oblastí
světa jako je Asie, severní a východní Evropa, případně jižní Amerika. Jsou to většinou velice
zajímavé filmy, které lze vidět na nejrůznějších filmových festivalech. Obvykle sklízí úspěch
u profesionálních i amatérských filmových kritiků a dostávají nejrůznější ocenění. Tento
program nabízí kino zpravidla ve středu a čtvrtek a vybírá filmy, které opravdu stojí za to
vidět a v televizi se na ně prostor najde jen výjimečně. Ve středu a čtvrtek se organizátoři
zároveň snaží obohatit nabídku projekcí kina o záznamy nejrůznějších koncertů, výstav i
přímých přenosů. Toto je velmi specifická záležitost, kdy se cena vstupného opět dostává do
částek okolo 200,- Kč i více.
Občas se setkáme i v Dobrušce s tím, že se kino nepromítá, protože je stanoven limit
na minimálně 4 zakoupené vstupenky. Aktuálně se však daří dosáhnout téměř republikového
průměru. Za rok 2015 je kino na průměru 27 diváků na projekci při průměrném vstupném
110,- Kč (pro srovnání kina ČR 28,5 při průměrném vstupném 130,- Kč). Největší podíl na
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tomto pěkném čísle tvoří jednoznačně filmy pro děti, které jsou nabízeny vždy v odpoledních
hodinách každou sobotu a neděli.
Kulturní dům města Dobrušky
Kulturní zařízení města Dobrušky – středisko Kulturní dům zajišťoval v roce 2015
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 zábavných pořadů, koncerty, taneční kurzy pro začátečníky i
pokročilé apod. Technicky zajišťoval pořádání 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, Rozsvěcení a zhášení
vánočního stromu, Silvestřík pro děti a mnoho dalších.
Kulturní dům v roce 2015 uskutečnil 63 akcí s celkovou návštěvností 15.699
návštěvníků. V roce 2014 uskutečnil kulturní dům 79 akcí s návštěvností 18.861 občanů,
v roce 2013 to bylo 84 akcí s návštěvností 18.654 občanů. To je dáno tím, že se některé akce
natrvalo přesunuly do Společenského centra-Kina 70 (profesionální i amatérská div.
představení, větší koncerty, divadelní představení pro děti, vystoupení ZUŠ apod.), odpadlo
firemní školení apod.
Městská knihovna
Služby veřejné knihovny byly v roce 2015 poskytovány plynule, vyjma uzavření
knihovny na jeden pracovní týden v červenci z důvodu malování a tradiční uzavírky v období
vánočních svátků z důvodu minimálního zájmu čtenářů.
V roce 2015 vyhledalo služby městské knihovny celkem 22 952 uživatelů, v čemž jsou
zahrnuti návštěvníci půjčoven, uživatelé internetu a návštěvníci kulturních a vzdělávacích
akcí.
Webové stránky městské knihovny navštívilo v průběhu roku 2015 celkem 9 015
uživatelů. Facebookový profil městské knihovny zaznamenal v roce 2015 celkem 3 917
návštěvníků, kteří se zde informovali zejména o dění v knihovně a o připravovaných
kulturních akcích. Pracovnice knihovny vyřídily stejně jako každý rok mnoho telefonických a
e-mailových dotazů.
Mezi běžně využívané služby městské knihovny patří meziknihovní výpůjční služba.
V roce 2015 vyřídily knihovnice celkem 81 čtenářských požadavků na vypůjčení knih
z jiných knihoven a 48 vlastních knih zapůjčila dobrušská knihovna jiným knihovnám.
• Knihovní fond, čtenáři
Městská knihovna Dobruška eviduje k 31. 12. 2015 ve svém fondu celkem 33 455
knihovních jednotek a 64 titulů periodik.
Na pořízení knihovního fondu bylo v roce 2015 z rozpočtu městské knihovny vydáno
celkem 225 768 Kč. Z toho byla částka 57 626 Kč použita na nákup periodik. Přírůstek knih
v roce 2015 činil 889 svazků, úbytek vyřazených zastaralých a zničených knih byl 924
svazků.
Ke dni 31. 12. 2015 bylo v městské knihovně zaregistrováno 1 245 čtenářů, což
kopíruje rok 2014. Z tohoto počtu čtenářů bylo 430 do patnácti let, což činí zhruba 1/3
z celkového počtu čtenářů.
V roce 2015 navštívilo půjčovny celkem 18 665 osob, zájemců o veřejný internet bylo
1 369, on-line služby knihovny (elektronický katalog) využilo celkem 5 340 uživatelů.
Čtenáři uskutečnili celkem 42 443 výpůjček, prolongací bylo provedeno 8 165. Stejně
jako v letech minulých tvořilo zhruba 85 % výpůjček knihy a 15 % výpůjček periodika.
V průběhu roku 2015 bylo vyřízeno celkem 1 961 rezervací.
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• Metodický obvod
Městská knihovna Dobruška slouží jako středisková. Do její spádové oblasti patří
19 knihoven. Síť obsluhovaných knihoven je beze změny a tvoří ji tyto obce: Bačetín, Bílý
Újezd, Bohdašín, Bystré, Byzhradec, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Hlinné,
Hroška, Chlístov, Janov, Kamenice, Kounov, Ohnišov, Podbřezí, Rovné, Sedloňov a Val.
V průběhu roku 2015 poskytla knihovnice v rámci poradenské a konzultační činnosti
pro neprofesionální knihovníky 19 osobních konzultací a 59 telefonických konzultací.
V rámci výměnných fondů bylo v roce 2015 vypůjčeno celkem 50 souborů
obsahujících 2 971 svazků.
V oblasti regionálních služeb pro obvod Dobruška nedošlo k žádným personálním změnám.
• Kulturně-výchovné akce knihovny pro veřejnost
V roce 2015 bylo uspořádáno městskou knihovnou celkem 107 akcí, z toho
68 kulturních a 39 vzdělávacích. Celkový počet návštěvníků uvedených akcí byl 2 954.
Stejně jako v minulých letech tvořily skladbu akcí výstavy, besedy s literárními
osobnostmi, přednášky, exkurze a informační lekce pro žáky mateřských, základních
a středních škol.
Tradičně byla každý měsíc instalována nová výstava v prostorách foyer knihovny.
Mezi nejvíce navštěvované patřily výstavy Malované jehlou (výstava ručních výšivek Věry
Šmídové), Inspirovány Muchou (výstava paličkované krajky členek Klubu paličkování při
DDM Dobruška) nebo výstava obrazů Marcely Lukešové.
I v roce 2015 pokračovala městská knihovna ve spolupráci s vlastivědným muzeem
v pořádání cestopisných přednášek, které jsou u veřejnosti velmi oblíbené. V průběhu roku
2015 se konaly přednášky Cestou osudu a náhody (R. Vehovský), Střední Amerika – legendy
i současnost (T. Kubeš), Odysea (T. Černohous), Madagaskar – Život bez DPH
(V. Lemberk), Západ USA a Havajské ostrovy (rodina Márových).
Velkému zájmu se těšily přednášky Čínský pentagram – Cesta k pochopení mezilidských
vztahů Anny Birke-Semerákové a Beseda o bylinkách a jejich zpracování bylinkářky Hany
Urbánkové.
Městská knihovna se tradičně zapojila do celostátní akce vyhlášené oborovou
organizací SKIP Březen – měsíc čtenářů, v rámci které bylo pro čtenáře, širokou veřejnost
i žáky základních a středních škol uspořádáno hned několik akcí. Začátek této akce se nesl
jako každoročně v duchu ocenění nejpilnějších čtenářů obou oddělení městské knihovny.
Městskou knihovnu navštívil známý psychiatr, prozaik, básník a překladatel MUDr. Jan
Cimický, CSc. Besedou Kyberčuně v hustým internetu přiblížila spisovatelka Lenka
Eckertová žákům dobrušských ZŠ nástrahy internetu.
V rámci Týdne knihoven uspořádala městská knihovna scénické čtení Anny Matějkové
nazvané Život je zábavné drama. Jako každoročně se konala burza vyřazených knih a
časopisů.
V prosinci navštívil městskou knihovnu Dobruška dr. Pavel Taussig, známý filmový
historik, který čtenářům přiblížil ve své nové knize Život jako film osudy Hugo Haase.
Každý první čtvrtek v měsíci probíhala tradiční akce pro děti předškolního věku
Povídám, povídám pohádku. Noc s Andersenem proběhla pro 20 přihlášených dětských
čtenářů koncem měsíce března. Téma letošního nocování bylo Knihařské řemeslo, které
dětem přiblížili manželé Vytečkovi, knihaři z České Třebové. Knihovna se tak proměnila
v knihařskou dílnu a děti vyráběly své knížečky do pozdních večerních hodin.
V květnu prošli žáci 1. tříd dobrušských základních škol tradičním Pasováním
prvňáčků na čtenáře. Na letní prázdniny připravila městská knihovna pro děti prázdninovou
hru Velké prázdninové lenošení s knihovnou.
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Závěr roku patřil tradičně akci Vánoce v knihovně, kdy bylo pro čtenáře v oddělení
pro dospělé připraveno občerstvení v podobě vánočního cukroví a kávy či čaje za poslechu
vánočních koled.
Informační centrum
V roce 2015 podalo informační centrum žádost o poskytnutí finanční podpory
z dotačního programu Královéhradeckého kraje na projekt Zkvalitnění poskytování služeb
TIC Dobruška v roce 2015. Žádost byla schválena, informační centrum obdrželo dotaci ve
výši 37 000 Kč. V rámci projektu byly realizovány následující akce:
• nákup monitoru k propagačnímu reklamnímu systému, který je umístěn ve výloze TIC
na náměstí F. L. Věka čp. 32;
• nákup WiFi routeru pro zpřístupnění veřejného bezplatného internetu na náměstí F. L.
Věka pro návštěvníky i občany města;
• poplatek Asociaci turistických informačních center ČR;
• odměny pracovníkům za rozšířenou pracovní dobu TIC v letním období 2015
(víkendové služby);
• dotisk trhacího plánu Dobrušky.
Pracovnice informačního centra se zúčastnily řady setkání a školení, jejich cílem bylo
získat nové poznatky pro zkvalitňování práce. Činnost dobrušského informačního centra je
oceňována jako jedna z nejlepších v celém regionu.
Nové webové stránky města
Na konci ledna se změnil vzhled webových stránek města Dobrušky. Kromě změny
designu do moderního kabátu a optimalizace struktury stránek, která by měla přinést větší
přehlednost a rychlejší navigaci v internetové prezentaci, přinášejí nové stránky i několik
nových funkcí.
Jednou z nich je interaktivní mapa Dobrušky a okolí, na níž lze nalézt jednotlivé firmy
a instituce, ale i turistické cíle se základními informacemi o nich. Důležité jsou i návodné
postupy při řešení nejrůznějších životních situací, kde si lze vybrat asi ze čtyř set variant,
které mohou člověka v životě potkat, a dozvědět se, jak tyto situace řešit, na koho se je možné
obrátit a co je potřeba k vyřízení.
Nové internetové stránky jsou obohacené o videogalerii, která přináší nejzajímavější
reportáže dobrušského televizního vysílání. Pro občany města je novinkou i diskusní fórum,
kde mohou mezi sebou a s pracovníky města diskutovat o tom, co je trápí, případně psát
připomínky k životu ve městě.
Vlastivědné muzeum
1. Výzkum – „Paměť města“
Přehled o jednotlivých oblastech dlouhodobého programu Paměť města:
• Paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.) – Bylo pokračováno v
digitalizaci mimořádně historicky cenného materiálu, deníků rolníka Josefa Slezáka
z Domašína, které zahrnují léta 1920 – 1968.
• Paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků – události, historky). - Fond
záznamů vzpomínek pamětníků se rozrostl o vzpomínky Vlasty Ulrychové na Karla
Michla.
• Paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu). – Tyto
fotografie byly občany poskytovány průběžně a doplňovaly stávající fond.
• Paměť filmu (staré amatérské filmové záznamy). – Byly zapůjčeny a digitalizovány filmy
Františka Matouška (celkem 4 DVD).
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Paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailonky významných regionálních
osobností). - Všechny životopisy významných dobrušských osobností jsou zpracovány
v programu Clavius, takže jsou přehledné a operativně dostupné. Regionální databáze
životopisných medailonků obsahuje již 170 záznamů o osobnostech dobrušské historie.
2. Sbírky
Trvalá pozornost je v muzeu věnována práci se sbírkami. V roce 2015 byl prohlédnut
a ošetřen sbírkový fond textilu. Zároveň s revizí probíhá také fotodokumentace sbírek.
V roce 2015 se sbírkový fond muzea rozrostl o 153 nových přírůstkových čísel (196
kusů) získaných vlastním sběrem. Sbírkový fond muzea tak čítá celkem 7404 přírůstkových
čísel.
Digitalizované fotografie, filmové záznamy i písemnosti jsou kromě CD ROM a DVD
ukládány i na externí disky, čímž je zabezpečeno jejich dlouhodobé uchování. Navíc jsou
v dalších kopiích uloženy ve Státním okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou.
3. Muzejní knihovna
Odborná knihovna muzea slouží všem zájemcům o historii, zvláště pak o historii
regionální. V roce 2015 zde bylo registrováno 178 čtenářů, kteří si vypůjčili 90 knih. Další
desítky knih byly zapůjčeny prezenčně badatelům. Do knihovny přibylo 83 knih. Celkem je
v muzejní knihovně 6.866 knih. Podstatnou část výpůjček tvoří regionální kroniky a odborná
regionální historická literatura, která slouží především zájemcům z řad studentů.
Badatelům, především studentům vysokých škol, jsou poskytovány konzultace a
všechny potřebné archivní materiály i studijní literatura.
4. Prezentace
Nové expozice
V roce 2015 byla na radnici pro veřejnost otevřena stálá expozice Alois Beer,
seznamující s dílem tohoto významného dobrušského malíře a kronikáře 19. století. Scénář
zpracoval Jiří Mach, výtvarný scénář Zdeněk Bláha. Realizací expozice byla pověřena firma
Tázler z Hradce Králové, truhlář Pavel Ulrych a pracovníci muzea.
Ve spolupráci s VGHMÚŘ Dobruška byly zahájeny práce na přípravě nové expozice
historie vojenské geografie, která bude umístěna v prvním poschodí Rýdlovy vily. Byl
sestaven realizační tým, který pracuje na heuristické fázi projektu.
Výstavy
V kině
V malém sále Společenského centra – Kina 70 instalovalo muzeum výstavy Dobrušské
kronikářství (květen) a retro výstavu Jak se žilo za první republiky (listopad).
Přednášky
Přednášková činnost probíhala jednak v synagoze, jednak ve školách a jednak
v malém sále Společenského centra - Kina 70. Posledně uvedené místo bylo dějištěm
především přednášek cestopisných realizovaných ve spolupráci s městskou knihovnou.
Přednášky pro školy byly zaměřeny na období národního obrození a archiválie. Uskutečnily
se v ZŠ v Pulické ulici a na gymnáziu.
V synagoze byl zahájen cyklus nového typu programů pro veřejnost pod názvem
Setkání v synagoze. V roce 2015 se uskutečnily následující programy:
• Golem aneb židovské pověsti – 14. ledna
• O dobrušské vodě (vodní toky, studny, sklepní studánky, vodovod, kanalizace) – 28.
ledna
• Potkal Khon Roubíčka (židovský humor) – 18. února
• Ohnivý kohout v Dobrušce – 4. března
• Čapkovy apokryfy – 18. března
• Pověsti z našeho kraje – 4. listopadu
• Dobrušské řezbářství a loutkářství - 26. prosince
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Většina těchto programů byla zahájena komentovanou prohlídkou nových historických
expozic, zaměřenou na některý z vystavených exponátů. O tyto programy měla veřejnost
značný zájem.
Další akce
V malém sále Společenského centra - Kina 70 proběhl třetí ročník akce jarní tvoření,
ukázek tradičních lidových a uměleckých řemesel, spojené s workshopem. Na podzim ji
následovala obdobná akce - podzimní tvoření. Ve školní jídelně SODEXHO ZŠ Františka
Kupky se uskutečnil oblíbený tradiční vánoční jarmark.
V červnu se uskutečnila komentovaná prohlídka židovského hřbitova za účasti 31
zájemců. V rámci Dne muzeí se uskutečnilo hudební vystoupení písničkáře Jaroslava Čížka a
hudební skupiny Ambrosie.
Akce muzea i samotné město Dobruška byly propagovány prostřednictvím
dobrušského televizního vysílání, několik relací bylo odvysíláno i v Českém rozhlasu Hradec
Králové, včetně dvou přímých vstupů.
Ve spolupráci s dobrušským televizním vysíláním byl připraven nový film Dobrušský
kaleidoskop 2014 – 2015. Byl odvysílán v městském televizním vysílání a uveden na setkání
seniorů se starostou města a na slavnostním večeru ve Společenském centru - Kině 70.
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 ve
Spolkovém domě – Rýdlově vile.
Jarní část:
5. ledna – Dobrušská privilegia (Mach)
12. ledna – setkání u kávy
19. ledna – beseda o činnosti Jednoty bratrské v Dobrušce
26. ledna - Terakotová armáda (Mach)
2. února – setkání u kávy
9. února – Kultura a sport ve městě (Poláček)
16. února – Benediktini a počátky středoevropského křesťanství (Mach)
23. února – Z ptačí říše (Volf)
2. března – setkání u kávy s Romanem Touškem
9. března – Peru, Bolívie (Pohlová)
16. března – beseda se starostou města
23. března – Machu Picchu (Pohlová)
30. března – Velikonoce – Pastorační centrum (P. Augustin Slaninka)
13. dubna – setkání u kávy
20. dubna – Nepál (Pohlová)
Podzimní část se z důvodu rekonstrukce Rýdlovy vily nekonala.
5. Publikační činnost
Bylo započato s přípravou jedné z nejvýznamnějších publikací v historii muzea –
Dobruška – příběh města. Byl sestaven autorský kolektiv a zpracována struktura publikace,
která by měla vyjít v roce 2018.
6. Hospodaření
Stálé expozice muzea navštívilo v roce 2015 celkem 7 877 platících návštěvníků, z
toho domek F. L. Věka 4 176, radniční věž 2 808 a muzeum 893. Celkem bylo vybráno za
vstupné do expozic 226 920 Kč. Pořadů v synagoze se uskutečnilo 10, jeden na židovském
hřbitově a navštívilo je celkem 287 zájemců, kteří zaplatili za vstupné 8 460 Kč. Při třech
cestovatelských přednáškách ve Společenském centru – Kině 70 bylo od 149 návštěvníků
vybráno dobrovolné vstupné ve výši 2 287 Kč. Na dvě ostatní přednášky, navštívené celkem
107 zájemci, byl vstup volný.
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Příjem z prodeje suvenýrů činil 73 657 Kč, z toho 10 716 Kč za publikaci Dobrušsko –
stopami minulosti.
Sokolovna
Od prosince roku 2013 na základě zápůjční smlouvy provozuje Město Dobruška
budovu sokolovny. V uvedeném zařízení jsou poskytovány pro veřejnost služby v oblasti
sportovní i nesportovní činnosti, ubytování, kulturních akcí a provozování Loutkové scény Svět loutek pro nejmenší.
V roce 2015 využívali prostor sokolovny tyto zájmové a sportovní oddíly a školská
zařízení: ZŠ Pulická, Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, oddíly národní házené
Dobruška (ml. žáci, žákyně, muži, ženy, dorost), TJ Dobruška – oddíl kopané (mužstva
dospělých, mladší žáci a tzv. přípravka), oddíly badmintonu, stolního tenisu, Pilates, oddíl
atletiky a florbalu a Taneční skupiny AKCENT, FC Ohnišov, cvičení žen a oddíl atletiky.
Zařízení využila veřejnost i za účelem levného turistického ubytování, a to jak v deseti
chatkách, tak ve staré i nové ubytovně. Vesměs se jednalo o sportovní oddíly a družstva, ale i
běžné turisty a cyklisty projíždějící městem. Ubytovacího zařízení ovšem využily i místní
firmy k ubytování svých dělníků i obchodních partnerů a ubytování bylo zajišťováno rovněž
pro městské akce typu Dobrušská pouť, Svatováclavské slavnosti nebo městem podporovanou
akci Setkání mladých architektů.
V sokolovně se v průběhu roku konají také některé kulturní akce. Jednou z nich byl
Věneček tanečních kurzů pořádaný Kulturním domem města Dobrušky, další byl tradiční
Všesportovní a dětský karneval, pořádaný TJ oddílem fotbalu, který si takto opatřuje část
svých příjmů na činnost oddílu. Poslední velká akce (pořádá Dům dětí a mládeže) byla
regionální soutěž dětských tanečních kroužků Dobrušské sluníčko.
Loutková scéna
Loutková scéna Svět loutek hraje představení v sezóně září-duben (2x v měsíci). První
týden je vždy uvedena premiéra hry a za 14 dnů její repríza, Tato představení navštěvuje v
průměru 30-40 diváků. Každé pondělí v odpoledních hodinách soubor nacvičuje novou hru,
nahrává texty a opravuje loutky. Všichni loutkáři pracují zcela zdarma a ve svém volném
čase. V letošním roce pro ně město zajistilo dlouho slibovanou (částečně sponzorsky
podpořenou) výrobu nových kulis.
Péče o památky
V městské památkové zóně Dobruška byly v roce 2015 s podporou Ministerstva
kultury ČR v Programu regenerace MPZ Dobruška provedeny další opravy kulturních
památek, které postupně vedou k opravám architektonického dědictví města. U měšťanského
domu čp. 14, který v minulých staletích sloužil jako bývalá radnice, byla z podnětu jeho
vlastníka, paní Ing. Magdy Boughnerové, opravena vnitřní i vnější část fasády barokní zděné
brány, opraveno zastřešení pálenou krytinou značky Tondach – Amadeus, proveden nátěr a
celkově byla repasována kovová vrata a rám včetně provedení nátěru povrchu kovářskou
černí. Opravy provedla firma Asinta s.r.o. Dobruška. V blízkosti rodného domku F. Vl. Heka
- F. L. Věka byly podle schválených projektů dokončeny pokládky nové vozovky tvořené
historizující dlažbou a zhotovena opěrná stabilizační zeď s obkladem opukového zdiva. Tento
materiál byl použit i pro chodník mezi domkem a novou opěrnou zdí.
Letos zajistila římskokatolická farnost – děkanství Dobruška celkové obnovení nátěrů
klempířských konstrukcí na lodi i věži kostela sv. Ducha. Pozinkované klempířské
konstrukce, zahrnující i sanktusník lodi kostela a lucernu na báni zvonice, byly natřeny ve
stejném odstínu jako dříve, tj. tmavě červeném. Provedeno bylo mechanické očištění prvků,
odrezení, provedení podkladního nátěru a lokální opravy pozinkovaných plechů stejným
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materiálem. Celkově byly provedeny i obnovy nátěru šindelové střešní krytiny na lodi kostela
a na cibulovité báni zvonice. Lokálně byly dožilé šindele vyměněny za nový štípaný. Nový
nátěr byl proveden ve dvou vrstvách nátěrem Karbolineum – odstín palisandr. Provizorně
byly také zajištěny poškozené dřevěné římsy na zvonici. V další etapě bude nutné provést
jejich celkové posouzení a provést eventuální náhradu v podobě kopií. Poslední oprava
plechových částí a nátěr střech byl proveden na podzim roku 2003 a opravy povrchů byly již
velmi aktuální. Jako zhotovitel prací byla vybrána firma Beran a synové z Rychnova nad
Kněžnou, který si za poddodavatele na obnovu dřevěného střešního pláště kostela a zvonice
přizval firmu Martin Odehnal – truhlářství, tesařství z Proseče u Skutče. Opravy byly
realizovány s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
Na území městské památkové zóny Dobruška byly uskutečněny výměny oken a
zateplení fasády domu čp. 577 v Komenského ulici, který slouží jako mateřská škola. Cílem
projektu bylo zajištění energetické úspory při zachování architektonických článků ve fasádě
v maximální možné míře a dále zachování obnaženého opukového soklu. Obnovena byla
komínová tělesa a položena nová střešní krytina, tzv. německý eternit (Beternit). Objekt, který
není prohlášenou kulturní památkou, byl postaven v roce 1923. I když není v prostředí MPZ
Dobruška zateplování objektů zakázáno, bylo v tomto případě z pohledu památkové péče
nutné velmi precizně a citlivě vyřešit proces zateplení s respektováním profilů vystupujících
článků, zejména říms a hlavic obloučkového stylu (viz tzv. Národního slohu pražské
Legiobanky) první republiky. Realizaci prací provedla firma PS-STAV, s.r.o., z Náchoda.
Podobně náročnou akcí bylo v minulých letech provedeno zateplení vily čp. 561 v ulici
Československé armády, která je datována také do 20. let 20. století a u které byl obdobným
způsobem vyřešen kamenný sokl a zateplení provedeno velmi citlivě vůči hmotě. Technicky
lze i při zachování kvalit pohledové části vyřešit mnohé. Zateplování historických objektů a
překrytí jejich štukových prvků obkladem, který sice zkopíruje tvarosloví, je daní za dnešní
trend snižovat energetickou náročnost. Tato snaha je svým způsobem odůvodnitelná, ovšem
nesmí být prováděna za cenu ztráty vizuální plasticity fasády. Štukové a kamenné fasády
kulturních památek jsou před těmito zásahy chráněny. Teprve vzdálenější budoucnost možná
nalezne konkrétnější odpověď na tyto tendence v zateplování a bude je moci objektivně
posoudit.
V roce 2015 se Dobruška stala členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska, což by mělo více zvýraznit péči města o památkově chráněný fond.

7. Školství
Mateřská škola
V roce 2015 klesl počet přijatých dětí ze 180 v MŠ Za Univerzitou na 153, v MŠ
Komenského zůstal počet dětí 87 - v okolí Dobrušky se rozšířila kapacita o novou mateřskou
školu v Bystrém, jednu třídu MŠ v Podbřezí a jednu novou třídu v Opočně.
V budově školky v ulici Komenského byly provedeny některé stavební práce,
směřující ke zkvalitnění objektu a úsporám energií. Šlo o zateplení, výměnu oken a opravu
střechy. V době probíhajících prací, tj. v září a říjnu, využívaly děti a učitelky malý sál kina
v Dobrušce. V budově za univerzitou byl opraven plot směrem k Romanci.
Mateřská škola v ulici Komenského má čtyři třídy a 87 dětí a v budově za univerzitou
bylo sedm tříd, do nichž chodilo do září 180 a od září 153 dětí.
Důležitou součástí výchovy v mateřské škole je výchova dopravní. Škola se zapojila
do grantového projektu „Bezpečně v MŠ s dopravní výchovou“. Úzká je spolupráce s firmou
Škoda auto, a. s., Kvasiny, která poskytla finanční dar. Z něho bylo obnoveno značení na
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dopravním hřišti za univerzitou, které bylo vybaveno i semaforem, dopravními prostředky pro
děti a finance byly použity i na didaktické pomůcky.
Škola se zúčastnila i rozvojového projektu na podporu přirozeného vývoje řeči. V jeho
rámci proběhly workshopy pro pedagogy i rodiče a byly zakoupeny pomůcky podporující
vývoj řeči u dětí.
Škola tradičně spolupracuje s řadou institucí a zařízení, jejich specializace využívá při
výchově dětí. Pravidelně děti navštěvují hasičskou zbrojnici, kde jim jsou přístupnou formou
podávány informace o prevenci před požáry a informace o činnosti profesionálních i
dobrovolných hasičů. Návštěva dětské knihovny je spojena s besedou o knížkách a výstavou
dětských výtvarných prací. Ve spolupráci s Plaveckou školou probíhá předplavecký výcvik
předškolních dětí.
Děti také navštěvují divadelní a filmová představení, někteří umělci přicházejí přímo
do školky. Oblíbená jsou i představení Kinematovlaku. Děti se účastní i výtvarných soutěží
pořádaných Domem dětí a mládeže v Dobrušce. Děti se zúčastnily i Dne bezpečnostních a
záchranářských složek na dobrušském náměstí.
Ve školce je pořádána Svatojanská noc, kdy zde přespávají předškoláci. V náplni je
mimo jiného i hra na šipkovanou, opékání buřtů apod. Před prázdninami probíhá loučení
s předškoláky formou slavnostního šerpování, kterým se s mateřskou školou loučí.
Základní škola Františka Kupky
Z celkového počtu 433 žáků na škole bylo hodnoceno ke konci školního roku: prospěl
s vyznamenáním 265 žáků, tj. 61,2 %, prospělo 181 žáků, tj. 41,8 %, neprospěl 1 žák, tj.
0,2%. Neprospívající žák vychází ze školy.
Chování: 433 žáků bylo hodnoceno velmi dobře. Důtku ředitele školy dostalo 8 žáků,
důtku třídního učitele 13 žáků, napomenutí třídního učitele dostalo 21 žáků. Celkově bylo
uděleno 277 pochval za vynikající výsledky učební a sportovní, za výsledky v mimoškolní
činnosti, sběr starého papíru, léčivých rostlin, sběru pomerančové a citronové kůry a víček z
plastových lahví. Ředitel školy udělil 1 pochvalu za účast na sportovní republikové atletické
olympiádě.
Škola má zkušený pedagogický kolektiv. Přípravné období školního roku začalo první
pedagogickou radou, na které byla projednána příprava nového školního roku, bezpečnostní
předpisy a další organizační záležitosti. Na škole pracují metodické sdružení na I. stupni a
předmětové komise na II. stupni.
Učitelé I. a II. stupně se průběžně účastnili vzdělávacích akcí a kurzů pořádaných
Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého
kraje, kterých využívali při výuce žáků. V I. a II. pololetí školního roku se škola zapojila do
projektu Škola na dotek v Královéhradeckém kraji. V rámci projektu proběhla školení učitelů
I. i II. stupně ke zlepšení práce na dotykových zařízeních, které škola z projektových peněz
zakoupila pro potřeby pedagogů ve výuce.
V tomto školním roce navštěvovali zájemci (čtyři žáci 8. a 3 žáci 9. ročníku) o
technické obory kroužek elektroniky a mechatroniky na SPŠ elektroniky a informačních
technologií. V rámci spolupráce se SPŠelit se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přehlídky
mimoškolních činností studentů SPŠelit. Činnost kroužku byla ukončena závěrečným
soustředěním v hotelu Javor v Krkonoších.
V pondělí 12. ledna 2015 se uskutečnil Den otevřených dveří pro rodiče, bývalé
zaměstnance a širokou veřejnost. Účastníci se seznámili s prostředím školy, zhlédli
vystoupení mažoretek a florbalových nadějí. Úspěchy žáků I. a II. stupně se prezentují na
nástěnkách v budovách školy, na náměstí, v Dobrušském zpravodaji i v regionálním tisku.
Žáci školy a ZŠ v Opočenské ulici v Dobrušce se zapojili do sběru plastových víček a
pomohli tím dvěma dívkám k nákupu kompenzačních pomůcek. Ve II. pololetí sbírali víčka
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pro Michalku z Třebechovic pod Orebem, která díky této podpoře může absolvovat léčebný
program v lázních Klimkovice. Celkem bylo sebráno 486 kg víček. Nejvíce nasbírali žáci z 1.
A – 81,2 kg, z 2. B – 52,2 kg a z 1. B – 42,3 kg.
Ve sběru starého papíru se žáci školy zapojili do soutěže vyhlášené firmou NAPOS,
s.r.o. Od září 2014 do června 2015 sebrali celkem cca 57 200 kg a tímto výsledkem získali 2.
místo s finanční odměnou 6 000 Kč, která byla poukázána na konto OSRPŠ při ZŠ.
Žáci se během roku zúčastnili několika matematických soutěží: 6., 7. a 8. ročníky se
zúčastnily školního kola Pythagoriády. Do okresního kola postoupila Adéla Vymetálková ze
6. B, Petr Jiroušek ze 7. A a Diana Moravcová z 8. B. Úspěšným řešitelem okresního kola
Pythagoriády se stal Petr Jiroušek. Do okresního kola matematické olympiády postoupil
Samuel Mikulecký ze 6. B a stal se úspěšným řešitelem.
Pro zájemce z 9. ročníku učitelé matematiky a českého jazyka zorganizovali přípravný
kurz pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka na střední
školy. Žáci 9. ročníku absolvovali testování znalostí ze společenského a přírodovědného
přehledu. V hodnocení výsledků dosáhli většinou pouze průměrných výsledků. Mezinárodní
literární soutěže České pošty se zúčastnili dva žáci 6. ročníku.
V průběhu školního roku využila škola nabídky Klicperova divadla v Hradci Králové,
výchovného koncertu Filharmonie Hradec Králové. Žáci se seznámili se skladbami různých
rockových skupin. Dále navštívili muzikál Kleopatra a Vánoční zázrak v pražských divadlech.
Během školního roku se žáci II. stupně zapojili do výtvarných výstav v lapidáriu města
Dobrušky, v místní knihovně a v malém sále Společenského centra – Kina 70. Dále se
zúčastnili výtvarných soutěží pořádaných Domem dětí a mládeže, v nichž se umístili na
předních místech. Svými pracemi vyzdobili žáci budovu školy ke dni otevřených dveří.
V pěvecké soutěži „Karlovarský skřivánek“ se uskutečnilo školní kolo. V oblastním
kole v Opočně získala Klára Hůlková z 5. A třídy 2. místo.
S úspěchem se setkala přednáška studentů stomatologické fakulty v Hradci Králové s
praktickými ukázkami v péči o chrup pro I. stupeň.
Na podzim se uskutečnil zájezd do Anglie pro zájemce z naší školy. Navštívili známé
londýnské památky a okolí Londýna. Své znalosti anglického jazyka si ověřili v rodinách, kde
byli ubytováni.
15. května navštívili žáci 7. a 8. ročníku VGHMÚř v Dobrušce, kde zhlédli ukázky
geodetické techniky, mobilních souprav geografického a hydrometeorologického zabezpečení
Armády ČR, automobilní techniku a provoz tiskárny. Žáci 5. ročníku se zúčastnili v měsíci
červnu exkurze do závodu na zpracování odpadu v Rychnovku.
Ke Dni dětí se žáci školy zúčastnili outdoorových her a aktivit na dobrušském
stadionu Václava Šperla, kde si zasoutěžili v netradičních disciplínách. Pro žáky 7. ročníku se
v měsíci březnu konal v Krkonoších na Pomezní boudě týdenní lyžařský výcvik včetně výuky
jízdy na snowboardu.
Realizace školního vzdělávacího programu zahrnuje sportovně turistické akce pro
žáky 6. a 8. ročníku. Třídenního podzimního pobytu v Krkonoších se zúčastnili žáci 6.
ročníku, hlavním cílem bylo vytvoření třídního kolektivu. Začátkem června absolvovali žáci
5. B jednodenní, 6. až 9. ročníku dvoudenní vodácký výcvik na Rozkoši spojený s pobytem v
přírodě.
Dále se škola zúčastnila Okresní školní ligy v plavání pro 2. stupeň ZŠ. Tato soutěž
probíhala čtyřkolově v Rychnově nad Kněžnou. Celkově obsadili žáci ZŠ Fr. Kupky 1. místo.
Za odměnu byl organizátorem poskytnut žákům naší školy rychnovský bazén zdarma.
Během školního roku probíhala výuka nepovinného předmětu náboženství v rozsahu 1
hodiny týdně na I. stupni.
Od září do června konaly pedagogickou praxi na I. stupni 2 studentky pedagogické
fakulty a ve školní družině 3 studentky Střední pedagogické školy v Litomyšli.

35

V měsících květnu a červnu za odměnu připravili třídní učitelé pro žáky školy školní
výlety Na závěr školního roku opět využily děti 1. až 5. ročníku program Kinematovlaku
2015.
Škola získává průběžně finanční prostředky i sběrem léčivých bylin, pomerančové a
citronové kůry a starého papíru. Výtěžek z těchto akcí je zpětně využíván pro potřeby žáků
školy.
Základní škola v Pulické ulici
V roce 2015 Základní školu v Pulické ulici vedl jako ředitel Mgr. Václav Hlavsa.
Funkci jeho zástupkyně vykonávala Mgr. Petra Poulová a ve funkci výchovného poradce
působila Mgr. Hana Novotná. Se jmenovanými pracovali po celý rok ve škole další učitelé
(Jan Sedláček, Mgr. Josef Frýda, Mgr. Božena Moravcová, Mgr. Blanka Maixnerová, Mgr.
Hana Tošovská, Mgr. Markéta Schmoranzová, Mgr. Michaela Matoušková, Mgr. Jan Macek,
Mgr. Jarmila Matyasiková, Mgr. Jiřina Pultarová, Mgr. Jarmila Kučerová a od září 2015 na
poloviční úvazek také Mgr. Alois Žďárek). Za nepřítomné vychovatelky a učitelky na I.
stupni zastupovaly důchodkyně – paní učitelka Vatrtová a paní učitelka Ježková. Ve školní
družině se žáky pracovaly tři vychovatelky (Dana Effenberková, Magdalena Hlavsová a
Vlasta Bajerová). O bezproblémový chod školy se starala školnice Romana Dubnová, dále na
částečný úvazek šest uklízeček a údržbář. Na částečný úvazek působila ve škole také účetní
Zdena Hlavsová.
V září 2015 navštěvovalo školu celkem 221 žáků, kteří byli rozděleni do devíti tříd. V
červnu 2015 měla škola 215 žáků, 42 žáků do školy dojíždělo z okolních obcí (nejvíce
z Ohnišova – 9, Pohoří – 9 a Podbřezí - 8). V žádném ročníku nebyla paralelní třída. Školní
družina měla v září 2015 tři oddělení a tzv. ranní družinu. Při školní družině pracovalo také 5
zájmových útvarů: hra na zobcovou flétnu - 4 skupiny, keramika – 3 skupiny, sportovní - 1
skupina, florbal – 2 skupiny, moderní gymnastika – 1 skupina. Činnost žákovského
parlamentu byla v červnu 2015 ukončena. Do 7 reedukačních skupin bylo v září 2015
zařazeno celkem 26 žáků se specifickými vývojovými poruchami. Tři hodiny týdně se žáci 3.
až 9. třídy učili anglickému jazyku (165 žáků), žáci 7. až 9. ročníku si volili jako druhý cizí
jazyk ruštinu (26 žáků), nebo němčinu (33 žáků) s dotací dvě hodiny týdně. Od 5. do 9.
ročníku mají žáci hodiny informatiky. Jako nepovinný předmět se vyučovala Dopravní
výchova (zakončeno celodenní akcí na dopravním hřišti v RK) a Náboženství. Z devátého
ročníku vyšlo 28 žáků, z toho 5 bylo přijato na gymnázium, 18 žáků na SOŠ a 5 žáků na
SOU. Jeden žák ukončil devítiletou povinnou docházku v 7. ročníku. Tři žáci byli přijati do
primy gymnázia. Škola spolupracuje s PPP v Rychnově nad Kněžnou.
Opravy a investice
Ve třech kabinetech Aj (202), M (211), Ch (213) byla položena nová krytina z PVC a
nově vymalováno (srpen 2015). Nedostatečné prostory má k dispozici družina – zejména
kvůli velkým počtům žáků na 1. stupni (1. A – 29, 2. A -27, 3. A – 30, 4. A – 26, 5. A – 27).
Efektivní výuku však nemůže škola nadále realizovat v tělesné výchově, neboť nemá vlastní
tělocvičnu a musí využívat pronájem v sokolovně, střední průmyslové škole a v sousedním
gymnáziu. Výuka je doplňována dalšími sportovními činnostmi – plavání (kurzu plavání se
účastnili žáci z 1. až 5. třídy), bruslení (pro 1. – 3. ročník), lyžařský výcvik (pro 5. až 9.
ročník), turistický výlet, cyklovýlet. Přestože jsme na rok 2015 nezískali finanční podporu v
rámci prevence rizikového chování žáků, nadále pracovali žáci 6. a 7. třídy s Rubikonem
(pomůcka pro učitele občanské a zejména etické výchovy).
Činnost
Škola se účastnila okresních sportovních soutěží pořádaných nejen ASŠK – turnajů ve
florbalu, přehazované, plavání (v únoru plavecké závody O pohár starosty), hokejbalu, atleti
se účastnili štafetového poháru pro 1. stupeň a podzimního běhu do zámeckých schodů
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v Náchodě. Sami pedagogové pak uspořádali pro žáky tradiční olympiádu na městském
stadionu (v červnu pro 1. stupeň za pomoci žáků 8. ročníku, další den pro 2. stupeň). Na
podzim 2015 se uskutečnily ještě sportovní atletické dny pro 1. a 2. stupeň).
Z vícedenních akcí se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz v Orlickém Záhoří v březnu
2015 (Bedřichovka), v červnu 2015 desetidenní pobytový zájezd na poloostrov Gargano
v Itálii a v září 2015 adaptační kurz pro žáky 6. ročníku na Jurášce v Olešnici v O.h.
Škola získala peníze v rámci programu vyhlášeného MŠMT výzvou č. 56 Operační
program Vzdělání pro konkurenceschopnost pro šestidenní výjezd 42 žáků a 3 učitelů do
Londýna s devítihodinovou výukou angličtiny (Anglie 2015). Výjezd žáků 6. – 9. ročníku se
uskutečnil 10. - 15. října 2015 s cestovní kanceláří paní Jany Hudkové, specialisty na Velkou
Británii.
Z řady projektových dnů připomeňme např. dubnový Den Země na 1. stupni, ve
spolupráci s městskou policií a nevidomou paní Moravcovou se uskutečnil Branný den – Den
Země na 2. stupni, v dubnu Pomlázkový den se zaměřením na výtvarno a sport a v červnu
2015 projekt 8. ročníku Zdravověda. Žáci 5. a 7. ročníku si v červnu uspořádali „Noc ve
škole“. V prosinci pak proběhl Čertovský den, při kterém deváťáci navštívili menší spolužáky
a děti v MŠ v Dobrušce a ve Valu a v klubu Hastrmánek a připravili ještě program pro ostatní
žáky školy.
Od září 2015 se žáci 8. a 9. ročníku zapojili do projektu Adaptace sídel, v rámci
kterého proběhla mj. také exkurze do Kněžic a který vyvrcholil veřejnou prezentací návrhů
žáků na zlepšení prostředí v Dobrušce v únoru 2016. V lednu proběhl den otevřených dveří
v první třídě, v červnu si školu prohlédly děti ze ZŠ Pohoří.
23. října 2015 si škola připomněla 30 let budovy ZŠ – konalo se uzavřené setkání pro
pozvané hosty, při kterém si po úvodním slově ředitele Václava Hlavsy a starosty Petra
Tojnara a krátkém kulturním vystoupení žáků školy mohli hosté školu prohlédnout. Zhlédli
také krátký dokument, který pro tuto akci připravili Josef Frýda, Jiří Mach a Zdeněk Friml.
Připraveny byly také materiály z archivu školy. Nechybělo ani malé pohoštění a jako dárek si
všichni odnesli sborník, který k této příležitosti sestavila Petra Poulová. Škola si nechala
vyrobit také tašky a propisky. 27. října 2015 se pak v rámci oslav konal den otevřených dveří
pro veřejnost (od 10 do 16 hodin).
Kalendářní rok byl zakončen projektem Vánoce ve škole (žáci putovali k Betlému,
zpívalo se na schodech a nechyběly ani třídní besídky).
Při vlastivědných poznávacích exkurzích nejmenší vyrazili do Častolovic, 4. a 5. třída
poznávala Hradec Králové (lanový park), starší se vydali do Uhřínova a na Haničku a do
Studené Vody. Osmáci podnikli v červnu 2015 cyklovýlet za Babičkou do Ratibořic.
Každoroční podzimní návštěva pražských památek (2. stupeň) se uskutečnila až na jaře 2016
(kvůli zdr. stavu stálého průvodce pana učitele Frýdy), v září vyrazili do Národní galerie
pouze žáci 9. A.
Také rok 2015 byl bohatý na četné kulturně vzdělávací akce. Žáci navštěvovali
filmová či divadelní představení v dobrušském kině či přímo v sále školy (Anglicko – český
hudební program, vydařené divadelní představení Princezna se zlatou hvězdou na čele pro 1.
stupeň, koncert ZUŠ Opočno My vám taky, v říjnu 2016 promítání fotografa a videografa
Petra Žůrka v kině a představení hudebního divadélka paní Novozámské v kině). Vyjíždělo se
také do Filharmonie v HK (Rolling-rock pro 2. stupeň a Ostrov snů pro 1. stupeň). Vybraní
žáci 2. stupně zhlédli v hradeckém Klicperově divadle představení Romeo a Julie. Naši žáci
pod vedením vyučujících připravili předvánoční besídku pro MŠ i rodiče a v rámci literárně
dramatické výchovy secvičili sedmáci s paní Kučerovou divadelní vystoupení Smažený
koblížek, které předvedli nejen spolužákům, ale i rodičům – vystoupili celkem čtyřikrát. Na
představení se podílel i školní pěvecký sbor, který vede p. Matyasiková. Ve škole proběhla
dvě školní kola v recitaci, soutěže ve zpěvu – Pulický vrabec a přehlídka účastníků soutěže
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Karlovarský skřivánek (2. místo v kategorii B Anežka Víchová). Výborně funguje i
spolupráce s dobrušskou knihovnou – ať už jde o každoroční návštěvy v rámci hodin
literatury, pasování prvňáčků na čtenáře nebo o nabízené besedy s autory knih (např.
Kyberčuně v hustým internetu pro 3. a 4. ročník). Škola využívá také akce pořádané DDM
(beseda o nemoci AIDS, výstava zvířectva, Martinské trhy, Den Země) a ZUŠ (vystoupení
tanečního oboru). Průběžně se žáci zapojovali do výtvarných soutěží (Afrika ve Voděradech –
Linda Jindrová 1. místo, Vodník v Opočně – Klučková Radka 1. místo).
V oblasti vzdělávací pak proběhly na škole olympiády v českém a anglickém jazyce,
dějepisu a přírodopisu, z nichž vítězové postoupili do okresních kol. V okresním kole
dějepisné olympiády obsadil Tomáš Preclík 2. místo s postupem do krajského kola.
V okresním kole olympiády z češtiny získal Matyáš Langer 2. a Petra Jakicová 4. místo, oba
postoupili do krajského kola. V soutěži Prezentiáda zvítězili Marián Trpkoš (6. A) a Sára
Žabenská (7. A) v krajském kole a postoupili do kola celostátního. Matematici mohli své
znalosti uplatnit v Pythagoriádě (páťák Ruml přivezl z okresního kola 4. místo),
Matematickém klokanovi a v soutěži Pangea. Žáci 2. stupně se účastní Přírodovědného
klokana. Deváťáci navštívili Úřad práce v RK, konaly se přednášky (kyberšikana, závislosti,
právní odpovědnost). Žáci 9. třídy připravovali své závěrečné práce, které v květnu
prezentovali před svými spolužáky z osmé třídy.
Z dalších akcí jmenujme ještě besedu s policií o bezpečném internetu, návštěvu Dne
otevřených dveří ve VGHMÚř Dobruška, družinový dětský den a anketu NEJ holka a NEJ
kluk, dále Den bezpečnostních složek (doplňková forma výuky tématu Ochrana člověka za
mimořádných situací), outdoorový festival, v rámci kterého žáci viděli zajímavé filmy a
vyzkoušeli si netradiční hry a aktivity. Závěr školního roku patřil tradičnímu vystoupení žáků
deváté třídy v sále školy.
Při základní škole pracovala rada školy ve složení Karel Joukl, Lucie Hornofová a
Petra Poulová. Na konci roku 2014 proběhly volby zástupce z řad rodičů i pedagogů, zástupce
zřizovatele byl jmenován na období 2015 – 2017. Rada se sešla v lednu, září a listopadu.
Klub přátel školy zorganizoval ve spolupráci s kulturním domem dětský karneval a ještě jarní
a podzimní sběr papíru. Kalendářní rok byl zakončen bowlingovým turnajem pro žáky.
Během celého roku probíhalo i vydávání školního časopisu – poslední ročník nesl název EXík
a vyšlo 5 čísel. Červnové číslo bylo poprvé v historii tištěno v profesionální tiskárně a mělo
barevnou obálku.
Aby si pedagogové i rodiče mohli ověřit výsledky vzdělávání, zorganizovala škola
účast na některých celostátních srovnávacích testech agentury SCIO (Stonožka – 9. ročník),
každoročně se osmáci účastní testů profesní orientace (PPP RK) a v květnu 2015 se žáci
devátého ročníku povinně zúčastnili testování České školní inspekce (přírodovědní a
společenskovědní základ). Schůzka žáků, rodičů a zástupců středních škol se letos nepořádala.
Rodičům je již několik let k dispozici přístup k osobním údajům, známkám a třídní knize přes
internet v rámci „Bakalářů“. Již třetí rok byla třídní kniha vedena v elektronické podobě.
Základní škola v Opočenské ulici
Škola má 6 tříd a školní družinu. Navštěvuje ji 39 žáků, které má na starost 9
vyučujících. Na částečné úvazky zde pracují i 4 správní zaměstnanci.
Ve spolupráci s občanským sdružením přátel školy pracuje 9 zájmových útvarů:
informatika, hudební – flétna, hudební - klávesy, taneční, dílenský, keramický, Mladý
zdravotník, výtvarný a rukodělný, literární a dramatický.
Škola pořádala celou řadu akcí a realizovala mnoho projektů přispívajících
k prohlubování vědomostí, ale i občanských znalostí žáků. Zapojuje se i do projektů a vztahů
na mezinárodní úrovni.
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V roce 2015 šlo zejména o následující akce a projekty. „Poznej a chraň“ ve spolupráci
s pracovníky Lesů ČR Královehradeckého kraje. Projektové dny, zaměřené na prevenci
rizikového chování, byly naplněny tématy informujícími o závislostech, záškoláctví, šikana a
kyberšikana. Tyto programy se uskutečnily ve spolupráci s dobrušskou městskou policií.
Děti se zúčastnily 21. ročníku výtvarné soutěže „Radost“ v Kolíně, literární soutěže
vyhlášené časopisem AGE a 11. ročníku výtvarné soutěže „Zvíře není věc“, jejíž vyhlášení se
konalo v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem.
Škola nezapomíná ani na sportování dětí. Zúčastnily se soutěže v sálové kopané
v České Skalici, kde skončily třetí, a turnaje ve florbalu v Jaroměři, kde obsadily rovněž třetí
místo. V dobrušském krytém bazénu bylo zajištěno plavání pro středně a těžce postižené
žáky. Děti také pokračovaly ve sběru víček pro postižené děti, organizovaném nadačním
fondem Algo. Rovněž bylo pokračováno ve sběru víček pro Michaelu z Třebechovic, která
trpí neznámou nemocí.
Škola spolupracovala se střední a základní školou v Novém Městě nad Metují
v projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královehradeckém kraji“.
Na mezinárodní úrovni spolupracuje škola se třemi speciálními školami v polském
Plocku a obsadila druhé místo v mezinárodní soutěži Polsko, Česko, Litva „Podej mi ruku,
hned nám bude veseleji“.
Škole se rovněž daří v získávání finančních prostředků z vyhlašovaných grantů. V roce
2015 šlo o programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a
mládeže „Nejsme tak silní, abychom nepotřebovali pomoc“, v němž bylo získáno 30 tisíc
korun a program „Pozor člověk“, zaměřený na etickou výchovu, v němž bylo získáno 28 tisíc
korun.
Důležité byly pro školu i akce zaměřené na ekologickou výchovu. Šlo například o
„Den vody“ pořádaný za účasti pracovníků Lesů České republiky Královéhradeckého kraje a
„EKO den“ spojený s návštěvou třídírny plastů firmy Marius Pedersen.
Na prevenci rizikového chování byly zaměřeny i akce uspořádané ve spolupráci
s Vojenskou policií České republiky „Nás se to (ne)týká“ a návštěva vycházejících žáků u
Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou.
Děti vystupovaly s připravovanými programy i na akcích pro veřejnost. Již tradičně
navštívily dobrušské seniory na setkání přiopravené ve spolupráci s dobrušskou
pečovatelskou službou, ve škole byl připraven den otevřených dveří. Děti se zúčastnily již 6.
ročníku hudebně divadelního festivalu v Náchodě a předvedly taneční, pěvecké a pohybové
vystoupení žáků na 5. ročníku Festivalu národnostních menšin v Hradci Králové v rámci Dne
otevřených dveří Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Zúčastnily se i floristické
soutěže „Mladý zahrádkář“ v Rychnově nad Kněžnou a na zdravotnických soutěžích
v Náchodě a v Úpici.
Na dobrušském městském stadionu Václava Šperla se uskutečnily již páté olympijské
hry školy při příležitosti Mezinárodního dne dětí a děti se zúčastnily i okresního kola
sportovních her mládeže v Kostelci nad Orlicí.
Při nejrůznějších příležitostech, jako například Svatováclavské slavnosti, Vánoční
jarmark muzea apod. škola prezentuje a prodává výrobky svých žáků a pedagogů.
Tradiční je již také akce „Spaní ve škole“, jejímž hostem byl v roce 2015 Dr. Josef
Lukášek, který s dětmi besedoval o pohádkách z Orlických hor.
Gymnázium
Dobrušské gymnázium v roce 2015 žilo svými běžnými povinnostmi. Navštěvovalo
ho 341 studentů a vyučovalo zde 26 kvalifikovaných pedagogů. Od září pak nastoupila do
školy jako asistentka učitele Američanka Erica Fedor, která byla získána jako dobrovolnice
z Fulbrightovy nadace a která díky své invenci a osobnímu nasazení skutečně pozvedla zájem
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žáků o anglický jazyk. Ve stejnou dobu rozšířila počet žactva také Italka Sara Scopino, která
v rámci poznávání jiných kultur studovala češtinu ve 3. ročníku. Její pobyt tady přiměl
studenty více komunikovat v cizím jazyce i více se starat o druhé.
Žáci reprezentovali školu na mnoha předmětových soutěžích a jejich výkony se
neztratily ani v krajských kláních (matematika, biologie, chemie, fyzika) a L. Hejzlarová a K.
Rozínková získaly dokonce 3. místo v republikové soutěži středních škol ve stolním tenise.
Maturitní zkoušky však v přímém protikladu k výše sdělenému nedopadly zcela
úspěšně. Několik studentů nezvládlo písemnou státní zkoušku z matematiky (a to ani
v druhém termínu) a propadalo se i ve školní (profilové) části – tentokrát ze základů
společenských věd a z dějepisu. Výsledky zkoušky však přesně korespondovaly s častou
neúčastí dotyčných žáků ve výuce a s jejich přístupem ke studiu. Je evidentní, že maturitu
nemá nikdo garantovánu ani na gymnáziích, a pokud selže osobní disciplína, je to tak správně.
Je zde však na místě také poznamenat, že škola byla schopna připravit valnou většinu žáků
k přijímacím zkouškám na VŠ tak, že se dotyční studenti dostali na jimi preferovanou školu,
včetně lékařských fakult.
Gymnázium v Dobrušce se také začalo více otevírat veřejnosti. Kromě tradiční
vánoční akademie a spoluorganizování dobrušského majálesu 2015 navštívilo školu mnoho
zajímavých osobností, které oživily vyučování. Byl zahájen projekt „… a stále se vracejí!“,
který zve do školy úspěšné absolventy. Letos zde promluvil JUDr. Jan Janeček, PhD., o
občanském zákoníku, ing. Jaroslav Pultar zase vysvětloval zákonitosti finanční gramotnosti
na nižším gymnáziu. Podařilo se také zorganizovat zájezdy žáků i učitelů do zahraničí.
V rámci Výzvy OP VK č. 56 bylo získáno přes 800 tisíc korun, a proto mohlo 15 dětí
studovat němčinu a cestovat v okolí Mnichova a po Rakousku a 45 studentů se vydalo za
angličtinou a krásami Londýna. Tři učitelé vycestovali na jazykové kurzy (Londýn, Oxford,
Vídeň) a dva IT odborníci stínovali výuku na Slovensku.
Škola také začala mírně proměňovat svoji tvář. Podařilo se uzavřít vnitřní prostor mezi
křídly budovy, kde vznikla hospodářská stavba na uskladnění zahradní techniky a sportovního
náčiní. Bylo vytvořeno také zázemí pro odpadové hospodářství nepřístupné veřejnosti, aby už
školní odpadové nádoby nemohly být zneužívány. Kolem atria byl renovován chodník, který
bude vybaven lavičkami a sedacími kostkami, aby zde studenti mohli za příznivého počasí ve
volných chvílích odpočívat. Do budoucna se počítá s osázením záhonů a osetím zelených
ploch, popř. také s instalací tabule, aby tento prostor mohl být využíván jako venkovní
učebna.
Byly započaty i práce na zajištění projektové dokumentace na výměnu oken a
zateplení školní budovy. Snad se podaří získat dostatek finančních prostředků na realizaci
tohoto projektu v nejbližších letech.
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií
Poslední víkend v září je každoročně v Dobrušce zasvěcen Svatováclavským
slavnostem. Letos ale souběžně probíhaly ještě oslavy 70 let Střední průmyslové školy
elektrotechniky a informačních technologií. Většina škol slaví podobná jubilea formou
žákovských akademií, my jsme se ale rozhodli podělit se o toto výročí i se širokou veřejností.
Již v pátek 25. září školu navštívili zástupci Královéhradeckého kraje, hospodářské
komory, úřadu práce, partnerských firem školy (kterých je mimochodem dnes již více než
dvacet a nadále přibývají), partnerských škol i místní i krajské samosprávy. Ing. Milan
Maršík, ředitel SPŠel.it Dobruška, přivítal pozvané hosty a seznámil je se současným životem
školy i plány do budoucnosti. Připomněl, že v poslední době neustále vzrůstá počet zájemců o
studium. Návštěvníci si následně mohli prohlédnout vybavení školy a diskutovat o dalším
rozvoji vzájemné spolupráce.
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Hlavní oslavy však probíhaly v sobotu 26. září od 9 do 17 hodin. Už od rána mířili do
školy zájemci, kteří se chtěli dozvědět něco víc o historii i současnosti školy. Program byl
opravdu bohatý. Bylo možné si prohlédnout všechny prostory školy i domova mládeže,
dozvědět se podrobné informace o možnostech studia, zhlédnout prezentace partnerů školy i
regionálních firem. Prostor pro svoje setkání našli i bývalí pracovníci školy. Dopolední čas
vyplnilo i několik sportovních utkání, v kterých poměřili svoje síly současní studenti
s absolventy. Odpolední program na nádvoří školy obstarala radiohlídka Hitrádia Magic a
připraven byl i program pro děti. Hudební doprovod po celý den zajistily dvě kapely složené
z bývalých studentů školy.
Prostory školy se staly místem setkání minulosti s budoucností – na chodbách školy
bylo možné potkat nejen nejmladší generaci (snad zájemce o studium), ale i absolventy a
bývalé zaměstnance, kteří vzpomínali na doby dávno minulé.
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum
Škola měla v tomto roce 16 tříd, které navštěvovalo 363 žáků. Maturitními zkouškami
zakončilo školu 116 žáků z pěti tříd v následujících oborech: informační technologie se
zaměřením na počítačovou grafiku, informační technologie se zaměřením na programování a
robotiku, mechanik seřizovač, mechanik strojů a zařízení a podnikání. Závěrečné zkoušky
absolvovalo 49 žáků v oborech strojní mechanik, nástrojař, obráběč kovů a klempíř. Do
prvního ročníku nastoupilo v září celkem 129 žáků a byly otevřeny všechny studijní obory.
Škola se jako jediná v Královéhradeckém kraji zapojila do projektu Pospolu. Jeho
cílem je především návrh systémových změn, které povedou ke snadnější a efektivnější
spolupráci mezi školami a firmami. Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy. V prostorách Společenského centra
– Kina 70 v Dobrušce proběhla k tomu projektu také odborná konference.
Škola je autorizovanou osobou pro konání profesních zkoušek, umožňující získat
osvědčení o profesní kvalifikaci v oborech: Soustružení, frézování, vrtání, broušení kovových
materiálů, obsluha CNC obráběcích strojů, zámečník, opravář strojů a zařízení a montér
ocelových konstrukcí.
V březnu 2015 získal tým studentů 2. místo v celoroční soutěži F1 ve školách, zároveň
získal cenu za nejlepší konstrukci a nejrychlejší model. Patronem týmu bylo město Dobruška.
Následně starosta města Dobrušky ocenil studenty na slavnostním večeru v kině. Studenti se
zúčastnili i fotosoutěží na téma Voda a Kouzlo okamžiku. Týdenní zájezd do Londýna
v druhé polovině listopadu 2015 – zaměřený na výuku v anglických školách a navštívení
pamětihodností.
Značná pozornost byla věnována rozvoji studijního oboru IT se zaměřením na
robotiku. Otevřela se nová učebna pro výuku předmětů automatizace a robotika,
programování mikropočítačů a počítačové sítě. Firma Škoda auto, a. s., Kvasiny, poskytla
robot KUKA jako výukovou pomůcku.
Došlo k výraznému prohloubení spolupráce školy s téměř 50 podnikatelskými
společnostmi z regionu pro realizování praxe studentů v těchto podnicích s cílem jejich
dobrého uplatnění po ukončení studia. Novou kvalitu má spolupráce školy s hospodářskou
komorou ČR ohledně společné prezentační výstavy škol a zaměstnavatelů regionu Podorlicka.
Poprvé se tato akce uskutečnila na podzim 2015.
Žáci školy pomáhají i nemocným dětem svou účastí na akci Srdíčkové dny. Pořádáme
i slavnostní zahájení školního roku a předávání maturitních vysvědčení a výučních listů. Tyto
slavnostní akce se konají v reprezentativních prostorách Společenského centra – Kina 70
v Dobrušce.
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Základní umělecká škola
Základní umělecká škola je zařízením, které poskytuje dětem vzdělání v uměleckých
oborech a zájemce připraví i na studium na uměleckých školách. Velmi úzce spolupracuje
s dalšími školskými zařízeními ve městě a se zařízeními kulturními.
Hudební obor uspořádal v roce 2015 32 veřejných koncertů, a to nejen v prostorách
školy. Děti vystupovaly také v kostele sv. Václava, v Husově sboru, v synagoze, ve
Společenském centru – Kině 70. Účinkovaly rovněž při řadě vernisáží nejrůznějších výstav,
především výtvarného zaměření a na výchovných koncertech. Zúčastňovaly se také soutěží,
vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Škola byla pořadatelem
okresního kola v sólovém a komorním zpěvu, kterého se zúčastnili žáci učitelky Šárky
Potůčkové. Ve svých kategoriích obsadily první místa v sólovém zpěvu Eliška Koblásová,
Anna Kárníková, Josef Tužil a Martina Drašnerová. V soutěži komorních duet byli první
Josef a Jiří Tužilovi. První místo obsadilo i komorní trio Kateřina Königová, Klára Michlová
a Kristýna Obršálová, v soutěži komorních kvartet zvítězili Lucie Šitlerová, Kateřina
Voglová, Marie Stejskalová a Jiří Tužil.
Taneční oddělení soutěžilo v okresním kole v Opočně pod vedením paní učitelky Petry
Felcmanové. Ocenění získala děvčata za humor v tanci, za práci s hlasem, za choreografii, za
celkový taneční projev, za výraz a vzájemné vztahy. Choreografie Cestování se zvířaty si
vybojovala postup do dalších kol.
V Týništi nad Orlicí se konalo okresní kolo soutěže dechových nástrojů. V hraní na
zobcovou flétnu zvítězila Radka Potočková před Magdalenou Grulichovou, další první místa
ve svých kategoriích získaly Michaela Faitová, Eliška Koblásová, Ada Kučerová, Kristýna
Obršálová, Anna Kárníková a Martina Debelková. První skončila i Petra Koblásová ve hře na
klarinet a Slavomír Bílek a Vít Janeček na saxofon. První místa obsadili i Martin Obršál
(trubka), Michal Pohl (tenor – baryton), Michal Kaiser, Tereza Pólová a Vojtěch Šnábl (bicí).
Krajské kolo v sólovém a komorním zpěvu, které se konalo v Hradci Králové, vyhrála
Eliška Koblásová, Josef Tužil, získal druhé místo. Stejné umístění vybojovali Josef a Jiří
Tužilovi v komorním zpěvu. Pěvecký kvartet Lucie Šitlerová, Kateřina Voglová, Marie
Stejskalová a Jiří Tužil zvítězil a postoupil do ústředního kola. Učitelka Mgr. Alena Radová
dostala ocenění za nejlepší korepetice na soutěži. Pěvecký kvartet pak v ústředním kole
v Trutnově obsadil třetí místo.
Krajské kolo tanečního oboru se konalo v Masarykově divadle v Jičíně. Žákyně paní
učitelky Petry Felcmanové získaly v choreografii „Slyšíš to“ ve třetí kategorii diplom „Za
hudební a taneční hravost“. Ve čtvrté kategorii v choreografii „Časoprostorem“ diplom „za
citlivý taneční projev“ a „My nic!“ diplom „za jevištní projev“ v nejstarší páté kategorii
“Někdy snad“ diplom „za partnerskou spolupráci a vzájemné cítění“.
V krajské soutěži bicích nástrojů získal žák Oldřicha Ševců Michael Kaiser třetí místo
a cenu poroty za vynikající výkon pro nejmladšího účastníka soutěže. Třetí místo obsadila i
Tereza Pólová a Vojtěch Šnábl ve své kategorii zvítězil a postoupil do ústředního kola, kde
získal čestné uznání.
Krajské kolo soutěže dechových nástrojů proběhlo v Jičíně. Ve hře na zobcovou flétnu
obsadila Radka Potočková 1. místo, Michaela Faitová a Eliška Koblásová místa druhá. Ve hře
na trubku vybojoval Martin Obršál třetí místo, saxofonista Slavomír Bílek první místo
s postupem do ústředního kola, kde skončil na místě třetím. Ve hře na příčnou flétnu zvítězila
a do ústředního kola postoupila Anna Kárníková. V tomto ústředním kole obsadila třetí místo.
Nejlepší žáci školy, kteří získali třetí místa v ústředních kolech, byli v červnu oceněni
také městem Dobruškou, které úspěšně reprezentovali. Byli to Anna Kárníková (příčná
flétna), Slavomír Bílek (saxofon), Vojtěch Šnábl (bicí – čestné uznání v ústředním kole) a
pěvecký kvartet Lucie Šitlerová, Kateřina Voglová, Marie Stejskalová a Jiří Tužil.
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Dům dětí a mládeže
Ve školním roce 2014-2015 v Domě dětí a mládeže probíhala pravidelná činnost
zájmových kroužků pro 421 účastníků. Hojně navštěvovanými jsou dlouhodobě kroužky
taneční, které jsou určeny pro děti předškolního věku až do dospělosti. Vystoupení těchto
tanečních skupin jsme mohli vidět na několika soutěžích v regionu i při vystoupení např. při
Dni bezpečnostních složek, Dobrušské pouti, taneční přehlídce Dobrušské sluníčko i jinde.
Práce členů výtvarných kroužků byly zaslány do několika soutěží, některé se umístily
na předních místech. Mezi nejvýznamnější ocenění patří 1. místo Nikoly Hanušové v českopolské soutěži v tvorbě Betlémů. Členové řezbářských kroužků z řad dětí i dospělých během
února svá díla představili na společné výstavě v Městském lapidáriu v Dobrušce.
V Domě dětí a mládeže se snaží nabídku volnočasových aktivit přizpůsobit širokému
zájmu veřejnosti. Zájemci proto mohli navštěvovat také kroužky vaření, ručních prací,
elektroniky, rybářství, počítačů, keramiky, hry na flétnu a zpívání a další.
Pracovníci Domu dětí a mládeže připravili také 84 nepravidelných akcí pro volný čas,
například kreativní kurzy, Den Země, Martinský trh, velikonoční a pololetní prázdniny,
výtvarné soutěže a mnoho dalších, které navštívilo 5289 účastníků. Oblíbenou akcí pro celou
rodinu je tradiční Pohádkový les v Mělčanech. Cestu s pohádkovými bytostmi letos prošlo
485 dětí s rodiči.
Velkému zájmu malých i velkých se těší i chovatelská výstava drobného domácího
zvířectva, exotického ptactva a lovných ryb. Ve spolupráci s Českým svazem chovatelů
proběhl v září 2015 již 10. ročník této výstavy. Do areálu Domu dětí a mládeže na tuto
výstavu zavítalo během tří dnů 1652 zájemců.
Prázdniny s Pampeliškou zahajují pravidelně počátek letních prázdnin. Děti si užily
kreativní tvoření a zábavnou hrou poznávaly tajemná zákoutí Dobrušky. Přelom prázdnin
trávily děti ve stanech na táboře v Mělčanech. Letos se pobavily celotáborovou hrou „Rok
naruby“. V srpnu odjelo 46 děvčat na taneční tábor do rekreačního zařízení Astra v Dlouhých
Rzech. Mimo tance soutěžily také v různých disciplínách během celotáborové hry „THE BIG
MATCH“.
Dům dětí a mládeže se připojil také charitativní činnosti. Pravidelně zasílá rukodělné
práce členek Klubu patchwork na podporu Hospice Anežky České v Červeném Kostelci.
Široká veřejnost se prostřednictvím Domu dětí a mládeže také zapojila do akce „Upleť
čtverec“, která podporuje nemocné děti a sirotky v Africe.
Letní kurz pro krajany
Již čtvrt století přijíždějí do Dobrušky krajané a další zájemci o náš jazyk a zemi, aby
se zúčastnili letních kurzů českého jazyka. Tyto kurzy zřizuje Ministerstvo zahraničních věcí
ČR ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a organizuje je Ústav
jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy ve Studijním středisku UK v Dobrušce.
Stipendium ČR obdrží každoročně šedesát vybraných krajanů a s nimi přijíždějí i samoplátci.
Mnohým se kurzy tak zalíbily, že jezdí již po několik let. Například paní Margareta
Supik z USA letos přijela již po šestnácté. Nejvíce krajanů dosud přijelo z Ukrajiny, USA,
Chorvatska, Rumunska, Argentiny, Brazílie, ale také z Malty, Pákistánu, Nigérie, Austrálie,
Řecka, Peru, JAR, Libanonu, Polska, Chile, Gruzie, Číny, Egypta, Filipín a dalších států ze
všech kontinentů.
Všichni účastníci prožili v Dobrušce čtyři srpnové týdny, a to nejen nad učebnicemi
českého jazyka. Jezdili i na výlety a exkurze, zúčastnili se besed s představiteli města, kraje i
státu. Navštívili také koncerty a další kulturní programy, podívali se do dobrušských památek
a muzea. Sami pak připravili program, v němž prezentovali země, odkud k nám přijeli.
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Pětadvacetiletá tradice se stala již pevnou součástí povědomí i dobrušských občanů. I
oni mají možnost nahlédnout prostřednictvím našich krajanů a dalších účastníků kurzů tímto
otevřeným oknem do celého světa.
8. Církve
Církev římskokatolická
Také rok 2015 odstartovala již tradiční tříkrálové sbírka. Jejím záměrem je pomoci
lidem v nouzi a rodinám s postiženým dítětem, podpořit sociální službu osobní asistence,
zaměřenou především na pomoc seniorům setrvat ve svém domácím prostředí. Samozřejmě
další nákup zdravotnických pomůcek do půjčovny.
Z celkově posbírané částky 494 906 Kč se do Dobrušky k místnímu použití vrátilo
z účtu Charity Česká republika 327 425 Kč. Tyto peníze byly použity na pomoc lidem
v sociální tísni 21 141 Kč, nákup pomůcek 52 368 Kč, dary na misijní projekty v Indii a
Hondurasu 30 335 Kč, největší část byla použita na podporu terénní služby pro seniory
153 464 Kč. Nevyčerpaný zůstatek 70 117 Kč mohl být převeden do roku 2016.
Přímou finanční pomoc potřebovaly nejvíc rodiny s dětmi v nouzi, často neúplné,
většinou na doporučení sociálních pracovnic OSPOD z MÚ Dobruška, které s rodinami
pracují a tyto příspěvky jsou poskytnuty výhradně ve prospěch dětí.
Sociální služba osobní asistence především pro seniory byla podpořena významně,
protože zájem o tuto službu narůstá (v roce 2014 odslouženo v domácnostech 4 260 hod.,
v roce 2015 už 4 640 hodin) a dotace spolu s tržbami nestačí pokrýt celkové náklady. Za
jednu odslouženou hodinu klient zaplatí třetinu, dvě třetiny je potřeba doplatit z dotací a
jiných zdrojů, např. z tříkrálové sbírky.
Do charitní půjčovny zdravotnických pomůcek bylo zakoupeno 9 nových pomůcek – 2
elektrické polohovací postele, 2 toaletní židle, sedačka do vany otočná, mechanický vozík,
chodítko a sprchový vozík. Jsou to pomůcky, o které je neustálý zájem. Z výtěžku sbírky jsme
podpořili také večerní vzdělávací centrum pro chudé děti v indické Karnatace – dlouholetý
projekt Diecézní katolické charity Hradec Králové.
Každým rokem se na farní chaloupce v Mastech uskutečňuje jarní tábor pro děti,
tentokrát to bylo od 8. do 13. února. V průběhu tábora je dětem nabídnut jak duchovní, tak
zábavný program. Děti mohou společně trávit čas, a tak se učit vzájemnému respektování.
Získané zkušenosti mohou uplatnit především ve svých vztazích ke kamarádům, spolužákům
nebo sourozencům.)
Na faře v Dobrušce se v únoru uskutečnila druhá duchovní obnova pro kluky. Tito
dospívající muži si uvědomují, jak velice potřebný je pro život i duchovní rozvoj, ne jen
tělesný. Obnovy se účastnilo 10 kluků.
Od 23. do 26. srpna byl uspořádán výlet pro mladé do Krakova. Přibližně 30 mladých
lidí z naší farnosti, ale i okolních se zúčastnilo výletu do Krakova. Do města, ve kterém se v
roce 2016 uskuteční celosvětové setkání mladých s papežem Františkem. Navštívili jsme
významná místa v tomto městě (Wawelskou katedrálu, hlavní náměstí, baziliku Božího
milosrdenství), ale také v jeho okolí (Zebrzydowskou kalvárii a koncentrační tábor
Treblinka).
Farní pouť do Sázavského kláštera ke hrobu sv. Prokopa se uskutečnila 28. října.
Farnost Přepychy, kterou spravujeme, má za patrona chrámu právě tohoto světce. Pouti k
místu, kde žil i zemřel sv. Prokop, se zúčastnilo 90 lidí. Po mši svaté jsme si udělali krátkou
přestávku na oběd a pak jsme absolvovali prohlídku tohoto historického místa s odborným
výkladem.
Na farní chalupě v Mastech se uskutečnily také silvestrovské oslavy. Hlavním
záměrem bylo společně prožít poslední chvíle roku a společně začít nový rok. Začít ho s
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radostí, ale také s Božím požehnáním. Po půlnoci byla mše svatá s prosbou o Boží požehnání
pro nový rok 2016.
Mimo těchto akcí probíhají ve farnosti během školního roku pravidelná biblická
setkání. Konají se jednou za 2 týdny ve farnosti Přepychy. Pravidelná setkávání dětí
a mládeže se konají ve farnosti Dobré. K duchovním aktivitám patří i setkávání s ministranty
a jejich formace.
Nové koberce do kostela. Staří pamětníci říkají, že v kostele sv. Václava jsou již
osmdesátileté koberce. V listopadu 2014 začali věřící sbírat peníze na nové koberce. Poslední
faktura na 62 920 Kč byla zaplacena a v roce 2015 zazářily v celém kostele červeno-bordovou
barvou nové koberce od firmy Bittner.
Generální oprava šindelové a plechové střechy na kostele sv. Ducha, na přilehlé
zvonici a studni. Kostel svatého Ducha přímo vybízí všechny turisty, aby se pokochali jeho
krásou a sladěností s Orlickými horami. Je nádhernou dominantou nad Dobruškou. Protože
byly dřevěné šindele i plechová část znehodnoceny, musela se udělat generální oprava.
Celkové náklady na opravu činily 311 150 Kč. Ministerstvo kultury přispělo částkou 100 000
Kč, město Dobruška dvakrát po 50 000 Kč a farníci z Dobrušky a okolí vybrali společně
během zmíněných měsíců 109 500 Kč. Pro všechny dobrodince se 6. prosince konala děkovná
akademie v obnoveném kostele.
Žijeme v době virtuální komunikace. Také v duchovní oblasti se informace předávají
lépe a rychleji přes internet. 16. září 2015 byla spuštěna nová ebová s rá n ka fa n ostip o
doménou www.farnost-dobruska.cz Jejím
uto rem e i
c h al ilv ar řep ych.
Nové ozvučení do kostela. Zdálo se, že ozvučení v kostele sv. Václava je dobré.
Zjistilo se však, že některé reproduktory nefungují, mikrofony jsou zastaralé, stejně tak i
ozvučovací přístroj. Nedají se k němu připojit ploché mikrofony, které se dávají na oltář a
nejsou viditelné, nepůsobí rušivě. Z tohoto důvodu začali věřící sbírat na nové ozvučení.
Protože finance nestačily, byla tato práce přesunuta na další rok.
Koncerty v kostele sv. Václava v Dobrušce. Chrám je především místo, kde se konají
bohoslužby. Ale i krásná hudba nebo zpěvy mohou přivést lidi k lepšímu smýšlení,
k duchovnějšímu řízení, ke změně nitra. Mohou člověka pohnout k novému životu. V roce
2015 uskutečnilo v děkanském chrámu sv. Václava několik koncertů: 1. května Koncert a
doprovázení mše svaté – Gospelová hudební skupina The Wind. 15. května – Koncert
dačického pěveckého sboru „Kvítek“ a dětského pěveckého sboru ZUŠ Náchod „Canto“. 11.
června Chrámový koncert žáků učitele Vladimíra Jelínka ze Základní umělecké školy v
Dobrušce. 21. června Koncert pod lipami (Farní charita) – Bohdan Janeczek, Štěpán Přibyl
a jejich žáci ze ZUŠ Broumov, Jiří Rambousek, Jakub Šafář. 12. září Orlicko-kladský
varhanní festival – Václav Uhlíř, Hana Medková. 28. září Mezinárodní hudební festival F.
L.Věka (Zahajovací koncert) – PKF - Prague Philharmonia. 3. října Koncert Bennewitz
quartet – Bennewitz quartet a Igor Františák . 27. prosince Vánoční rytmické zpívání při mši
svaté v Dobrušce – Kapela BANNDA.
Během významných událostí, jakými jsou např. Vánoce, Velikonoce nebo slavnost sv.
Václava, účinkují při bohoslužbách farníci z chrámového sboru Dobrušky. Každé pondělí
pravidelně cvičí v pastoračním centru a při významných událostech účinkují k velké
spokojenosti všech farníků. Ve farnosti je činný i mládežnický pěvecký sbor, který účinkuje
každou středu a při některých mládežnických bohoslužbách nebo kulturních akcích.
Ve farnosti působí kaplani P. Alojz Šeliga, P. Jan Jakubovič, pastorační asistenti
Marek Adamický a Miroslav Vaľko a děkan Augustín Slaninka, ale i mnozí laici. Zmíněné
akce by se neuskutečnily bez kreativních nápadů farních poradců a bez mnoha podnětů lidí
z farnosti Dobruška a okolí.

45

Církev bratrská
Rok 2015 byl už čtvrtým rokem, co se schází sbor Církve bratrské k bohoslužbám v
dobrušském kině. Během tohoto roku mezi sebou přivítali různé hosty, kteří posloužili
výkladem Božího Slova (Zdeněk Uhlík, Antonín Motošický, Vláďa Leplt, Roman Falta, Petr
Šimmer, David Říman a Pavel Světlík). Někteří měli i další program, ať seminář nebo
program pro mládež. Z domácích se ke službě Slovem připojili Ondra Hojný, Jan Kalenský,
Pavel Černý a Michal Vašíček.
V letošním roce uspořádala církve setkání pro veřejnost s Radkou Kvíčalovou
(misionářka v Nepálu) a Tomášem Graumannem (jedním z „Wintonových dětí“). Občas
společenství pořádá společné setkání i mimo pravidelné bohoslužby.
Už několikátým rokem je pravidelně pořádáno modlitební setkání. Setkání probíhají
každý pátek v Domečku na rozcestí v ul. Zd. Nejedlého a jsou otevřena pro všechny příchozí.
V roce 2015 byl už druhým rokem během velikonočního víkendu pořádán modlitební řetězec,
nepřetržitá modlitební stráž (ve dne v noci).
Církev organizuje také biblická studia, a to dvakrát měsíčně ve středu večer od 19 hod.
Od konce února do poloviny dubna se uskutečnil kurz Manželské večery. Kurz vznikl v
Anglii a dnes se pořádá ve více než 120 zemí světa. Kurz se skládá z osmi večerů, kdy každý
je věnovaný určitému tématu (Vybudovat pevné základy, Umění komunikace, Řešení
konfliktů, Odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska v akci). Každý pracuje s
příručkou, do které si manželé dělají poznámky a plní různé úkoly. Většinou si pak manželé
příručky vzájemně vyměňují, a tak se dozvídají, jak se na určenou oblast dívá manžel a
manželka. Kurz je velice podnětný a praktický a jde do hloubky problémů. Tohoto kurzu se
mohou zúčastnit věřící i nevěřící. Cílem Manželských večerů není šíření křesťanství, ale
prohloubení jednotlivých manželství.
V létě byla jako každoročně uspořádána společná dovolená rodin v Přívratu u České
Třebové. Jako obvykle byl pronajat celý objekt. Během dovolené je možnost nejen mnohé
zažít, ale také se více poznat, sdílet se, přemýšlet nad různými tématy a společně se modlit.
Každá společná dovolená je skvělý čas (nejen pro děti, ale i pro dospělé).
Začátkem července se skupina lidí ze sboru pravidelně účastní Křesťanské konference
v Praze, pořádané Křesťanskou misijní společností. Jde o akci, která je pořádána více
křesťanskými denominacemi.
Dobrušské společenství se stalo členským společenstvím Křesťanské misijní
společnosti. Toto členství spočívá především v podpoře vize a činnosti této organizace, která
pořádá různé konference, semináře a modlitební setkání na národní úrovni. Vydává
naddenominační časopis Život víry a provozuje i další vydavatelskou činnost. Dále
koordinuje v ČR kurzy Alfa, Manželské večery a další rodinné kurzy, provozuje nadační fond
pro vysílání misionářů a jejich zabezpečení, krátkodobé misijní výjezdy apod. Dalším
významným projektem je i Nadační fond překladu Bible, díky kterému vznikl před lety dnes
již poměrně známý Český studijní překlad Bible (CSP).
Sbor pravidelně finančně podporuje několik mimosborových aktivit. V roce 2015
takto podpořil volnočasový klub Vješák (www.vjesak.cz), který pořádá Jednota bratrská v
Dobrušce. I nadále byl podporován pracovník organizace In-Life (dříve Studenti pro Krista)
Vláďa Leplt. Pravidelné podpory se dostává domácímu hospici Setkání a organizaci A Rocha.
Symbolickou částkou je podpořen Tomáš Grulich, který je nyní zapojen ve službě podpory
zakládání nových sborů. Jeho služba je naddenominační. Jednorázovou podporu obdržela
Křesťanská misijní společnost, dále Nadační fond Nehemia a služba evangelistů Zdeňka a
Katky Uhlíkových.
V lednu 2015 dobrušský děkan Augustin Slaninka svolal ekumenickou bohoslužbu.
Tato bohoslužba se setkala s velmi pozitivním ohlasem na všech stranách. V adventu se sbor
Církve bratrské připojil k potravinové sbírce dobrušské farní charity.
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Jednota bratrská
Místem pravidelného setkávání církve byly i nadále prostory na náměstí F. L. Věka
v Dobrušce nad restaurací Jelen. Zde se každou neděli pořádala shromáždění. Jejich nedílnou
součástí byl zpěv moderních křesťanských písní, sdílení a slovo vypovídající o každodenním
vztahu s Kristem. Na své si přišly i děti v rámci svého programu. Kluby Klubíčko a Klubík
probíhaly doprovodně se shromážděním dospělých. Každou středu se konaly diskuzní skupiny
pro dospělé a páteční odpoledne byla věnována setkávání mládeže na klubu Klubáč. Společně
podnikli několik výletů, grilování, oslavili Silvestra. Nechyběla ani pracovní setkání.
Během roku 2015 pokračoval sbor Jednoty bratrské v Dobrušce v projektech
předchozích let, rozvíjel je a posouval dál, přinášel novou čerstvou vizi a i plány do
budoucna. Jednalo se o činnost Rodinného centra Sedmikráska, které se věnuje několika
generacím našeho města – od dětí, přes jejich rodiče, až k prarodičům. Dále pak Volnočasový
klub Vješák zaopatřující školní děti a mladé lidi z Dobrušky a okolí.
Rodinné centrum Sedmikráska bylo otevřeno od pondělí do pátku. V dopoledních
hodinách bylo koncipováno jako volná herna s programem. Rodiče nebo i prarodiče se svými
dětmi pravidelně využívali připravený program, kde se nejmenší rozvíjeli formou písniček,
říkadel, básniček a tanečků. Nechybělo ani cvičení, skákací hrad, překážková dráha a padák.
Poté byla pro chlapce a dívky k dispozici svačinka a pro dospělé možnost oddechnout si při
kávě nebo jiném teplém nápoji. Návštěva Sedmikrásky zahrnovala i tematické vyrábění, děti
si pohrály s hračkami, zařádily si v bazénku s kuličkami a ti, co s nimi přišli, si mohli při tom
povídat a předávat si cenné informace o výchově. Odpolední programy byly tematicky
rozděleny na jednotlivé dny v týdnu. Probíhal zde Klub předškolák, kroužek Hrajeme si
s angličtinou dogs a frogs, Cvičení s tygrem. Jednou za čtrnáct dnů využívalo prostory i
Středisko rané péče Sluníčko z Hradce Králové a provozovalo zde kroužek canisterapie.
V průběhu otevírací doby zde využívali rodiče služby hlídání dětí. Během toho času si mohli
nakoupit, zařídit jednání na úřadech a další důležité záležitosti. Nad rámec pravidelné
otevírací doby se konala celá řada přednášek o výchově, zdravotní kurzy a jiné vzdělávací
akce pro rodiče i prarodiče též s možností hlídání dětí. V případě potřeby bylo možné využít
rodinné poradenství, pedagogické poradenství, ekonomické poradenství nebo rozhovor se
speciálním pedagogem.
Volnočasový klub Vješák fungoval v pondělí, úterý a ve čtvrtek odpoledne pro mládež
od 12 – 26 let. K dispozici byl vždy tým vedoucích, který se jí věnoval. Povídal si s mladými,
měl zájem o jejich životy, hrál s nimi hry, připravoval program. Chlapci a dívky mohli využít
veškeré vybavení klubu: řadu deskových her, stolní fotbal, lední hokej STIGA, taneční
podložky, konzole wii, minikulečník, stolní tenis a mnohé další. V případě zájmu si mohli
vyzkoušet hru na hudební nástroje, jako jsou klávesy, kytara, elektronické bicí, jambe…
Mladí zde mohli najít zázemí, pochopení, přijetí, mohli se svěřit se svými problémy, starostmi
a zápasy. Někdy vyrazili společně i ven na čerstvý vzduch zahrát si fotbal, baseball, petangue,
kroket nebo vyzkoušet slack-line. Mimo pravidelnou otevírací dobu se konala celá řada
jednorázových akcí: interaktivní workshopy, besedy, turnaje, párty. Pokračovalo se v kroužku
florbalu pro chlapce i dívky v pátek večer. V pronajaté tělocvičně mohli společně udělat něco
pro své zdraví při této hře. Nadále fungoval i Airsoftový klub, a to vždy v průběhu letní
sezony jednou za měsíc v sobotu. Tato aktivita rozvíjela mezigenerační vztahy, jelikož nebyla
určena pouze pro mladé chlapce, adrenalin si mohli zkusit i dospělí. Přispívala k podpoře
mužského sebevědomí a měla přinášet správné postoje a hodnoty. Jako novinka se v rámci
středečního odpoledne představil klub Vješáček pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ. Ten si brzo
získal velkou oblibu.
Nemůžeme opomenout ani podnikatelské záměry sboru. Vznikla firma Centrum PRO,
s.r.o. Ta zahrnovala oddělení účetních služeb a oddělení pohostinství. Nově vzniklé oddělení
účetních služeb se začalo rozvíjet, shánět klienty a dostávat se do podvědomí veřejnosti. Do
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oddělení pohostinství patřil stánek se zmrzlinou a rychlým občerstvením U Sedmikrásky.
Jednalo se již o jeho druhou sezonu. Obyvatele města si místo oblíbili a rádi se vraceli, mlsali
zde, užívali si rodinný čas nebo se setkávali s přáteli. Druhá rovina pohostinství se rozjela až
v průběhu roku. Naskytla se možnost výroby a prodeje Podorlických oplatek. Tato sladká
dobrota upoutala na trhu nejen návštěvníky Dobrušky, Opočna a okolí, ale i místní s radostí
zakupovali produkt pro své přátele, a to zejména v předvánočním čase jako milý dárek.
Plánoval a připravoval se rozjezd třetího oddělení firmy Centrum PRO, s.r.o. a to oblast
architektury. Veškerý zisk z podnikatelských aktivit podporoval neziskovou činnost Jednoty
bratrské v Dobrušce.
V průběhu letních prázdnin pořádal sbor dětský tábor na téma Narnie. Děti a vedoucí
se jako tradičně sjeli na chatě Juráška v Olešnici v Orlických horách a prožili zde společně
deset dnů plných dobrodružství, zábavy, poučení, přátelství a každý si odvážel nesčetné
množství krásných zážitků a vzpomínek. Táborové hry, sportovních i výtvarných činností se
účastnilo přes 40 chlapců a dívek z Dobrušky a okolí. V návaznosti byla pořádána i After
párty po táboře, kde děti předvedly svým rodičům hymnu a další táborové písně a společně
zavzpomínali na letní výpravu při zhlédnutí videa a fotografií. Další prázdninovou záležitostí
byl organizovaný pobyt pro rodiny s dětmi. Společně vyrazily do Jizerských hor do hotelu
Semerink. Přes 70 účastníků si prohlédlo tamní památky, odpočinulo ve zdejší přírodě a
nechyběly ani vzdělávací večery zaměřené na komunikaci.
V předvánočním čase se jako tradičně konala oblíbená akce pro veřejnost Pohádkové
Vánoce. Prostory sboru se zaplnily rodinami s dětmi. Všichni se příjemně naladili na blížící se
svátky a za pomoci postaviček z Mickyho klubíku přiblížili skutečný smysl Vánoc. Po
skončení programu byla možnost posedět si v kavárničce a dát si nějakou dobrotu.
Opravené varhany Husova sboru Církve československé husitské
K záchraně varhan z roku 1904 v dobrušském Husově sboru přispěla spontánní sbírka,
na níž se podílely desítky dárců. Na generální opravu nefunkčního nástroje, který byl do
Dobrušky převezen roku 1954 z rozbořeného kostela v Rudníku, bylo zapotřebí sehnat více
než půl milionu korun.
Opravu varhan inicioval Pavel Svoboda. Peníze na opravu přinesly i dva koncerty,
které se v Husově sboru konaly. Na nich se spolu s Pavlem Svobodou představil i student
královéhradecké univerzity Lukáš Koblása. Vedle nich vystoupili i špičkoví umělci –
houslista Václav Hudeček, kytarista Lubomír Brabec, varhaník Jaroslav Tůma a herec Josef
Somr.
Záchranářský tým, který usiloval o vzkříšení originálního nástroje, dále tvořili Dana
Ehlová, Dana Friedová, Stanislav Kupka a farářka Československé církve husitské Erika
Oubrechtová.
Secesní varhany v Husově sboru jsou jediné s pneumatickou trakturou v regionu. Na
počátku minulého století je postavila renomovaná německá firma Schuster a syn ze Žitavy.
Před třemi lety je po upozornění Stanislava Kupky znovuobjevil Pavel Svoboda. Nad
záchrannou akcí převzalo záštitu i Ministerstvo kultury ČR. 10. června se opravy ujala firma
Ponča z Krnova. Oprava byla ukončena začátkem listopadu po finálním ladění nástroje
intoniérem Tomášem Fafílkem.

48

9. Spolky a spolkový život
Hasiči
V měsíci lednu uspořádali dobrušští hasiči již 11. ples SDH, který byl jako již tradičně
vyprodán. Kladné ohlasy účastníků ukázaly, že pořádání plesu je správnou cestou a zavazují
organizátory i pro příští rok v této tradici pokračovat.
V průběhu roku se členové SDH zúčastňovali školení a výcviku, kde si zopakovali své
znalosti.
Jednalo se o dýchací techniku, radioprovoz, lezecký výcvik, práce s motorovou pilou,
ochranné prostředky atd. Hodně času zabrala i péče o výstroj a výzbroj. Pravidelná zkouška
technických prostředků a vozidel nejvíce zajímala především nejmladší členy.
V září byl uspořádán již 41. ročník soutěže o putovní pohár SDH Dobruška a starosty
města Dobrušky. Soutěži přálo i počasí a je jen škoda, že se dobrušským dobrovolným
hasičům nepodařilo složit soutěžní družstvo, ale uspořádat kvalitní soutěž včetně občerstvení
vyžaduje větší členskou základnu.
V prosinci všichni členové SDH Dobruška zhodnotili uplynulý rok na výroční valné
hromadě, která proběhla v restauraci Bazén.
Klub českých turistů
Dobrušský Klub českých turistů měl v roce 2015 celkem 79 členů, z toho 47 žen a 32
mužů. Předsedou klubu je Jiří Novák a jednatelem Vladimír Musil. Dalšími členy výboru jsou
Věra Hrnčířová, Ondřej Štafa a Miloslav Ryšavý.
V roce 2015 byla uspořádána celá pestrá paleta akcí. Milovníci lyžování mohli vyrazit
na krátké běžkařské výlety, cyklisté pak na cyklovýlety. Členové klubu se zúčastnili
velikonočního, májového a silvestrovského pochodu. Dobrušští turisté byli také přítomni na
tradičních akcích, pořádaných v okolí, jako jsou Cikánské toulky v Ohnišově, Hrádouská
vařečka v Novém Hrádku a Solnická solná stezka. Dámská jízda byla uspořádána
v Mariánských Lázních a okolí.
Náročnější cyklistické akce představovaly výlety do Toskánska, na Kokořínsko a na
Moravu. Milovníci vysokohorské turistiky mohli navštívit Malou Fatru a ve spolupráci
s Hoška tour Dachstein a okolí. Bylo uspořádáno týdenní putování po Táborsku a autobusové
výlety do kladského Barda a do Nelahozevsi, Veltrus a na Říp. Společně s CHKO Orlické
hory navštívili dobrušští turisté Vrátnou dolinu a zúčastnili se brigády na úpravě hořečkové
louky v Olešnici v Orl. h. Tradičního předvánočního výstupu na dobrušskou radnici se
zúčastnilo 22 členů.
V roce 2015 bylo uspořádáno celkem 32 cyklistických a běžkařských akcí, při nichž
bylo ujeto 5500 km. Osmašedesáti pěších akcí se zúčastnilo celkem 1068 osob, z toho 904
členů a 163 nečlenů. Členové při nich nachodili 14 954 km, nečlenové 2 435 km, celkem tedy
17 389 km. Dobrušský Klub českých turistů se tak řadí k nejaktivnějším spolkům ve městě.
Junák Dobruška
Skautské středisko Dobruška (oficiálně „Junák – český skaut, středisko Dobruška,
z.s.“), působí v Dobrušce nepřetržitě již od pádu komunismu (tzv. sametové revoluci) - tedy
od roku 1990, kdy došlo k jeho znovuobnovení. Pouze pro připomínku - čeští skauti vznikli z
iniciativy A. B. Svojsíka již před koncem rakousko-uherské monarchie před více než stoletím,
přičemž každá totalita – ať již nacistická nebo komunistická, se jej snažily zlikvidovat –
někdy na několik let, někdy na celá desetiletí… Skautské myšlenky, coby mravní desatero
zejména pro děti a mládež však v hlavách žily dál, takže ke znovuvzkříšení na počátku 90. let
stačilo málo. Pod vedením Jaroslava Vavrušky zvaného Meddy a Josefa Čížka zvaného Balů
či Ptáček se započalo s přispěním řady dalších dobrovolníků s budováním vzkříšeného
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střediska nejen duchovně ale i materiálně, zejména co se skautské základny v Domašínské
ulici a táborové výbavy týče.
Jako každé těleso (organizace, firma či spolek) zažilo v uplynulém století dobrušské
středisko období vzestupu a slávy, stejně tak jako doby horší. V podstatě největší krize
střediska nastala po úmrtí Vavrušky-Meddyho v roce 2003, kdy do funkce nastoupili velmi
mladí funkcionáři. Sice nadšení, ale zcela bez zkušeností s řízením dobrovolnického
organizmu, což vedlo k rapidnímu poklesu členstva se všemi negativními průvodními jevy.
To je dnes již hlubokou historií, neboť v současnosti je středisko na špičce a daleko přesahuje
nejen lokální městský, ale i regionální rozměr.
V minulosti – v roce 2007, však vrcholila spolková krize, středisko se rozpadalo a
rozhodovalo se o základních otázkách jeho existence. V tomto okamžiku nastoupil do
vrcholné funkce dlouholetý skaut – zakladatel táboření v tee-pee na Orlickém Záhoří a patron
střediska - ing. Petr Pavel Poláček.
Nikdo z vedoucích ani v roce 2015 nepobíral žádnou mzdu či odměnu za práci, a to
ani formou dohod. Většina vedoucích tak sponzoruje podle svých možností skautskou činnost
nejenom prací, ale i materiálně – většinou neuplatňují ani cestovní účty, což přispívá ke stále
kvalitnější výbavě.
Tento přístup byl základní devízou a odlišností, díky níž středisko během uplynulých
devíti let pod vedením P. P. Poláčka dosáhlo vrcholu. V roce 2015 bylo v dobrušském
skautském středisku řádně registrováno okolo dvou set dvaceti členů, z toho více než dvě
třetiny dětí a mládeže do 26 let. Jde zejména o registrované děti, které mají pravidelnou
každotýdenní schůzkovou činnost, k tomu víkendové výpravy, brigády, skautské závody,
celostřediskové akce či akce pro veřejnost.
Skautské středisko Dobruška bylo – co se týče počtu dětí a mládeže - v roce 2015
třetím největším z 33 junáckých středisek v kraji, když větší bylo pouze náchodské vč.
Hronova a jedno z šesti středisek Hradce Králové. Pokud by se to však přepočítalo na
obyvatelstvo, tak jsou dobrušští skauti na prvním místě v celém kraji. Celorepublikově je nyní
skautů zhruba 55 tisíc, což je cca třikrát více než např. pionýrů, pokud to někdo srovnává…
V celé ČR působí zhruba 430 skautských středisek, z nichž dobrušské je podle počtu dětí
někde okolo 40. místa.
Pod dobrušským střediskem působilo v roce 2015 a i nadále působí pět dětských
oddílů, jeden mládežnický a jeden „staroskautský“. Nejmenší smíšený oddíl benjamínků chlapců a děvčat ve věku 4-7 let, zvaný Meďátka, úspěšně vede dlouhodobě Iva Němcová se
zástupcem Ing. Jiřím Novákem, PhD., zvaným Ifik. Patří jim velké uznání, protože zvládnout
třicítku těchto tryskomyší, z nichž se řada z nich spíše jen socializuje, než nějak zapojuje, je
obdivuhodná. Další třicítku chlapců ve věku 7-11 let, zvaných Vlčata, vedl v roce 2015 mladý
student Jan Chmelař, zvaný Honcajz, silně využívající know-how dospělých předchůdců,
zvláště RNDr. Václava Pavla, PhD., polárníka a ekologa, který mu oddíl předával. Menších
děvčat ve věku 7-11 let, Světlušek, bylo v roce 2015 ještě více. Pod vedením Katky
Potočkové se jejich počet blíží čtyřiceti a stále se hlásí další. A právě tyto děti z Meďat, Vlčat
a Světlušek v uplynulých letech ze střediska neodcházely a postupovaly do vyšších oddílů.
Zejména do oddílu starších chlapců 11- 15 let, Mohykánů, kterých už je také třicítka, a do
oddílu starších děvčat, Slunečnic, zhruba na půlce toho, co u chlapců. Zde je nutno zmínit
pozoruhodný úspěch: V roce 2015 vyhrálo jak družstvo Mohykánů, tak družstvo Slunečnic
nejen okresní skautské závody, ale byli i první v krajských Svojsíkových závodech.
Celorepublikové kolo sice nevyhráli, dá se ale na to dívat i pohledem, že obě družiny byly ve
své kategorii shodně třináctí ze všech 430 skautských středisek v republice.
Kromě dětských oddílů fungoval loni i oddíl cca třicítky dorostenců a dorostenek ve
věku 16-26 let, tzv. Rovers&Rangers, jehož duchovním patronem byla Mgr. Eva Pavlová,
s přezdívkou Efka. Dále oddíl „staroskautů“ – dvacítka Oldskautů prvorepublikových,
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poválečných a osmašedesátníkových pod vedením Marie Smolové. Kromě členů v oddílech
pak působí pod střediskem několik desítek dalších dospělých osob – činovníků, přátel,
podporovačů. Všichni jako dobrovolníci zcela zadarmo pomáhají zejména při organizaci
střediska, brigádách, akcích; podporují středisko prací, naturálně či finančně podle svých
možností.
Středisko i v roce 2015 pořádalo stejně jako v minulosti pro své členy podle věku
několik zvláštních táborů. Oproti jiným dětským „byznys“ táborům, kde se náhodně
shromážděné děti potkávají až na místě, jsou dobrušské skautské tábory zcela odlišné; tábory
nemají více než 30 dětí a jsou to pouze členové, kteří se znají z oddílové činnosti. Vedoucí i
děti se dobře znají, každý ví, co od koho očekávat, což je jistě pro výchovu dětí z pohledu
rodičů to nejlepší. Starší děti většinou táboří na tábořišti u Orlického Záhoří nedaleko hraniční
řeky Divoké Orlice, a to v tee-pee, která šije patron (a teď i vedoucí) střediska Petr P.
Poláček, mladší děti většinou táboří v podsaďáčcích poblíž farní chalupy u Mastů nedaleko
zátočiny Zlatého potoka. Roveři čas od času vyjíždějí na výměnné expedice do holandské
destinace poblíž Leidenu, v roce 2015 si však dali přestávku.
Kromě skautské každotýdenní pravidelné činnosti, coby nejdůležitější veřejné služby,
koná středisko i veřejně viditelnou činnost i pro neorganizované děti a městskou veřejnost. Ne
však jako cíl, ale jen jako drobné potvrzení skautské svéprávnosti: zmínit lze zejména alespoň
čarodějnický pochodňový průvod s májkou, konaný v předvečer prvního máje. Pokud víme,
takovýto skautský pochodňový průvod, začínající stavěním májky na náměstí a končící
upálením figuríny čarodějnice, nemají v žádném srovnatelném městě východních Čech…
Je potěšující, že skautské středisko Dobruška se loni opět dostalo na vrchol; že je
sebevědomým, hrdým a respektovaným spolkem s nadlokální působností, který se nemusí
nikomu podbízet. Spolkem, který šíří slávu města Dobrušky nejen po východních Čechách,
ale i ve svém segmentu i na republikové úrovni. Vedoucí střediska Ing. Petr Pavel Poláček
v roce 2015 ukončil devátý rok ve funkci vedoucího střediska. A na základě střediskových
voleb zahájil další tříleté období.
Pionýrská skupina Osma
Dobrušský pionýr sdružuje celkem 87 členů. Z toho je 23 dětí do 9 let, 27 ve věku od
10 do 15 let, 8 členů je věku od 16 do 18, 9 od 19 do 26 a 20 nad 27 let. Vedoucím skupiny je
Marek Kulich, vedoucím oddílu Osma Martin Hejda a vedoucím oddílu Skaláci Marek
Kulich.
Oddíl Osma zabezpečil dvě velké akce pro veřejnost (Májovka, Drakiáda). Připravil a
realizovat letní tábor na základně Suchý Důl pod vedením hlavního vedoucího Marka TÝFY.
Z celoroční činnosti oddíl dále realizoval víkendové akce: Přežití (základna Suchý Důl,
karetní turnaj ve hře Bang (Dobruška), týmová soutěž Závod bez hranic (okolí Dobrušky),
Paintball (základna Suchý Důl), Činnost oddílu díky malé účasti na akcích stagnuje.
U oddílu Skaláci došlo k mírnému nárůstu členů v průběhu celého roku. V druhém
pololetí muselo být pozastaveno nabírání nových členů z důvodu malého počtu instruktorů a
vedoucích. Na základě spolupráce s městem Dobruška a se Střední školou – podorlickým
vzdělávacím centrem byl poskytnut prostor pro klubovnu pionýrské skupiny. Oddíl se
v zimním období pravidelně scházel v tělocvičně základní školy v Podbřezí. Oddíl realizoval
v roce 2015 osm vícedenních akcí, pět jednodenních akcí a jeden letní tábor.
K víkendovým akcím byla většinou využívána základna na Suchém Dole.
Nejoblíbenějšími akcemi byly akce věnované outdorovým aktivitám. V zimě si děti
vyzkoušely zasypání v lavině, práci s lavinovým vyhledávačem. Díky vybavení oddílu jsme
uskutečnili výlet na sněžnicích v Orlických horách. Tradičně proběhla akce „Horoškolička“.
V roce 2015 oddíl lezl po ferratových cestách v Německu a v Děčíně. V období letních
prázdnin jsme lezli po skalách a ferratových cestách v Rakousku. Slezena byla Dračí stěna.
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V roce 2015 došlo k nárůstu účastníků na akci Bouldermánie. Boulderové závody v lezení na
naší umělé lezecké stěně.
Oddíl se prezentoval při 110 výročí dobrovolných hasičů v obci Podbřezí lanovými
překážkami a prezentačním stanem s ukázkou činnosti oddílu.
V táborové základně Suchý Důl byla v první polovině roku kompletně rekonstruována
podlaha v sprchové místnosti. Původní dřevěná podlaha byla nahrazena betonovou byla
zahájena oprava čelní stěny budovy.
Pionýrská skupina F. L. Věka
V tomto roce oslavila PS F. L. Věka již devatenáctý rok své nepřetržité činnosti a
stejně tak dlouho v Dobrušce s dětmi pracuje oddíl Táboráčci pod vedením Jiřího Říhy,
známého též jako "Bufales". Táboráčci – to je oddíl s všeobecnou činností. Děti kromě
oddílové činnosti tráví svůj volný čas na víkendových akcích, letním i zimním táboře.
Skupina uspořádala celkem 16 oddílových akcí pro děti i dospělé, pro členy i veřejnost
a postarala se o základnu i klubovny.
Tato pionýrská skupina je jedinou v Královéhradeckém kraji, která kromě letního
tábora pořádá i tábory zimní. Pro jejich konání v posledních letech získala azyl a skvělé
zázemí v klubovnách U Maxima v Jaroměři.
Letní tábor proběhl v Orlických horách. Tentokráte v penzionu v Deštném. Tradicí je
vlastní celotáborová hra, pro rok 2015 motivována pátráním po pokladu místního c. a k.
pašeráka. Kromě her a soutěží navštívily děti i bazén a hrnčířskou dílnu a byl uspořádán
veřejný turnaj v mölkki.
Dobrušský patchwork
Spolek se rozrostl o pět nových členek, z toho tři jsou mladší 18 let. Členské
příspěvky, jako každoročně, činily 365,- Kč na člena a rok mimo dalších rodinných
příslušníků, kteří hradí snížený příspěvek 100,- Kč na člena a rok.
Počátkem roku byla poskytnuta dotace od města Dobrušky ve výši 12 000,- Kč. Za
získané prostředky byly zakoupeny patchworkové pomůcky a materiál na společné projekty a
charitativní činnost.
V letošním roce poskytly dobrušské patchworkářky výrobky na bazar pořádaný
hospicem v Červeném Kostelci „Šikovné ruce pro hospic 2015 aneb Lidé lidem“. Další
charitativní činností byly háčkované a pletené čtverce pro Afriku (pomoc malým dětem bez
rodičů). Dne 22. května 2015 se byl v Kodymově domě v Opočně vydražen společný quilt
„Kolotoč“ za 5000 Kč ve prospěch charitativní akce, pořádané městem Opočnem – Křídla pro
Rebeku. Malé Rebečce, která trpí nemocí motýlích křídel, a hlavně jejím rodičům, udělaly
dobrušské patchworkářky velkou radost.
I v tomto roce byly využívány prostory ve spolkovém domě, které patchworkářkám
poskytuje město Dobruška. Zde bylo během roku 2015 uspořádáno deset sobotních tvořivých
ateliérů, které vedla vždy jedna z členek, a pravidelně se spolek scházel ještě jeden čtvrtek
v měsíci.
Rok 2015, stejně jako všechny předešlé, patchworkářky začaly šitím soutěžního quiltu
na mezinárodní výstavu “Prague patchwork meeting 2015“ a jako všechny předešlé opět
nestíhaly, ale nakonec stihly. Výstava se konala 10. – 12. dubna 2015 v Praze v komplexu
sportovního hotelu Step. V pátek 10. dubna na tuto výstavu společně vyjely a stihly se
podívat také na prezentaci pražské patchworkové firmy Bellus, která otvírala nové prostory
ve kterých probíhala výstava prací patchworkářek z Litomyšle.
Při příležitosti Svatováclavských slavností byla již tradičně instalována výstava
patchworku v dobrušské synagoze „Hrátky z látky 2015“; jako každý rok byla prezentována
pouze nová ještě nevystavovaná dílka, kterých se tentokrát sešlo 115. Výstava byla pořádána
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ve spolupráci s městem Dobruškou a také místním domem dětí, který pořádá kurzy
patchworku, jejichž frekventantky nám zapůjčily 29 svých výrobků. Výstava trvala od 26. září
do 4. října a návštěvnost byla opět velká, do tisícovky nechybělo moc – necelé dvě desítky
návštěvníků.
Na jaře a na podzim se dobrušské patchworkářky zúčastnily tvoření pořádaného
vlastivědným muzeem Dobruška a celoroční činnost završily prodejem na vánočním jarmarku
v Dobrušce.
Některé z členek také publikovaly svá originální dílka i s podrobným návodem na
jejich vyhotovení v jediném u nás vydávaném časopisu pro tvořivé patchworkářky
„Švadlenka“.
V průběhu roku také vyrazily na dva výlety. Nejdříve 18. října navštívily „Kreativ“
Ostrava, kam se vydaly vlakem (některé tento dopravní prostředek dlouhá léta nepoužily a o
to byl větší zážitek). Konec listopadu si užily na výstavě spřáteleného patchworkového klubu
v Semilech.
Konec roku místo šití věnovaly (nedobrovolně) převedení občanského sdružení na
spolek. Na druhý pokus jejich žádost, plus několik dalších vyplněných formulářů, Krajský
soud Hradec Králové – spolkový rejstřík přijal a začal vyřizovat, tak snad příští rok během
ledna budou dobrušské patchworkářky fungovat již jako zapsaný spolek.
Český svaz chovatelů
Spolek, který sdružoval chovatele králíků a drobných hospodářských zvířat, byl
v Dobrušce založen v roce 1935, takže v roce 2015 oslavil své již osmdesáté výročí. Prvním
předsedou byl A. Knap a jednatelem J. Frýda. V roce 1941 uspořádal spolek první župní
výstavu za školou v dnešní ulici FR. Kupky. Na stejném místě pořádala organizace výstavy až
do roku 1966. V letech 1973 – 1974 byly výstavy na Rulíkově zahradě, v roce 1975 v parku.
V letech 1978 – 1979 se výstavy konaly ve sklenících JZD Mír v Pulicích.
Na počátku osmdesátých let došlo k aktivizaci činnosti chovatelské organizace. Po
dohodě s JZD převzala objekty drůbežárny v Křovicích. Přestože byly v havarijním stavu,
podařilo se je díky obětavé práci téměř všech členů zrekonstruovat, takže již na jeře 1982 zde
proběhla další výstava drobného zvířectva. Až do roku 1991 vystavovali chovatelé v těchto
objektech dvakrát ročně.
V roce 1995 se členové ČSCH zúčastnili III. krajinské hospodářské a průmyslové
výstavy opět v dobrušských Archlebových sadech. Od roku 1997 obesílají dobrušští chovatelé
také evropské soutěže, na nichž získávají mnohá významná ocenění.
Až do roku 1996 byl předsedou dobrušské organizace Vladimír Svoboda, po něm
převzal tuto funkci Josef Dušánek, který ji zastává dosud. V současné době má svaz jedenáct
členů a dva členy z řad mládeže. Všichni jsou chovateli králíků, holubů, drůbeže, exotického
ptactva a nutrií.
V roce 1997 byla navázána spolupráce s Domem dětí a mládeže v Dobrušce. Pro
výstavy jsou každé dva roky využívány prostory zahrady a přízemí DDM. Díky spolupráci
s Rybářstvím Kolowrat v Opočně je zde k vidění také expozice chovných ryb. V rámci těchto
výstav probíhá i výtvarná soutěž pro děti Dívej se a kresli. Výstavu v roce 2015 zhlédla více
jak tisícovka návštěvníků.

53

10. Sportovní život
Krytý bazén a koupaliště
Bazén a koupaliště byly využívány k následujícím aktivitám:
- plavecká výuka školních dětí (Plavecká škola DORKA – p. Slezák)
- plavání dětí předškolního věku (pí Schlosserová)
- tréninky členů plaveckých oddílů Kajman Dobruška a PK Nové Město nad Metují
Krytý bazén mimo obvyklý návštěvní provoz pro veřejnost nabízel cvičební hodiny
aquaerobiku (2x týdně) a spinningu (4 dny v týdnu).
V únoru se konal druhý ročník plaveckých závodů „O pohár starosty města Dobrušky“
pro dobrušské základní a střední školy. V pondělí 2. února zahájili závody žáci druhého
stupně základních škol a nižších ročníků víceletého gymnázia. V úterý 3. února na ně
navázaly závody prvního stupně základních škol a ve středu 4. února závody ukončily střední
školy a vyšší ročníky čtyřletého gymnázia. Každý den proběhl závod štafet a jednotlivců,
rozdělený na kategorie dívek a chlapců. První stupeň závodil na 25 metrů délky (jeden bazén),
druhý stupeň a střední školy na 50 metrů (dva bazény). U středních škol a čtyřletého
gymnázia proběhl ještě dobrovolný závod jednotlivců na 100 metrů (čtyři bazény). V úterý 3.
února pro zpestření proběhla zajímavá a poučná ukázka potápění s technikou pod vedením
Norberta Salvendera z Klubu dobrušských potápěčů.
V průběhu roku 2015 proběhly v bazénu následující práce:
- opravy v sauně (natření klimatizace, výmalba odpočívárny a chodby u sprch, výměna
radiátorů)
- zakoupení nových osušek do sauny (90 ks)
- natření plotů a sloupků u hřiště na volejbal a nohejbal
- zhotovení 3 ks mobilních převlékáren do areálu letního koupaliště
- zřízení nové nudistické pláže (vykácení stromů, natažení sítě na plotové pletivo)
- zakoupení profi vysavače na listí
- výměna cirkulačních ložisek čerpadla na koupaliště
- oprava potrubí a prostupů kanálků u velkého bazénu v podlaze
- nový výměník tepla na ohřev TUV
- vybudování ohniště v areálu koupaliště
- výměna střešní krytiny u pergoly v sauně
- přespárování části sprch (krytý bazén)
- položení dlažby u branek na koupališti
- nákup bateriového podlahového mycího stroje, sekačky na travní porost a křovinořezu
- prodloužení potrubí na tlakový vzduch (strojovna)
- přetěsnění potrubí a hadic ve vířivce
- nátěr dřevěného altánu u sauny
- prořezání stromů a křoví za plotem směrem k teplárně
Proběhla pravidelná letní odstávka provozu krytého bazénu. Vypuštění a čištění van
malého a velkého bazénu, čištění přepadových kanálků a generální úklid veškerých
provozních prostor.
Při
pravidelných
kontrolách
pracovníky
Krajské
hygienické
stanice
Královéhradeckého kraje a pravidelných odběrech kvality vody nebyly v roce 2015 zjištěny
závažné nedostatky.
V červenci se v areálu krytého bazénu a koupaliště uskutečnil tradiční týdenní školící
kurz Vodní záchranné služby Českého Červeného kříže Praha.
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Florbal
Rok 2015 byl pro dobrušské florbalisty rokem celkem úspěšným. Dařilo se vést a
hlavně držet nejmladší u florbalu. Členská základna čítá 170 členů, kdy z tohoto celkového
počtu je celých 120 členů do osmnácti let. O děti se u nás starají šéftrenér J. Jirák a školení
trenéři a pro klub je odměnou, když jsou každý rok v našem městě noví zájemci o tento sport.
Děti absolvují bohaté tréninky, zápasy, dětské dny na stadionu a jeden z větších počinů je
soustředění, které se už roky koná v Krkonoších. A ani v roce 2015 nebylo výjimkou, že si
přes 50 členů nejmladších kategorií (přípravky, elévek, elévů, žákyň i žáků) florbalově
užívalo podzimní prázdniny na Pomezní boudě. Co se týče dospělých kategorií, tak kromě
mužů, kteří ve dvou mužstvech válčili ve dvou krajských soutěžích, stojí za zmínku postup
žen do celostátní 1. ligy, kde na podzim statečně bojovaly nejen s novými soupeři ze všech
koutů České republiky. Největším počinem klubu byl letní turnaj - Open Air cup Dobruška
2015, který byl uspořádán ve dnech 3. – 5. července podruhé za sebou a jenž měl v tomto roce
velký úspěch. Na turnaji se sešlo 88 týmů z celé České republiky a užilo si tři dny nejen plné
florbalu, ale i ostatní zábavy spojené s tímto turnajem. Pro klub to byla skvělá vizitka.
Zapojila se spousta členů a přátel oddílu.
Skiboby
V Českém poháru absolvovali dobrušští skibobisté celkem jedenáct závodů. Tečkou za
sezónou byly dva závody v obřím slalomu v Deštném v Orl. h. v sobotu 14. března. Poslední
dělbu bodů si vítězstvím zajistila žákyně Gabriela Skaláková, žák Dominik Harnach, juniorka
Kristýna Harnachová a v ženách Jana Trunečková. Nejlepším seniorem byl Bohumil Flegl.
Na mistrovství světa žactva, juniorů a seniorů v italském Malsu si v šestnáctičlenném
reprezentačním družstvu zajistilo účast deset závodníků z Dobrušky. V nejmladší kategorii
žákyň Gabriela Skaláková třikrát skončila za zlatým stupínkem, žákyně Jana Uhlířová získala
tři bronzové medaile. V kategorii starších žáků získal Dominik Harnach dvě zlaté a dvě
stříbrné medaile. V kategorii seniorů AK2 se Martinu Tribulovi nezdařil úvodní obří slalom,
ale pak již bral medaile, získal v zlato, stříbro i bronz. Jana Trunečková si vyjezdila dvě zlaté
a kategorii seniorů kraloval suverénně Bohumil Flegl, který ani jednou nenašel přemožitele a
odvezl si čtyřikrát zlato.
Fotbal
První tým mužů bojoval v jarní části soutěžního ročníku o udržení v nejvyšší soutěži
Královéhradecka. V konečné tabulce obsadil 13. místo ze šestnácti účastníků (37 bodů, skóre
58:74), což znamenalo setrvání mezi krajskou elitou. Velký podíl na záchraně měl útočník
Aleš Hašek, který se stal nejlepším střelcem krajského přeboru zásluhou 26 vstřelených gólů.
Mužstvo vedla dvojice trenérů Bohuslav Jakoubek a Milan Petřík.
Pro B-mužstvo mužů byla sezona 2014/2015 labutí písní. Pod vedením provizorního
kouče Marka Štětiny obsadilo v okresním přeboru II. třídy konečné 6. místo. Nejlepší střelec
byl Jan Macek, autor 14 branek. Výbor fotbalového oddílu po skončení sezony rozhodl, že se
béčko do nového soutěžního ročníku nepřihlásí. Důvodem byla především špatná tréninková
morálka hráčů (neúčast v přípravě i v zápasech).
Muži C skončili v okresním přeboru III. třídy pátí. Tým trénoval Martin Lemfeld a
nejlepším střelcem byl Jan Paďour (8 gólů). Tým mladších dorostenců obsadil v krajském
přeboru třináctou příčku. V krajském přeboru mladších přípravek se mimořádně dařilo
spojenému mužstvu Dobrušky a Opočna. Umístilo se v popředí, přičemž body se v této
soutěži nesčítají). Nejmenší dobrušští fotbalisté fotbalisté pod vedením trenérů Miroslava
Horáka a Petra Zilvara nastříleli soupeřům neuvěřitelných 285 branek!
Z galavečera Krajského fotbalového svazu, který bilancoval rok 2015, si reprezentanti
TJ Dobruška odnesli hned několik ocenění. Junior cenu převzali zástupci družstva mladší
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přípravky Dobrušky za 2. místo v krajském přeboru za FC Hradec Králové A (48 bodů, 16
vítězství, 2 porážky, skóre 360:96). Nejlepším hráčem krajského přeboru 2014/2015 byl
vyhlášen Aleš Hašek. Současně byl zařazen do jedenáctky roku. Cenu Miloše Jóna pro
starostu podporujícího fotbal si odnesl Petr Tojnar.
Fotbalový oddíl v březnu uspořádal v sokolovně tradiční taneční zábavu Sportovní
karneval. V srpnu zorganizoval již 7. ročník turnaje fotbalových přípravek Rampušák Cup.
Jeho vítězem se stalo mužstvo FK Letohrad, které ve finále remizovalo 1:1 s FK Kolín.
V rozhodujícím penaltovém rozstřelu měli více štěstí Letohradští (3:2). Třetí příčku obsadili
mladí domácí hráči TJ Dobruška/Spartak Opočno, kteří v duelu o bronz rozstříleli celek
Rozkoš Česká Skalice 4:0.
V roce 2015 fotbalisté naposledy startovali pod názvem TJ Dobruška. Na valné
hromadě se zástupci Tělovýchovné jednoty rozhodli pro návrat k původnímu názvu klubu
založenému v roce 1909. Od roku 2016 nesou opět název SK Dobruška (Sportovní klub).
Oddíl badmintonu
V nejprestižnější soutěži, Extralize, se smíšené družstvo dospělých umístilo v roce
2015 na celkově pátém místě, což bylo proti předcházejícímu ročníku úspěchem. Družstvo se
tak probojovalo do vyřazovací soutěže – play off, to znamená, že mohlo bojovat i o titul. Tam
však podlehlo vysokému favoritovi, TJ Sokol Brno – Jehnice v poměru 7:1 a zůstalo na
celkové páté příčce.
B – družstvo dospělých již několik let bojuje v 1. celostátní lize ve východní skupině.
Je tedy tradičním účastníkem druhé nejvyšší soutěže. V základních kolech se utkává
především s moravskými týmy. Po základní části skončilo na 6. místě a to znamenalo účast
v boji o udržení. Dobrušským badmintonistům se závěrečné zápasy vydařily a druhou
nejvyšší soutěž v Dobrušce udrželi.
V kategorii jednotlivců – dospělých se nejlépe umístil ve dvouhře mužů Matěj Šváb,
který skončil na žebříčku dvouher na 48. místě z 340 klasifikovaných hráčů. Ve čtyřhře pak
Ondřej Kopřiva obsadil konečné 1. místo na celostátním žebříčku a Marek Bureš 32. místo
(klasifikováno celkem 355 hráčů). Pro Ondřeje Kopřivu to byl vynikající úspěch, který však
zkalilo následné zranění, které tohoto hráče na dlouhou dobu vyřadilo z aktivní činnosti. Ve
smíšené čtyřhře se dobrušští muži umístili mezi elitními českými hráči – Marek Bureš na 11.
místě, Ondřej Kopřiva na 12. místě a Matěj Šváb na 21. místě českého žebříčku
(klasifikováno 228 hráčů).
Mezi ženami si nejlépe vedla teprve devatenáctiletá Veronika Ostrá, která skončila
celkově na 14. místě, a šestnáctiletá Veronika Kubečková, která obsadila 38. místo mezi 168
ženami. Ve čtyřhře si již tradičně nejlépe vedla Šárka Křížková na 12. místě českého
žebříčku. Jí sekundovala zdařile i již zmíněná Veronika Ostrá na 20. místě mezi 191
klasifikovanými hráčkami. Šárka Křížková patří mezi českou špičku ve smíšené čtyřhře, což
potvrdila i konečným 6. místem na žebříčku za sezonu 2014 – 15 mezi 201 hráčkami.
Na mnoha těchto úspěších se podepsal trenér Pavel Maňásek. K poslednímu srpnu
2015 ukončil svou trenérskou činnost v oddíle. Trénoval zde 15 let, začínal jako hlavní trenér
sportovního centra mládeže a dospělých, později si přibral ještě trénování přípravky. Za tuto
dobu hráči oddílu získali mnoho úspěchů jak v individuálních soutěžích, tak v soutěžích
družstev. Pavlu Maňáskovi patří velký dík celého oddílu.
Zajímavostí sezony 2014 – 15 byl Badmintonový turnaj na Evropských hrách (obdoba
kontinentálních olympijských her) v ázerbajdžánském Baku, který se konal od 22. června
2015, a v soutěžích čtyřher startovali v českém reprezentačním družstvu i dva hráči našeho
oddílu, Šárka Křížková s Kateřinou Tomalovou a Ondřej Kopřiva s Pavlem Floriánem.
V roce 2015 se poprvé také prezentovali dobrušští vetráni, v Dobřanech u Plzně se
sešli na svém prvním oficiálním Mistrovství ČR. I na tomto turnaji měl dobrušský oddíl své
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zástupce. V kategorii 35+ startoval David Voborník, v 50+ Petr Šváb a 55+ Jaroslav
Voborník. Mistrovství se odehrálo v hezkém areálu dvou tenisových hal na osmi kurtech za
účasti přibližně stovky startujících. V konečném účtování jsme přivezli jednu stříbrnou a
jednu bronzovou medaili – David Voborník skončil ve své kategorii třetí a Petr Šváb spolu se
svým bratrem Jindřichem, členem Lokomotivy Praha, zavzpomínali na slavné doby před více
než dvaceti lety a vybojovali stříbrnou medaili ve čtyřhře.
Bodlinka
Nejvýznamnější mimoškolní aktivitou zůstává Školní sportovní klub „Bodlinka“ při
Základní škole Františka Kupky 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. Osmým
rokem jsou sportovní soutěže rozšířeny o triatlon a dětský závod horských kol. ŠSK Bodlinka
umožňuje dětem sportovat ve volném čase na školních hřištích, učí je 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“.
Nejlepší sportovci města
V pondělí 25. ledna v malém sále Společenského centra - Kina 70 ocenila Dobruška
své nejlepší sportovce, sportovní kolektivy a trenéry za rok 2014.
Mezi vyhodnocenými byli zástupci devíti klubů a oddílů - skibobů, moderní
gymnastiky, atletiky, národní házené, orientačního běhu, badmintonu, kuželek, Tri clubu a
Školního sportovního klubu Bodlinka. V roce 2015 získali tituly mistrů světa i Evropy,
zvítězili v evropských soutěžích, na mistrovství republiky i v Českém poháru nebo krajských
přeborech.
Pozvánku na slavnost obdrželo 22 jednotlivců, 5 kolektivů a 7 trenérů. Letošní ročník
vyhlášení nejlepších sportovců měl oproti předchozím dvě specifika. Poprvé byl oceněn jeden
sportovec za výkony ve dvou odvětvích. Stal se jím Ondřej Čáp, který skvěle reprezentoval
Dobrušku na mistrovství Evropy veteránů v atletice a velice se mu dařilo také v lyžařském
orientačním běhu. Mezi vybrané jednotlivce se také úplně poprvé dostal zahraniční sportovec
- Mikolaj Dutkowski z polského Raszkówa, člen Klubu orientačního běhu Dobruška.
Ještě předtím, než ocenění převzali finanční odměny a věcné ceny, zdůraznil starosta
Petr Tojnar, že vedení města věnuje sportu trvale vysokou pozornost, která bývá často
oceňována v rámci širším, než je město samotné. Jako příklad uvedl cenu pro starostu města,
které se nejlépe v Královéhradeckém kraji stará o fotbal, což považuje za ocenění všech, kteří
o rozvoj tohoto sportu v Dobrušce pečují. Dále vyjádřil radost nad titulem pro nejlepšího
krajského střelce loňské sezóny pro Aleše Haška, jenž vstřelil 24 branek, a faktem, že
nejlepšími trenéry fotbalu v kraji v kategorii přípravek jsou Petr Zilvar a Miroslav Horák z
místního oddílu.
Vyhodnoceni byli tito sportovci: Tomáš Kupka - Bruslařský klub Hradec Králové,
Vladimír Gütler - Kuželkářský klub, Petra Laštovičková - národní házená, Kateřina
Hlávková - lehká atletika, Tereza Sýkorová - moderní gymnastika, Tomáš Leštínský a Jana
Peterová – orientační běh, Jonáš Chudý a Aleš Černý - cyklistika, Martin Pago, Dominik
Harnach, Kristýna Harnachová, Martin Tribula, Jana Trunečková, Bohumil Flegl - Skibob
klub Dobruška.
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Kolektivy: TJ Sokol Dobruška - národní házená - ženy A, Školní sportovní klub
Bodlinka - vodácký oddíl, junioři, Klub orientačního běhu - veteránská sprintová štafeta
HD140, TJ Dobruška - oddíl fotbalu - starší žáci.
Trenéři a cvičitelé: TJ Dobruška - oddíl atletiky - Emil Palguta, Sportovní klub
moderní gymnastiky - Lenka Faitová, TJ Dobruška - oddíl fotbalu - Miroslav Horák, Zdeněk
Filip, Školní sportovní klub Bodlinka - vodácký oddíl - Jitka Müllerová.
Zvláštní cenu obdrželi: Jiří Bednář - oddíl národní házené, Jaroslav Černý Kuželkářský klub, Pavel Krahulec - TJ Dobruška - oddíl fotbalu, Karel Baláček - Skibob klub
Dobruška, TJ Sokol Dobruška - národní házená - Božena Laštovičková, Jiří Sychrovský,
Město Dobruška bude nadále vytvářet co nejkvalitnější podmínky aktivnímu
sportování. Důkazem toho je postupné zlepšování prostředí na Městském stadionu Václava
Šperla a výstavba nové sportovní haly u Základní školy v Pulické ulici, pro niž je hotová
projektová dokumentace.

11. Zajímavosti ze života a minulosti města
Zemřel životopisec Františka Vladislava Heka
Ve středu 9. září zemřel ve věku 84 let literární historik PhDr. Josef Johanides.
Pocházel z nedalekých Holic, kde se narodil 21. února 1931. Absolvoval filozofickou fakultu
Karlovy univerzity, obor historie – čeština, a pracoval po většinu života v Základní knihovně
Československé akademie věd.
Svoji odbornou badatelskou práci zaměřil především na osobnosti českého národního
obrození, zvláště na ty, které působily v našem kraji pod Orlickými horami. Vydal velmi
zasvěcené monografie věnované Magdaléně Dobromile Rettigové, Františku Martinu Pelclovi
a zejména pak Františku Vladislavu Hekovi.
Hekově osobnosti a jeho literárnímu dílu se věnoval již od studentských let. Již jeho
diplomová práce nese název František Vladislav Hek, lidový buditel. Úspěšně ji obhájil v roce
1954. Již v ní se zabýval Hekovou osobností velmi komplexně a následně toto své celoživotní
téma neustále rozšiřoval.
V roce 1976 vyšla v nakladatelství Melantrich, v edici Odkazy pokrokových osobností
naší minulosti, velmi rozsáhlá monografie pod prostým názvem František Vladislav Hek.
Toto Johanidesovo dílo je tím nejobsáhlejším, co kdy bylo o Hekovi napsáno, a zřejmě tomu
tak navždycky zůstane.
Osobnost Hekova byla v době vydání Johanidesovy studie na vrcholu své popularity, a
to především díky televiznímu zpracování Jiráskova románu F. L. Věk. Fenomenální ztvárnění
titulní role Radoslavem Brzobohatým, velmi dobře napsaný scénář, ale i další hvězdné
obsazení řadí toto dílo ke zlatému fondu české seriálové televizní tvorby.
Johanides zpracoval ve své monografii skutečné osudy historické osobnosti Hekovy,
které jsou však neméně napínavé, než osudy románové postavy Věka. Poctivá a důkladná
badatelská práce Johanidesova řadí jeho monografii rovněž k tomu nejlepšímu, co bylo u nás
v tomto žánru vydáno.
Šlo o výsledek více jak dvou desítek let usilovné mravenčí práce, která měla řadu
dílčích výstupů ve studiích publikovaných v odborných časopisech. V roce 1969 se konala
v Dobrušce vědecká konference o českém národním obrození, k jejímuž úspěchu přispěl i Dr.
Johanides svým zasvěceným příspěvkem, věnovaným samozřejmě Hekově osobnosti.
S Dobruškou udržoval kontakt i v následujících letech a desetiletích. Osobní přátelství
ho spojovalo s dobrušskými historiky Václavem Matoušem a Ladislavem Hladkým. Na
sklonku života věnoval dobrušskému vlastivědnému muzeu velmi cenné veškeré podkladové
materiály, které použil při psaní své monografie.
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Charakteristickými znaky Johanidesova života a práce byly především nesmírná píle,
pečlivost a skromnost. Dílo, které po sobě zanechal, je něčím, co bude trvale obohacovat
historickou paměť nejen našeho města, ale i dějin české literatury a českého národa.
Výzkum v kostele sv. Václava
Dobrušský děkanský kostel sv. Václava je jedním ze svědků nejstarší minulosti města.
Datum jeho založení neznáme, ale písemné prameny dosvědčují, že již ve 14. století byla
k němu učiněna bohatá nadání. Jeho potřeby zajistila listina pánů Mutiny z Dobrušky a jeho
syna Sezemy, kteří se vedle kostela postarali také o zabezpečení místní školy.
Existenci gotické stavby potvrzují i doklady hmotné. Dochovala se kamenná
křtitelnice (jejíž některé charakteristiky napovídají ještě o přežívajícím slohu románském),
která dnes zdobí reprezentační prostory přízemí dobrušské renesanční radnice. Dalším
nezpochybnitelným dokladem gotické stavby je klenák se soukenickým znakem, který
původně uzavíral kostelní klenbu. V posledním desetiletí minulého století byl vyjmut ze zdiva
presbytáře, kde byl druhotně použit, a dnes jej můžete vidět ve stálé expozici vlastivědného
muzea Příběh města Dobrušky v hlavní muzejní budově na Šubertově náměstí.
Mutina z Dobrušky, jeho syn Sezema i další příslušníci rodu si za místo svého
posledního odpočinku zvolili právě dobrušský kostel, v té době ještě zasvěcený kromě
svatého Václava i Panně Marii. Nechali zde zbudovat kryptu a další menší krypta pak sloužila
pro ukládání ostatků dobrušských kněží.
Páni z Dobrušky později přesídlili na Opočno a v osobě známého protihusitského
bojovníka Jana Městeckého vymírají po meči. Po vystřídání několika dočasných majitelů
získávají Dobrušku i celé opočenské panství koncem 15. století Trčkové z Lípy. I oni učinili
město hospodářským střediskem svého úspěšně se rozvíjejícího podorlického dominia a
nejméně jeden z nich, Jan Mladší Trčka z Lípy a na Veliši, je rovněž pohřben v dobrušské
kostelní kryptě. Již ve století 16. však Trčkové vybudovali novou kryptu u zámeckého kostela
Nejsvětější Trojice a další zesnulé začali pohřbívat do ní.
Jak utíkala staletí, gotická stavba dobrušského kostela začala pozvolna chátrat a svými
rozměry již nepostačovala potřebám rostoucího města. V první třetině 18. století proto vyrůstá
pod vedením Mikuláše Rossiho nová kostelní stavba, tentokrát ve slohu barokním a zasvěcená
již jen svatému Václavu. Polozapomenuté krypty nové stavbě nepřekážely, a tak byly
ponechány svému osudu.
Kdy byl definitivně znepřístupněn vchod do krypty, se z písemných pramenů
nedovíme. O tom, že krypty existují, nás ubezpečovaly pouze staré zprávy, pečlivě zařazené
prvním historikem města Josefem Mnohoslavem Roštlapilem do obsáhlé Pamětnice
dobrušského děkanství.
Poslední písemná zmínka o kryptách pochází z osmdesátých let 19. století, kdy byly
odkryty při pokládání nové dlažby v interiéru kostela. O odkrytí krypt se zachoval i zápis
v kronice děkanství. Vchody byly opět zazděny a o kryptách se žádné další zápisy nezmiňují.
Až v letošním roce se dobrušské děkanství ve spolupráci s vlastivědným muzeem za
podpory města Dobrušky rozhodlo provést výzkum těchto podzemních prostor. Nešlo o
žádnou senzacechtivost. Průzkum měl v první řadě zdokumentovat stavební stav podzemních
prostor, případně zjistit nedostatky, které by mohly ohrozit samu kostelní stavbu. Druhým
cílem výzkumu bylo poznání vědecké, poznání, které významně může obohatit poznatky o
nejstarších dějinách Dobrušky. Průzkum byl nedestruktivní, což znamená, že nedošlo
k žádnému zásahu ani do památky samotné, ani do předmětu zkoumání, tedy interiéru krypt.
Datum výzkumu bylo stanoveno na 27. října letošního roku a úkol svěřen firmě GEOCZ, která obdobných průzkumů uskutečnila již dvě stovky a má s nimi bohaté zkušenosti. Mj.
zkoumala i staré královské hroby v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Dobrušský průzkum
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přilákal i pozornost médií, České televize, Českého rozhlasu Hradec Králové, který zařadil i
přímé vstupy, Mladé fronty dnes a dalších periodik.
Průzkum začal použitím georadaru, tedy zemního radaru, s jehož pomocí jsou
zjistitelné podzemní dutiny, případně jiné geologické anomálie. Radar potvrdil starý
kronikářský zápis a odhalil menší podzemní prostoru před oltářem Panny Marie Bolestné a
větší pod presbytářem.
Do podlah byly s maximální šetrností vyvrtány dva otvory o průměru přibližně 2 – 3
cm a do nich spuštěna sonda s miniaturní kamerou a osvětlením. V obou případech první
poznatky vyvolávají spíše než odpovědi celou řadu další otázek. Menší krypta obsahovala
minimum ostatků a navíc bylo její dno zaplaveno vodou. Také její hloubka, více jak
třímetrová, byla poněkud udivující.
Šlechtická hrobka pod presbytářem přinesla rovněž překvapení, a to především svou
nezvyklou velikostí, která by se u staveb tohoto typu ve 14. století nepředpokládala. V hrobce
byly vedle celé řady neuspořádaně nakupených ostatků nalezeny i neporušené pohřby s již
rozpadlými dřevěnými rakvemi. A tak i tato hrobka klade nové otázky, které může
zodpovědět jen důkladné vyhodnocení objevených skutečností.
Vedle výzkumného týmu GEO-CZ, vedeného Jiřím Šindelářem, se akce dále
zúčastnili odborníci z Památkového ústavu v Jaroměři Jiří Slavík a Petr Arijčuk, archeolog
Bohumír Dragoun, zástupce dobrušského děkanství P. Augustín Slaninka a vedoucí
vlastivědného muzea Jiří Mach.
Celý výzkum byl financován výhradně ze sponzorských darů dvacítky dobrušských
firem i jednotlivců, jimž patří velké poděkování za to, že se tato akce mohla uskutečnit.
Potřebné finanční prostředky věnovali pánové Josef Kučera, Petr Lžíčař, Petr Sádovský, Petr
Tojnar, Milan Toráč a Milan Vedra, dále pak firmy Adler pana Pavla Petra, AG TYP Kostelec
nad Orlicí, Autoškola Jarkovský, Bittner architects, TO-PI-TO Ficenec, Geospol,
Chladírenský servis Zahradníček, jízdní kola Maršálek, kavárna Retro Novák, klenotnictví
BAR. BAR., lékárna U Zlatého lva (Mgr. Hendrych), lékárna Hradecký, Malířství Janeček,
pekárna Klobas, pekárna Marta, Podorlická kartonážní, Pohřební služba, ProDos, Realita
Ježek, restaurace U Zelingerů, Servisbal a Stavos. Pro lepší informování veřejnosti o
učiněných objevech poslouží připravovaný film a samozřejmě i publikování definitivních
výsledků průzkumu.
Páni z Dobrušky mohou teď dále v poklidu odpočívat v kryptě kostela sv. Václava.
Možná by je potěšilo, že jejich doba i oni sami se těší i po téměř sedmi stech letech stále
pozornosti jejich následovníků.
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