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1. Nejdůležitější události v životě města
Parlamentní volby a nový poslanec z Dobrušky
3629 lidí přišlo v Dobrušce k volebním urnám říjnových parlamentních voleb. Při
celkovém počtu 5 476 voličů byla volební účast v Dobrušce 66,27 % nad republikovým
průměrem (60,84%). Dobrušské výsledky voleb do poslanecké sněmovny: ANO 33,09%,
KDU-ČSL 10,61%, Piráti 10,44%, ODS 8,75%, SPD 8,00%, KSČM 7,61%, ČSSD 6,41%,
TOP 09 5,91%, STAN 3,41%, Svobodní 1,86%, Rozumní 1,08%.
Dobruška má také svého poslance. Petr Sadovský (nar. 26. června 1969) je
podnikatelem v informačních technologiích. V roce 2016 se stal místostarostou Dobrušky za
hnutí ANO 2011. Od stejného roku je zastupitelem Královéhradeckého kraje. A za hnutí ANO
byl také zvolen poslancem Parlamentu České republiky. Ještě dříve v komunálních volbách
2006 a 2010 kandidoval jako nestraník za ČSSD.
Ocenění přínosu k rozvoji Dobrušky
Jako každoročně, proběhlo i o letošním podzimu ocenění přínosu obyvatel Dobrušky
městu. Slavnostní večer se konal 12. října ve velkém sále Společenského centra-Kina 70.
V roce 2017 udělilo město Dobruška nejvyšší městské ocenění v podobě zlaté medaile Za
zásluhy o rozvoj Dobrušky bývalému starostovi Oldřichu Klobasovi, který zastával nejvyšší
funkci ve městě v letech 1998 až 2006 a významnou měrou se zasloužil o navýšení
samosprávné funkce Dobrušky na obec s rozšířenou působností, tzv. město III. stupně.
Během tradičního Slavnostního večera současný starosta města Ing. Petr Lžíčař předal
stříbrné medaile Za zásluhy o rozvoj Dobrušky dvěma pedagogům - Mgr. Aleně Obstové a
Mgr. Miloslavu Güttnerovi. Učitelka Obstová více než tři desítky let připravovala zahraniční
uchazeče o studium na českých vysokých školách v Ústavu jazykové a odborné přípravy
Karlovy univerzity v Dobrušce. Do roku 2007 vedla letní kurzy českého jazyka pro krajany.
Profesor Güttner učil na dobrušském gymnáziu od šedesátých let a nevěnoval se pouze
škole. Studentům předával lásku k výtvarnému umění. V roce 1968 v Dobrušce uspořádal
výstavu věnovanou tehdy téměř zapomenutému geniálnímu malíři – místnímu rodákovi
Františku Kupkovi.
Během večera se dobrušský starosta slavnostně rozloučil s Mgr. Jiřím Machem,
dlouholetým vedoucím místního Vlastivědného muzea, který na podzim odešel do penze.
Tradiční oceňování výjimečných osobností spjatých s Dobruškou letos bravurně
uváděl moderátor, bavič a zpěvák Vladimír Hron. Společně s ním na pódiu vystoupily
tanečnice z opočenské a zdejší základní umělecké školy a taneční skupina Melounci z Domu
dětí a mládeže v Dobrušce. O pěveckou část večera se společně s Vladimírem Hronem
postarali členové souboru Mezissimo ze ZŠ České Meziříčí. V samotném závěru zcela
zaplněný sál aplaudoval dvěma písním, které Vladimír Hron nacvičil s Mezissimem.
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Vývoj počtu obyvatel města
Počet obyvatel Dobrušky se dále rok od roku snižuje. Ke konci roku 2017 žilo ve
městě a okrajových částech 6 663 obyvatel, z toho 3 416 mužů a 3 247 žen. Samotné město
Dobruška mělo 5453 stálých obyvatel, Pulice 389, Křovice 221, Domašín 220, Spáleniště
139, Mělčany 96, Běstviny 73 a Chábory 72.
Na konci roku 2016 zde žilo 6 721 lidí, tedy o 58 více. V roce 2017 se narodilo 56
dětí, zemřelo 74 občanů, přistěhovalo se 101 a odstěhovalo 141 lidí. Celkový úbytek obyvatel
v roce 2017 tedy činil 58 lidí.
Změna ve funkci tajemníka
Koncem roku 2016 odešla do důchodu dlouholetá tajemnice městského úřadu Bc.
Lenka Matušková. Městský úřad vybíral nového tajemníka ve výběrovém řízení. Z celkového
počtu jedenácti uchazečů se výběrová komise rozhodla pro JUDr. Jana Šťastného, který byl se
souhlasem ředitelky krajského úřadu jmenován k 1. lednu 2017 do funkce tajemníka. JUDr.
Šťastný má dlouhodobé zkušenosti se státní a veřejnou správou. Od roku 2015 byl
tajemníkem v Kostelci nad Orlicí. V letech 2009 až 2015 působil na odboru dozoru a kontroly
veřejné správy Ministerstva vnitra, kde zajišťoval dozor i poradenství pro obce v našem
okrese, takže jej znají i starostové a starostky v našem správním obvodu. Ministr vnitra
Šťastného také čtyřikrát jmenoval správcem v obcích, kde se neuskutečnily volby, nebo zcela
chybělo zastupitelstvo a bylo nutné zajistit fungování obce. Správcem obce byl i v mediálně
známém případu obce Seč v Pardubickém kraji, kde zastupitelstvo rezignovalo po dlouhodobé
šikaně jedním z občanů, především prostřednictvím různých stížností a pomocí informačního
zákona. Jan Šťastný má tedy zkušenosti z obou stran, jak vedení obce, tak kontroly nad
obcemi a městy. Od listopadu 2014 do konce roku 2016 byl také zastupitelem a neuvolněným
místostarostou v obci Val, kde získal praktické zkušenosti s územní samosprávou. Od roku
2002 pracoval pět let na Ministerstvu financí.
Odvolání ředitele Základní školy Františka Kupky
Na základě šetření školní inspekce a Policie České republiky byl ze své funkce k 30.
červnu odvolán Mgr. Roman Novák, dosavadní ředitel ZŠ Františka Kupky. Na základě
výběrového řízení byla novou ředitelkou školy jmenována Mgr. Bc. Alena Bačíková, MBA.
Nový městský architekt
Dobruška má nového městského architekta. Od počátku roku 2017 tuto pozici zastává
Ing. arch. Tomáš Harom. Pochází z Rychnova nad Kněžnou. Maturoval v Náchodě na
Střední průmyslové škole stavební arch. Jana Letzela, obor obnova památek a dále pokračoval
na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V rámci programu Erasmus strávil dva semestry na
Fakultě architektury Technické univerzity v Drážďanech. Po zakončení studia u doc. Tichého
zůstal v Praze a začal spolupracovat s ateliérem Sladký&Partners. Současně pracuje jako
samostatný autorizovaný architekt v architektonickém sdružení VAS. Ve své činnosti bude
usilovat o formulování nejdůležitějších problémů města na základě rozborů, veřejných
diskusí, workshopů. Výsledkem by měla být analýza, problémová mapa města. Následně pak
vytipování konkrétních oblastí k řešení. Z nejbližších úkolů ho čeká příprava městské
sportovní haly, revitalizace plaveckého bazénu, transformace teplárny a řada dalších. Podle
jeho vyjádření má Dobruška jako jedna z bran do Orlických hor velký potenciál rozvoje.
Renata Moravcová ženou roku Královéhradeckého kraje
Paní Renata Moravcová ztratila zrak až po svých třicátých narozeninách. Bylo to
mnohem těžší, než u lidí, kteří se nevidomí již narodili. Dokázala však něco, co mnohdy
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nedokážou ani lidé, jimž zrak nechybí. Dokázala se s jeho ztrátou nejen vyrovnat, ale
vykonávat tolik aktivit, co málokdo další. Aby pohrom, které na ni dolehly, nebylo málo,
deset let po ztrátě zraku musela podstoupit transplantaci ledvin a slinivky. Jiný na jejím místě
by rezignoval a nechal okolí, aby o něj pečovalo. Ne tak paní Renata. Začala jezdit po
školách, knihovnách a dalších místech, aby nejen vyprávěla svůj příběh, ale aby seznámila
děti i dospělou veřejnost se světem nevidomých a jeho zvláštnostmi. Organizuje Kavárnu ve
tmě, která dokáže přiblížit svět bez zrakových vjemů, stala se předsedkyní odbočky
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Dobrušce a v Rychnově nad Kněžnou a
předsedkyní Klubu držitelů vodicích psů. Každoročně můžeme být svědky jejich setkání a
soutěží pejsků na dobrušském náměstí.
Její příběh se dostal až na televizní obrazovky a v moderaci Pavla Kříže velmi silně
oslovoval milióny televizních diváků. Síla její osobnosti se stala vzorem (možná trochu
zahanbujícím a mnohdy nedostižným) i pro lidi, jejichž jediným handicapem je jejich
pohodlnost. Ve své popularitě se nevyžívá, ale snaží se vykonávat mnoho nejen pro své
nevidomé kolegy, ale i pro nás všechny. Pořad Barevná tma patřil k tomu nejlepšímu, co ve
svých zdech hostilo dobrušské Společenské centrum – Kino 70.
Od roku 2009 se vyhlašuje každoročně celonárodní soutěž Žena roku. Záštitu nad ní
převzal Senát Parlamentu a Asociace krajů České republiky. Zatím proběhla její krajská kola
a v kraji Královéhradeckém suverénně zvítězila právě paní Renata Moravcová. Její silný
příběh, kterým dokázala překonat nepřízeň osudu a vykonat velké věci zejména v oblasti
charitativní práce, je opravdu mimořádný a první místo v kraji patří paní Renatě bezpochyby
právem. Je dobře, že zaujala právě tato žena, skromná, tichá a nenápadná, která dokázala svou
činorodostí a odvahou „přeskočit“ osobnosti možná populárnější a známější.
Úspěšná aplikace V obraze
Město Dobruška uspělo s mobilní aplikací „V obraze“ v krajském kole soutěže Zlatý
erb, ve které soutěží obce a města se svými webovými stránkami. Společně s dobrušskou
aplikací byly nejlepšími elektronickými službami vyhlášeny projekty „Otevřená data Hradec
Králové“ a „Informační povodňová služba města Jičín“. „Smyslem soutěže je přibližování
moderních informačních technologií každodennímu životu občanů. To je důležité hlavně v
případě menších sídel. Díky rozšiřování a zkvalitňování služeb a zpřehledňování informací
poskytovaných místními samosprávami nejsou lidé na venkově tolik znevýhodňováni
geografickou odlehlostí. Na kvalitním webu své obce najdou podstatné informace z
bezprostředního okolí a řada originálních aplikací na stránkách spádových měst jim může
dokonce ušetřit cestování za úřady,“ řekl hejtman Jiří Štěpán, který předal ocenění úspěšným
účastníkům.
Dobruška na facebooku
Město Dobruška od Nového roku vstoupilo na sociální síť facebook vytvořením
profilu města s názvem Město Dobruška. Oficiální stránka města Dobrušky si vytýčila za cíl
informovat o aktuálním dění ve městě pod Orlickými horami a zachycovat události ze života
zdejších lidí a jeho návštěvníků. Tak to uvádí ve svém facebookovém statusu. Město chce na
sociální síti přinášet aktuální informace odlehčenou formou, přičemž pro kompletní úřední
zprávy jsou nadále určeny standardní webové stránky www.mestodobruska.cz. Facebookový
profil Město Dobruška rozšiřuje rodinu městských stránek, do níž už nějaký čas patří Městská
knihovna, Kultura v Dobrušce, Bazén a koupaliště Dobruška a Městský stadion Václava
Šperla v Dobrušce. Nová městská stránka již během prvních tří týdnů získala téměř 450
fanoušků a některé její příspěvky sledovalo více než 5 tisíc lidí.
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Ocenění dárců krve
I v Dobrušce žijí dobří lidé, kteří neváhají pravidelně poskytovat tuto tekutinu pro
záchranu jiných. Ti nejvytrvalejší jsou za pravidelné dárcovství symbolicky odměňováni. V
roce 2017 dospěli k mezníkům v počtu odběrů naši následující občané: Ing. Jiří Procházka
obdržel stříbrnou plaketu Dr. Janského za 20 odběrů, Denisa Besedová, Ing. Pavla Štětinová,
Věra Nejmanová, Tomáš Vítek a Zdeněk Hladík obdrželi zlatou plaketu Dr. Janského za 40
odběrů. Jitka Svobodová a pánové Petr Svoboda, Miloslav Zahálka, Milan Dubský a Vít Petr
obdrželi Zlatý kříž III. stupně za 80 odběrů. Nezbývá než před všemi symbolicky smeknout
klobouk a poděkovat. Je dobře, že máme mezi sebou takové obětavé sousedky a sousedy.
Zlatá koruna Lence Jonášové
Patnáctka dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží v našem regionu převzala v
květnu ocenění Zlatá koruna Královéhradeckého kraje. Mnozí z nich se nezištně věnují svému
oboru desítky let a za tu dobu pomohli rozvoji stovkám dětí. Hodnotitelská komise letos
vybírala z 34 nominovaných dobrovolníků a patnáct převzalo ocenění z rukou náměstkyně
hejtmana pro oblast školství, kultury a sportu Martiny Berdychové. Plaketu Zlaté koruny
Královéhradeckého kraje a pamětní list v 3. ročníku oceňování získala Lenka Jonášová z
Dobrušky. Působí v dobrušské Základní škole Opočenská. Už patnáct let věnuje svůj volný
čas dětem v zájmových kroužcích – v tanečním, rukodělném a v kroužku mladého
zdravotníka. Jonášová pravidelně organizuje vystoupení žáků na nejrůznějších společenských
akcích a soutěžích a věnuje se také charitativní činnosti.
Poděkování čestného občana
Čestný občan Dobrušky, režisér František Filip, obdržel od města darem fotografickou
publikaci přibližující naše město. Jako poděkování napsal starostovi Dobrušky dopis, který
svým obsahem stojí za to, aby byl uložen i do městské kroniky.
Praha 28. září 2017
Vážený a milý pane starosto,
dosti se stydím za to, že s takovým zpožděním usedám konečně k počítači, abych Vám
poděkoval za mimořádně milé přijetí, kterého se mi dostalo při mé poslední návštěvě našeho
milého města. Doufám, že mi odpustíte ten majetnický přívlastek „našeho" vzhledem k
městským klíčům od bran, které jste mi laskavě propůjčili již před rokem, čehož si opravdově
vážím. Teprve doma jsem si prohlédl všechno, čím jste mě při návštěvě obdarovali, a
nevycházel jsem z údivu nad Vaší nápaditostí i vkusem. Při prohlížení darovaného alba jsem
si i uvědomil, kolik energie jste museli vynaložit na to, aby něco tak hezkého a milého vzniklo.
Dík Vám za to, vystavil jsem si všechno doma společně s Vaším klíčem. Připomíná mi to tolik
hezkých okamžiků strávených v souvislostech s Vaším (naším) městem, kolik jich za mé více
jak šedesátileté práce v mé profesi nepamatuji. Za všechno Vám všem děkuji. Mám na mysli
F. L. Věka, Aloise Jiráska, scenáristu Otto Zelenku, výtvarníka dekorací Jana Zázvorku,
hudebního skladatele Jiřího Srnku a řadu vynikajících herců, které ani nemohu v tomhle
dopise vyjmenovat, jakož i všem občanům a milovníkům města Dobrušky se starostou v čele.
Takže srdečný dík za všechno!
Váš František Filip
2. Hlavní celoměstské akce
Oslavy výročí vítězství nad fašismem a Dne veteránů
Jako každoročně proběhla i v roce 2017 vzpomínková oslava květnového vítězství nad
fašismem v roce 1945. Tradičně se uskutečnila u památníku obětem nacismu před
průmyslovou školou, k němuž byly položeny věnce.
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Od roku 2001si v České republice připomínáme Den veteránů jako vzpomínku na
ukončené první světové války. V Dobrušce ve spolupráci se zdejší vojenskou posádkou
pokládají zástupci města každoročně věnce k uctění památky všech válečných veteránů k
památníkům v Dobrušce, Domašíně, Křovicích, Běstvinách a Mělčanech.
Veteráni z Chábor a Dolů mají svá jména uvedena na památníku u dobrušského
městského parku a část veteránů ze Spáleniště na hřbitově v Dobrém. O zbývající část
spálenišťských veteránů se symbolicky záslužně stará pan Jiří Moravec, majitel nedávno
opraveného pomníku u zastávky ve Spáleništi.
Dobrušská pouť
Od pátku 26. do neděle 28. května ovládla město jubilejní desátá pouť plná atrakcí,
prodejních stánků a kulturních zážitků. Její organizátorka, paní Monika Růžičková, se každý
rok snaží přivézt na pouť novou atrakci. Letos to byl Avengers. V odpoledních hodinách
vystoupily dobrušské mažoretky a taneční skupina D-Rush Melounci. Poté si návštěvníci
pouti mohli poslechnout revivalovou skupinu Wanastowi Vjecy a na závěr vystoupil stále
atraktivní zpěvák Petr Kotvald. K desátému jubileu obnovené pouti byl na sobotní noc
připraven velkolepý ohňostroj. Z pouti se mimo jiných mohly už po několik let těšit také děti
z Dětského domova v Sedloňově, pro něž organizátoři zajistili vstup na atrakce zdarma.
Otevření cyklostezky Dobruška – Opočno
První část cyklostezky Dobruška – Opočno podél silnice č. 298 se podařila vybudovat
současně se stavbou jižního obchvatu Dobrušky už v roce 1998. Zdolávala ovšem značné
převýšení, neměla dostatečnou šířku a daleko nevedla, proto se příliš nepoužívala. Následně
se usilovalo o naplánování trasy a výkup pozemků podél lipové aleje. Mnohé pozemky měly
desítky majitelů, navíc situaci komplikovalo několik nevyřešených dědictví. Pak se ještě
přidaly problémy s ochranou vzácného brouka páchníka hnědého, který lipovou alej obývá.
Kolem roku 2008 se začaly řešit možnosti vést trasu jinudy. Nejprve se zvažovala varianta
podél železniční trati, ale následně se přistoupilo k plánování současné trasy.
Po založení Mikroregionu Rodný kraj Františka Kupky městy Dobruškou a Opočnem
byla vypracována společná studie cyklostezky vedoucí kolem cihelny v Pulicích, která se
ukázala jako nejreálnější. Opočno svou část dokončilo na podzim roku 2012. Převážná část
trasy vedla po státních pozemcích, takže byly pro Opočno dostupnější. Stavbu opočenské
části stezky provedla stavební firma Chládek-Tintěra z Pardubic.
Dobrušský úsek byl mnohem složitější. Část stezky vede přes chráněné ložisko
cihlářských hlín, proto nemohla bát vykoupena a je využívána na základě věcného břemene.
V další části mezi Dobruškou a odbočkou na Pulice je účelová komunikace pro přístup k
polím. Oproti cyklostezce musí splňovat náročnější parametry - vyšší únosnost a minimální
šířku tři metry. Dobruška v neděli 4. června dopoledne slavnostně otevřela cyklostezku
vedoucí do Opočna. Téměř dvoukilometrový úsek se u bývalé pulické cihelny napojil na již
několik let používanou cyklostezku od Opočna. Nový úsek nemá asfaltový povrch v celé
délce. Čtyřsetmetrová část na výjezdu z Dobrušky zůstává nadále polní cestou, protože se
doposud nepodařilo vykoupit všechny pozemky potřebné k tomu, aby i zde cyklostezka měla
požadované parametry.
Slavnostní otevření cyklostezky se uskutečnilo v neděli 4. června v rámci charitativní
cyklotour Na kole dětem. V Dobrušce se zastavil pestrobarevný peloton vedený Josefem
Zimovčákem, několikanásobným mistrem světa v jízdě na vysokém kole. Po kulturním
programu, který vyplnily písničky v podání kapely Stará parta a vystoupení dobrušských
mažoretek, se peloton v čele se Zimovčákem, Petrem Lžíčařem a opočenskou starostkou
Šárkou Škrabalovou vydal k cyklostezce. U nového mostku v sousedství lesíka uprostřed polí
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daleko od frekventované silnice došlo k oficiálnímu otevření cyklostezky přestřižením pásky
a ke slavnostnímu přípitku.
Mezinárodní hudební festival F. L. Věka
Sedmý ročník Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka proběhl v období od 3.
září do 28. října a zahrnoval deset koncertů. Vedle tradičních měst a obcí - Dobruška,
Opočno, Nové Město nad Metují a Deštné v Orlických horách - se letos poprvé konaly
koncerty také v kostele sv. Prokopa v Přepychách a na zámku Kvasiny.
Již podruhé zahájil Mezinárodní hudební festival F. L. Věka špičkový houslista Ivan
Ženatý. Poprvé se festivalovému publiku představil v roce 2012, kdy vystoupil s Talichovou
komorní filharmonií, tentokrát se posluchači mohli těšit na spojení s Pražským komorním
orchestrem. Součástí zahajovacího koncertu, který se konal 3. září v kostele sv. Václava
v Dobrušce, bylo udělení ceny MHF F. L. Věka. Jejím sedmým nositelem je Ing. Jindřich
Bradna, který téměř padesát let pořádá koncerty v Náchodě a je dlouholetým předsedou
Komorní hudby Náchod.
Dalším dobrušským koncertem v rámci VII. ročníku festivalu tradičně vyvrcholily
Svatováclavské slavnosti. V neděle 24. září v dobrušském kostele sv. Václava vystoupila
houslistka Olga Šroubková, na trubku hrál Oliver Lakota a na varhany jihokorejský umělec
Jihoon Song.
Další festivalové koncerty se konaly v sobotu 9. září v kostele sv. Máří Magdalény
Orlických horách, kde vystoupil soubor ARS INSTRUMENTALIS PRAGENSIS (Liběna
Séquardtová - hoboj Ivan Séquardt - anglický roh, hoboj Luboš Hucek - fagot Pavel Nejtek kontrabas Josef Kšica - varhany, cembalo), v neděli 17. září účinkovala v prostorách zámku
v Kvasinách cembalistka Barbara Maria Willi a v sobotu 23. září se v kostele sv. Prokopa
v Přepychách představil houslista Josef Špaček a soubor Barocco sempre giovane. V neděli
1. října vystoupil v kostele Svatého Ducha v Dobrušce známý recitátor Alfréd Strejček, který
za doprovodu violoncellisty Petra Nouzovského představil pásmo věnované myšlenkám
Františka Vladislava Heka. O týden později, 8. října, účinkoval v Kodymově národním domě
v Opočně klarinetista Wenzel Grund a Apollon Quartet, v sobotu 14. října v Husově sboru
v Dobrušce Five Star Clarinet Quartet a polský varhaník Roman Perucki a v neděli 22. října
zaplnil koncertní sál novoměstského zámku hlas operního pěvce Richarda Nováka za
doprovodu klavíristy Jaroslava Šarouna. V závěrečném vystoupení festivalu 28. října se stejně
jako loni představil soubor Cigánskí diabli, který tentokrát účinkoval ve velkém sále
dobrušského Společenského centra-Kina 70.
Výhodou letošního ročníku bylo také předplatné, jehož majitelé mohli využít i
bezplatné autobusové dopravy na některé koncerty.
Vzpomínka na 17. listopad 1989
V pátek 17. listopadu proběhl na náměstí F. L. Věka vzpomínkový happening na
Sametovou revoluci. Setkání moderoval místostarosta města Petr Poláček, který přizval
dobrušského písničkáře Viktora Smětáka. Ten zazpíval několik písní Karla Kryla, jež doplnily
průvodní text. Účastníci společně zavzpomínali i na to, co kdo dělal 17. listopadu před 28
roky. Nejpoutavěji vyprávěl Vladimír Pavlíček z Domašína. Připomenuli si také
protikomunistickou angažovanost dobrušských obyvatel - manželů Petrových, pana Pavlíčka
a Šťáska proti tehdejšímu režimu. Poděkovali jsme paní Hoňkové, Ulrychové a panu
Bartošovi za zorganizování první velké veřejné demonstrace během revoluce 1989. V rámci
happeningu také poblahopřáli k narozeninám Lucii Marvanové, která spatřila světlo světa
přesně v památný den 17. listopadu 1989.
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Vánoce
Letošní vánoční strom, jedenáctimetrová pětadvacetiletá krásně souměrná douglaska
tisolistá rostla jen pár stovek metrů opodál - v areálu místní hasičské zbrojnice. Na špici
stromu se z vysokozdvižné plošiny instalovala osmicípá hvězda, rozvěsily se velké barevné
koule a dlouhé třpytící se řetězy. A pak už přišel podvečer na první adventní neděli a
netrpělivě očekávané slavnostní rozsvícení. Po pásmu vánočních koled v podání žáků místní
základní umělecké školy a krátkých proslovech starosty Petra Lžíčaře a faráře Augustína
Slaninky se na náměstí setmělo a vánoční strom se za tónů symfonické hudby a aplausu
publika nádherně rozzářil.
Také vánoční kulturní program roku 2017 byl velmi bohatý. Uskutečnily se adventní
koncerty žáků ZUŠ, Opočenky a Kamila Střihavky, koncertoval i ženský pěvecký sbor Vlasta
v synagoze. V tomto krásném prostoru proběhl i vánoční koncert Zdeňka Svědíka s dcerou
Gabrielou Machovou.
Nechyběly ani mikulášské nadílky, ani tradiční vánoční jarmark pořádaný
vlastivědným muzeem v jídelně SODEXHO v ZŠ Františka Kupky. K vánoční pohodě
přispěly i programy pro děti v městské knihovně a loutková představení Světa loutek.
Tradiční vyvrcholení Vánoc představovala půlnoční mše v kostele sv. Václava.
Vánoční atmosféru obohatily i výstavy. V městském lapidáriu to byly zvonky a
keramika manželů Jana a Barbory Šedových, v malém sále kina krajky členek Klubu
paličkování při Domě dětí a mládeže v Dobrušce, ve foyer městské knihovny výtvarné práce
dětí ze školní družiny ZŠ Františka Kupky a v bývalé Hájkově kovárně byla instalována
výstava fotografií Pavla Štěpána, přibližující tuto zajímavou památku.
Nechyběly ani sportovní akce jako Silvestrovský pochod, Silvestrovský běh či tradiční
novoroční cyklistická vyjížďka.
Závěr roku byl ve znamení Silvestříku pro děti, který na náměstí F. L. Věka vyvrcholil
tradičním velkým ohňostrojem.
3. Hospodářský život, sociální a správní záležitosti
Rozpočet
Rozpočet města Dobrušky na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města na svém
zasedání dne 15. února 2017. Schválený rozpočet příjmů činil 149.138.961 Kč, schválený
rozpočet výdajů činil 211.350.961 Kč. Rozpočet byl tedy schválen jako schodkový. Vyšší
výdaje byly pokryty úsporou finančních prostředků z roku 2016 ve výši 62.212.000 Kč.
Během roku 2017 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.
2017 činila u příjmů 166.514.715 Kč a u výdajů 228.726.715 Kč. Po úpravách byl rozpočet
opět schodkový se stejnou ztrátou.
Upravený rozpočet příjmů v roce 2017 byl splněn na 108,35 %. Skutečnost
vyinkasovaných příjmů v roce 2017 činila celkem 180.418.098,79 Kč.
Upravený rozpočet výdajů v roce 2017 byl splněn na 68,73 %. Skutečné výdaje byly
vykázány celkem ve výši 157.206.132,34 Kč.
Hospodaření města Dobrušky za rok 2017 skončilo přebytkem hospodaření ve výši
23.211.966,45 Kč.
Hospodaření bylo ovlivněno nerealizováním nebo nedočerpáním některých
investičních akcí, z nich největšími jsou sportovní hala v Pulicích (2,1 mil. Kč), přístavba
DDM (6,4 mil. Kč), komunitní dům pro seniory – PD (1,87 mil. Kč), školní družina ZŠ
Pulická (1,5 mil. Kč), mateřská škola (1 mil. Kč), komunální technika (4 mil. Kč),
technologické centrum (8,1 mil. Kč) aj.
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V rozpočtové rezervě kapitálových výdajů zůstalo 5,9 mil. Kč. Běžné výdaje byly
nedočerpány ve výši 14,1 mil. Kč. Naopak příjmy byly o 13,9 mil. Kč vyšší, než byl rozpočet.
Nejdůležitější stavební akce ve městě
V roce 2017 se uskutečnila řada stavebních a investičních akcí financovaných
z prostředků města Dobrušky, v některých případech s přispěním dotací. Pro potřeby města
zpracovala Vodárenská společnost z Chrudimi matematický model kanalizační sítě, který
simuluje odtok vod v kanalizaci při různě zadané délce trvání deště. Tím poukazuje na
kritická místa kanalizační stoky. Model tak např. ukázal, kde je nutné upravit dimenzi
kanalizace. Vynaložené prostředky ve výši více než 500 000 korun tak slibují ušetření větších
částek, které by bylo nutné vynaložit při řešení havarijních situací.
S velkým zpožděním byla generální dodavatelem, firmou TREPART z Prahy,
dokončena stavba městské smuteční síně u hřbitova. Celková částka, kterou město na její
výstavbu vynaložilo, činila více než 16 milionů korun a dalších téměř 200 000,- Kč stálo
vybavení, které zhotovil truhlář Vladimír Falta ze Slavětína. Stavba tak začala sloužit
posledním rozloučením s občany Dobrušky a nejbližšího okolí.
Za účelem kvalitnějšího čištění splaškových vod vzniklých na stadionu byl za stávající
septik instalován biologický filtr. Stadion kvůli své poloze není připojen na centrální ČOV
v Pulicích. Dodávku a montáž zajistila firma AQUA SERVIS, a.s. z Rychnova nad Kněžnou
za necelých 62 000,- Kč.
Rok 2017 byl také rokem dokončení cyklostezky mezi Dobruškou a Opočnem. Stavbu
realizovala firma COLAS CZ z Prahy za téměř 4 miliony 240 tisíc korun. Chodci i cyklisté
toto dílo přivítali, protože zkracuje cestu mezi oběma městy. Dosud se mohla využívat silnice
vedoucí přes Pulice, která však byla delší a byl na ní automobilový provoz. Silnice č. 298 byla
pro tento způsob dopravy v podstatě vyloučena pro svou vysokou nebezpečnost.
Téměř milion korun stála výměna vodovodního potrubí pod Zlatým potokem
v Semechnicích, kterou provedla firma AQUA SERVIS z Rychnova nad Kněžnou. Toto
potrubí přivádí pitnou vodu z vrtu v Semechnicích do vodojemu na kopci Chlum a dále pak
do Dobrušky a okolí. Jednotlivá potrubí byla pod dnem toku z jednoho břehu na druhý
protlačena. Hloubky výkopů dosahovaly místy čtyř metrů.
Firma z Brna instalovala herní prvky na dětské hřiště v Domašíně. Akce stála téměř
390 tisíc korun. Dodána a namontována byla malá pružinová houpačka, nářadí v podobě
několika hrazd, lavice a bradel určené pro venkovní posilování těla a dřevěná herní věž
s houpačkami, skluzavkou a sítí. Pro umístění byl použit pozemek za sousoším Kalvárie a
pomníkem padlým.
Za téměř 3,5 milionů korun rekonstruovala firma Dlažba z Vysokého Mýta ulici
Poddomí. Přitom došlo k výměně tří stožárů a kabelového vedení veřejného osvětlení, kde
byla nově použita LED diodová svítidla. Bylo také vyměněno vodovodní vedení včetně
přípojek a dvou hydrantů. Pro odvodnění komunikace byla vybudována nová silniční
kanalizace z plastového potrubí, do níž jsou svedeny čtyři nové uliční vpusti. Součástí nové
silniční kanalizace je instalovaný betonový odlučovač ropných látek. Kanalizace vyúsťuje
vedle čp. 234 do potoka Brtvy. V rámci technického zhodnocení ulice Poddomí byly
rozšířeny zpevněné plochy (chodník vč. chodníku k čp. 234, plocha pro kontejnery, pojízdná
komunikace, odstavné plochy pro parkování a vjezdy) s krytem z betonové dlažby. Pro
oddělení rozdílných výškových úrovní některých ploch byla použita betonová palisáda. Pod
dlažbu určenou pro pojíždění dopravními prostředky bylo použito kamenivo zpevněné
cementem.
Za 500 000,- Kč postavila dobrušská stavební společnost ASINTA objekt rychlého
občerstvení s přístavbou a vybudovala nové zpevněné plochy na městském stadionu Václava
Šperla.
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V Provozské ulici byla opravena kanalizace o průměru 600 mm bezvýkopovou
metodou. Jde o metodu protažení měkkého laminátového rukávu původní kanalizací. K jeho
vytvrzení je pak nutné rukáv nafouknout horkým vzduchem a stabilizovat UV lampami.
Otvory pro kanalizační přípojky jsou posléze vyříznuty dálkově ovládaným robotem. Tímto
způsobem bylo sanováno 109 m kanalizace, která vede též pod křižovatkou se silnicí I/14.
Hodnota díla tvoří téměř milion korun.
Vedle těchto se uskutečnila ještě řada další drobnějších akcí. Akce v oblasti péče o
místní památky jsou uvedeny v samostatném oddílu.
Technické služby
K zajištění činností TS bylo v roce 2016 zaměstnáno celkem 26 pracovníků v
trvalém pracovním poměru. Pracovní činnost na dohodu o provedení práce vykonávalo 6
osob. V průběhu roku 2017 bylo vytvořeno 6 pracovních míst v rámci veřejně
prospěšných prací. Další 2 osoby byly zaměstnány při plnění podmínek výkonu trestu
obecně prospěšných prací.
Drobné opravy chodníků komunikací prováděli vlastní pracovníci TS. Opravy
výtluků byly prováděny studenou asfaltovou směsí. Dodavatelsky byly provedeny opravy
v ulicích Malá Kostelní, Čs. Odboje a Radima Drejsla.
V roce 2017 byly prováděny úpravy dopravního značení ve spolupráci s Městskou
policií a požadavky odboru výstavby města Dobrušky. Opravy kanálů byly prováděny
vlastními silami vyjma větších oprav, které byly zajištěny dodavatelsky a provedeny
v ulicích Malá Kostelní, Čsl. Armády a Opočenská.
Parkovací automaty byly pravidelně kontrolovány, prováděna jejich údržba, servis a
výběr hotovosti. Provozování parkovacího automatu v roce 2017 přineslo tržby ve výši 957000
Kč. Byl zrušen parkovací automat před poštou.
Odpadkové koše ve městě byly vyváženy 2x týdně, na náměstí F. L. Věka třikrát
týdně, v přilehlých obcích dvakrát týdně. Průběžně byly staré koše opravovány nebo
vyměněny za nové.
Strojní čištění komunikací ve městě i v místních částech bylo prováděno samosběrným
čistícím strojem zametacím strojem BUCHER.
Zimní údržba místních komunikací a veřejných prostranství byla prováděna na
chodnících stroji CARRARO a HOLDER. Údržba cest je prováděna vozidly BU 100, RWM
a dvěma traktory s radlicí a posypem. Nakládka posypového materiálu je prováděna strojem
UNC. Úklid sněhu je prováděn dvěmi nakládacími stroji a kontejnerovým vozidlem LIAZ.
Sečení travnatých ploch bylo prováděno od měsíce dubna až do konce listopadu
2017. Na sečení a úpravě travnatých ploch bylo zaměstnáno 9 zaměstnanců a 1
pracovník v rámci veřejně prospěšných prací.
V roce 2017 byl prováděn ořez stromů dle plánu údržby zeleně. Kácení stromů
je prováděno na základě povolení odboru ŽP města Dobrušky. Největším počinem
v roce 2017 bylo pokácení bříz v areálu stadionu a zajištění výsadby nových stromů.
Dále byla provedena výsadba nových stromů na dětském hřišti na sídlišti.
V průběhu roku jsou průběžně prováděny opravy a revize veřejného osvětlení
vlastními pracovníky. Byly provedeny defektoskopické zkoušky 100 ks stožárů VO.
Provedeny nátěry na stožárech 5 m v počtu 250 ks. Největším počinem v roce 2017 byla
rekonstrukce osvětlení v ulici Na Poddomí kde byly osazeny nová LED svítidla. V ulici
Kostelní byla provedena výměna 7 ks stožárů + montáž nových LSD svítidel v počtu 7 ks.
Dále byla provedena rekonstrukce nasvětlení kostela sv. Václava a zvonice. Byly prováděny
revize osvětlení VO. V obci Domašín byla provedena rekonstrukce části nadzemního vedení
VO. Do všech rozvaděčů VO v počtu 21 ks bylo provedeno osazení svodičů přepětí. V ul. Na
Poříčí byla provedena výměna starých stožárových patic a výměna svorkovnic. Byly
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provedeny opravy elektroinstalace na domech v majetku města. Podpora zajištění kulturních
akcí pořádaných městem. Instalace květinové a vánoční výzdoby.
Na hřbitovech je prováděn pravidelný úklid, odvoz odpadu, sečení trávy a údržba
památných hrobů. Dále jsou zajišťovány opravy osvětlení hřbitova a kostela a jsou prováděny
opravy vodovodní sítě. Technické služby se podílely na dokončení výstavby nové smuteční
síně, kde byly provedeny konečné úpravy terénu včetně zatravnění a odvoz nepotřebného
materiálu ze stavby.
TS provozují veřejné WC v ulici Pulická a WC na hřbitově s pravidelnou
kontrolou a úklidem. Provozování veřejného WC v roce 2017 přineslo tržby ve výši 46 tis.
Kč.
Na kompostárně je shromažďován rostlinný materiál z veřejné zeleně (tráva, listí,
větve) od března do konce listopadu Následně je materiál drcen, tříděn a kompostován. V
roce 2017 bylo vyprodukováno 1 515 t kompostu, který byl poskytnut občanům města
Dobruška.
Dle plánu bylo vytěženo a zpracováno 472,5 m3 dřevní hmoty. Z toho 389,88 m3 činí
mýtní úmyslné těžby a 82,64 m3 činí mýtné náhodné těžby. První zalesnění provedeno na 1,4
ha. Výchovné zásahy formou prořezávky podléhající lesnímu hospodářskému plánu proběhly
na ploše 0,15 ha. Celkový příjem z prodeje dřevní hmoty činil 1 mil. Kč.
V průběhu roku docházelo k pronájmu plošiny, vozidel a strojů. Pronájem techniky
přinesl příjmy ve výši 196 tis. Kč
Během roku se TS podílely na technickém zabezpečení kulturních a společenských
akcí pořádaných městem. Několikráte stavěly a rozebíraly pódium a zastřešení, vozily
lavičky, stoly, stany a sudy na odpad. Zajišťovaly bezpečnost diváků a návštěvníků akcí.
Instalovaly a demontovaly vánoční výzdobu a stavěly či kácely vánoční strom.
V roce 2017 bylo koupeno nové vozidlo FUSO na sběr a odvoz odpadů. Náklady na
pořízení činily 1 216 tis. Kč. Pro sečení travních porostů byla zakoupena sekačka Kubota
GZD 15. Náklady na pořízení činily 435 600 Kč. Stará sekačka byla převedena na organizační
složku sportovního zařízení města Dobrušky, kde bude nadále využita.
V průběhu roku 2017 byly provedeny revize na mostních konstrukcích a lávkách, které
jsou v působnosti města Dobrušky a vydány pasporty na tyto objekty. V areálu CZT došlo
k přetřídění a drcení nevyužitelných stavebních materiálů a byly zajištěny certifikáty k využití
těchto materiálů pro údržbu komunikací nebo k prodeji.
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je rozdělena na terénní a ambulantní. Terénní službou je míněno
poskytování služby v terénu, tedy na území města Dobrušky a spádových obcí. Ambulantní
služba je poskytována v budově pečovatelské služby ve středisku osobní hygieny.
V roce 2017 byla služba poskytnuta celkem 78 klientům. Z toho bylo 19 mužů a 59
žen.
Počet uživatelů služby:
• stupeň 0 - žádná závislost - 20
• stupeň 1 - lehká závislost - 27
• stupeň 2 - středně těžká závislost - 24
• stupeň 3 - těžká závislost - 7
• stupeň 4 - úplná závislost – 0
Žádná žádost o službu nebyla odmítnuta.
Ze 78 uživatelů služby bylo 7 příjemců Pnp 3. stupně a 24 Pnp 2. stupně. U těchto
uživatelů je již výrazně snížená schopnost pečovat o svou osobu. Jejich setrvání v domácím
prostředí je umožněno poskytnutím více úkonů, zajištěním většího spotřebovaného času při
poskytování úkonů a také spoluprací s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb.
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Vzhledem k tomu, že výborně funguje spolupráce s těmito subjekty, je možno zajistit
uživatelům komplexní péči a tím jim umožnit zůstat v domácím prostředí.
Důležitou a stále rostoucí potřebou je pro klienty zajištění kontaktu se společenským
prostředím formou doprovodu služebním vozem. Kromě návštěv lékařů, rehabilitací je velmi
často využíván tento úkon k zajištění doprovodu na různé kulturní a společenské akce
pořádané městem Dobruškou, nebo i soukromými subjekty. Umožňujeme tím uživatelům
služby účastnit se dění ve městě. Pro zvýšení dostupnosti pečovatelské služby byla využita
možnost získání financí na nákup druhého služebního vozu na základě dotačního titulu
vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí.
V loňském roce mezi tyto akce mj. patřily: schůze Klubu zdravotně postižených,
setkání seniorů s představiteli města Dobrušky, dětský Silvestřík, Dobrušské letní
muzicírování, dobrušská pouť, pravidelné návštěvy Klubu důchodců, návštěvy filmových
představení pro seniory ve Společenském centru - Kině 70.
Další možností, kdy se uživatelé pečovatelské služby mohou vzájemně setkávat, jsou
akce pořádané ve společenské místnosti. Probíhají zde pravidelná setkání s knihou, které
uvádí členka souboru F. A. Šubert, besedy se starostou města Dobrušky, vánoční vystoupení
dětí z obou mateřských škol, vystoupení žáků Základní školy Opočenská.
Potřebné informace o pečovatelské službě mohou zájemci i nadále získat na webových
stránkách města Dobrušky, v letácích pečovatelské služby, které jsou nabízeny v ordinacích
praktických lékařů, informačním centru města, na odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
nebo přímo v sídle pečovatelské služby. Případní zájemci mají možnost přímo navštívit
zařízení pečovatelské služby, kde jsou podrobně informováni o možnostech poskytované
služby tak, aby byla naplněna jejich objednávka dle konkrétních požadavků. Poskytování
služby je ryze individuální záležitostí, to znamená, že služby jsou plánovány konkrétnímu
uživateli s ohledem na jeho požadavky, zdravotní stav a sociální situaci. Kromě podrobných
informací pečovatelská služba zapůjčuje DVD, které informuje o postupu při zavedení služby,
úkonech, které mohou uživatelé využít, a umožňuje nahlédnout do prostor zařízení.
Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti byla v našem městě a regionu opět mimořádně nízká. V celém
okrese Rychnov nad Kněžnou činila k 31. prosinci pouze 1,4 % a patřila k nejnižším
v republice. Na Dobrušsku to představovalo téměř stejné číslo, tj. 1,44 %. Nejnižší
nezaměstnanost byla na sousedním Solnicku – 0,77 %. Jak je z uvedených čísel patrné, je
reálná nezaměstnanost nulová, jde víceméně o jednotlivé výjimky se specifickým pracovním
zaměřením a osoby, které pracovat nehodlají.
Extrémně nízká nezaměstnanost je způsobována zejména bouřlivým rozvojem
kvasinské automobilky, která přetáhla i pracovníky z jiných oborů, kde je spíše pociťován
jejich nedostatek. Tento vývoj má i své negativní dopady na celé území, které nestačí splňovat
jeho nároky, ať již jde o bytovou výstavbu, dopravní infrastrukturu apod. Potřebu výrazněji
dotovat toto území si uvědomila i vláda ČR, která uvolnila značné množství finančních
prostředků pro zlepšení situace.
Městská policie
Město Dobruška zaměstnávalo celkem 7 strážníků zařazených k Městské policii
Dobruška. Všichni strážníci vlastní příslušná osvědčení a v souladu s právními předpisy je
organizována jejich fyzická příprava a proškolování, včetně absolvování prolongačního kurzu
v akreditovaném středisku a zkoušky z odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra
ČR.
Městskou policii Dobruška řídí dle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění
pozdějších předpisů starosta. Dne 19. června 2017 byl na zasedání zastupitelstva města
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Dobruška pověřen řízením Městské policie Dobruška místostarosta pan Petr Sadovský
s účinností od 1. července 2017. Dne 13. prosince 2017 byl na zasedání zastupitelstva města
Dobruška pověřen do funkce vrchního strážníka Adolf Soumar, který nahradil ve funkci
vrchního strážníka str. Norberta Beneho, který ukončil pracovní poměr k 1. červenci 2017.
Stále pokračují veřejnoprávní smlouvy s městem Opočno a obcemi České Meziříčí,
Králova Lhota, Přepychy, Rohenice, Pohoří, Olešnice v Orl. horách, Val a Provoz.
Na základě veřejnoprávních smluv vykonávají strážníci svou činnost v těchto
lokalitách v plném rozsahu jejich pravomocí. Ze strany starostů k této činnosti nebylo
připomínek. Naopak toto působení Městské policie Dobruška bylo hodnoceno velice kladně.
Občané těchto obcí stejně jako v předešlých letech volají hlídku Městské policie Dobruška k
řešení přestupků a obrací se na ni i s žádostí o radu nebo pomoc.
Plánování služeb se řídí podle pracovního kalendáře, bezpečnostní situace v okolních
městech a obcích nebo na žádost při konání kulturních a společenských akcí. Strážníci
Městské policie Dobruška vykonávají službu ve dvanáctihodinových denních i nočních
směnách. Noční služba je vzhledem k nízkému počtu strážníků zabezpečena pouze v pátek a
v sobotu nebo při výjimečných situacích i v běžném pracovním týdnu.
V roce 2017 Městská policie Dobruška zajišťovala většinu kulturních a sportovních
akcí konaných nejen na Dobrušsku, ale i v okolních obcích s uzavřenou veřejnoprávní
smlouvou.
Při každodenní činnosti spolupracovali strážníci se složkami integrovaného
záchranného systému a to především s Policií České republiky, Hasičským záchranným
sborem a zdravotnickou záchrannou službou. Spolupráce probíhá také se sborem
dobrovolných hasičů a různými spolky přilehlých obcí. Při zásazích těchto jednotek
integrovaného záchranného systému zabezpečují strážníci uzávěry silničního provozu, zákaz
vstupu do určených míst, kontaktují dotčené majitele majetku zasažených objektů po
ukončení zásahu a plní další nezbytné úkony dle pokynu velitele zásahu. Spolupráce se
záchrannou zdravotní službou spočívá v ověřování některých případů žádostí o příjezd
záchranné služby. V dalších případech je požadována přítomnost strážníků při ošetřování
agresivních pacientů nebo pacientů, kteří jsou pod vlivem alkoholu.
Strážníci také velice úzce spolupracovali i s ostatními odbory při MěÚ Dobruška a
dalšími organizacemi. Obzvláště s pracovnicemi OSPOD, pracovníky odboru dopravy a
správy vnitřních věcí, pracovníky technických služeb. Spolupráce s těmito složkami je stále
na dobré úrovni.
V roce 2017 řešili strážníci 648 přestupků, za něž v 319 případech uložili napomenutí
a v 329 případech pokuty v celkové výši 124 400,- Kč. Celkem 88 přestupků bylo předáno
k řešení správnímu orgánu. Strážníci také mj. odchytili 35 toulavých zvířat, dvě osoby
převezli na záchytnou stanici a přijali 151 oznámení od občanů.
Technické vybavení Městské policie Dobruška je na dobré úrovni. Vzhledem ke stále
zvyšující se agresivitě a aroganci osob se snažíme toto vybavení rozšiřovat a modernizovat,
abychom předešli tomu, že k projednání přestupku nebo trestného činu není doložen
dostatečně kvalitní záznam nebo strážník nebude mít k provedení zákroku potřebný technický
prostředek. Potřeba kvalitního vybavení se však netýká pouze v souvislosti (nebo ve spojení)
s nějakým pachatelem, který se dopouští přestupkového jednání nebo páchá trestný čin. Je
zapotřebí zkvalitňovat služby i občanům a k tomu strážníci potřebují kvalitní pracovní
pomůcky a odborná školení. V roce 2017 byli tři strážníci odborně proškoleni pro odchyt
toulavých zvířat a byly zakoupeny dva nové záchytné kotce pro tato zvířata.
Městská policie provozuje celkem 13 kamer v nepřetržitém provozu. Pracoviště
obsluhy kamerového monitorovacího systému je umístěno v budově čp. 32 na náměstí F. L.
Věka. Cílem systému je monitorování veřejného prostranství a to zejména:
- zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku;
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odhalování trestných činů a přestupků;
vizuální kontrola rizikových oblastí v záběru kamer;
vizuální monitorování bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě.
Strážníci Městské policie Dobruška se systematicky i v roce 2017 věnovali práci
s dětmi v oblasti prevence kriminality a výskytu rizikového chování jako je např. rizikové
chování v dopravě, šikana, požívání alkoholu, drog a jiných návykových látek, nebezpečí
hrozící v kyberprostoru (kyberšikana, netolismus, stalking), majetková kriminalita a
vandalismus. Na tomto základě byli realizované preventivní programy pro dobrušské
mateřské, speciální, základní a střední školy.
Dohled nad bezpečným přechodem pozemní komunikace žáků u ZŠ Fr. Kupky
zabezpečují dva proškolení občané, kde se k nim několikrát v roce a v nenaplánovaném čase
připojila i hlídka Městské policie.
Dohled nad bezpečným přechodem žáků u ZŠ Pulická vykonávají strážníci Městské
policie Dobruška.
-

4. Kulturní dění
Dobrušské televizní vysílání
Dobrušské televizní vysílání si za více než dvě desetiletí své existence získalo značnou
oblibu zejména u starší generace, které přibližuje události ve městě. Oblíbené jsou i záznamy
z kulturních pořadů, jichž se starší lidé nemohou např. pro svůj zdravotní stav zúčastnit.
Vysílání od samého začátku připravuje firma HEURÉKA pana Zdeňka Frimla.
Obrazové informace z nejdůležitějších událostí jsou přístupné i na oficiálních
webových stránkách města Dobrušky, kde bývají doplněny zpravodajskými šoty pana Duška.
Dobrušské televizní vysílání je přístupné i pro ty, kteří nemají doma kabelovou televizi.
V půjčovních hodinách jsou tyto programy promítány na velkoplošné obrazovce ve foyer
městské knihovny.
Dobrušský zpravodaj
Dobrušský zpravodaj v roce 2017 změnil svoji tvář. Od začátku roku 2017 se zásadně
změnilo vydávání městských měsíčníků. Dobrušský list zanikl a Dobrušský zpravodaj se
oblékl do zcela nového kabátu.
Zásluhou většího množství autorských článků se změnil jeho obsah. Začal přinášet
více aktuálních zpráv a novinek z činnosti města a městského úřadu. Formát zpravodaje se
zvětšil z A5 na A4. Na první pohled zaujala barevná obálka na křídovém papíře. Měsíčník je
uvnitř dvoubarevný. Jako druhá barva byla zvolena červená. Největší změnu z pohledu
čtenářů přinesl fakt, že všechny domácnosti ve městě začaly zpravodaj dostávat do poštovních
schránek zdarma. Nový Dobrušský zpravodaj vychází v nákladu 3300 výtisků.
Město zřídilo nové pracovní místo: tiskový mluvčí – šéfredaktor Dobrušského
zpravodaje. Na základě výběrového řízení byl přijat Miroslav Sixta, který vedl nově
vytvořenou redakční radu pracující ve složení: Jan Šťastný (tajemník), Jiří Mach, Dana
Ehlová, Jana Lukešová-Hedvičáková, Zdena Hanousková a Josef Frýda. Autorsky do
zpravodaje nejčastěji přispívali Miroslav Sixta, Dana Ehlová a Jiří Mach.
Na šestatřiceti stranách vycházely články v nových pravidelných i občasných
rubrikách: Zprávy z radnice, Aktuality z města, Z historie, Z kultury, Ze škol, Ze života
spolků, Ze sportu, Společenská kronika, Na návštěvě u sousedů, Palec nahoru – palec dolů.
Čtenáři si také velmi oblíbili pravidelnou křížovku o ceny (vstupenky do kina). Každý měsíc
zaslalo vyluštěnou tajenku padesát a více lidí.
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Společenské centrum – Kino 70
Společenské centrum - Kino 70 Dobruška zajišťovalo pro občany města a jeho
širokého okolí následující služby.
Provozování audiovizuálních projekcí (promítaní všech dostupných filmů dle
možnosti distribuce v ČR – uzavřeny smlouvy s osmnácti distribučními partnery pro potřeby
běžného promítání a dle stanoveného hracího profilu kina) a dále pak promítání tzv. ART
filmů, filmů "Přenosy do kin", Projektu 100 a KF Praha (Kinematovlak, LK, dopoledního
promítání „nejen“ pro seniory a promítání v rámci celorepublikového semináře „Dobrušská
filmová klapka“. Bylo odehráno 373 filmových představení, které navštívilo 12.579 diváků,
kteří v pokladně kina utratili 1,278.176,09,- Kč.
Organizování ostatních kulturních akcí města a jejich fotodokumentaci a poskytování
služeb v oblasti pronájmu (zapůjčení) prostor kina a jeho zařízení. V této organizátorské,
pořadatelské činnosti a oblasti pronájmu sálu kina bylo uspořádáno množství nepravidelných
kulturních akcí, divadelních představení, schůzí a výročních oslav. Za kulturní akce
(nefilmového rázu) bylo za vstupenky přes pokladnu utrženo 989.656,- Kč. Společenské
centrum - Kino 70 Dobruška dále pronajímalo další prostory SC - Kina 70 (malý sál,
klubovna, šatny, velký sál, kinokavárna) – příjmy činily celkem 80.950,- Kč.
Služby v oblasti reklamy. Příjem celkem za rok 2017 činí 13 715,61,- Kč. Z reklamní
inzerce byl hrazen tisk malého měsíčního programu. Pracovníci Společenského centra-Kina
70 zajišťovali také provoz loutkové scény v sokolovně v Dobrušce
Společenské centrum-Kino 70 v Dobrušce připravilo na konec školního roku
přistavení a provoz oblíbeného Kinematovlaku, který se uskutečnil ve dnech 25. června – 2.
července a navštívilo ho 1.025 diváků při 30 představeních s jedním koncertem (150 diváků).
V letních měsících roku bylo již po čtvrté v areálu městského venkovního koupaliště
realizováno letní kino. Od 7. 7. – 31. 8. 2017 bylo odehráno 20 filmových představení, které
přes nepříznivé počasí navštívilo 184 diváků.
Mezi nejúspěšnější tituly roku 2017 patřily filmy Anděl Páně 2 (ČR), Padesát odstínů
temnoty (USA), Masaryk (ČR), Všechno nebo nic (ČR), Šmoulové: Zapomenutá vesnice (ve
3D - USA), Bába z ledu (ČR), Po strništi bos (ČR), Star Wars: Poslední z Jediů (ve 3D –
USA) a český film Čertoviny uvedený v předpremiéře.
V posledních třech letech se daří zvyšovat návštěvnost filmových představení
v dobrušském kině i jeho tržby.
Představení
Návštěvníci
Příjmy ze vstupného
Rok 2015
374
8.373
964.148,Rok 2016
358
12.347
1.184.022,Rok 2017
373
12.579
1.409.483,Dále byly v průběhu roku 2017 zajištěny další akce, jak komerčního, tak
nekomerčního rázu. Jednalo se např. o koncert Novoměstské filharmonie, výroční akademie
dobrušské mateřské školy, vystoupení žáků ZUŠ, vystoupení souboru mažoretek, zahájení
školního roku, večer k výročí rekonstrukce kina, jarní a podzimní tvoření s jarmarkem,
setkání s důchodci, večerní univerzita třetího věku, pravidelné bohoslužby Církve bratrské
Bystré a nově pořádané akce jako byl Filmový seminář Dobrušská filmová klapka, a velice
oblíbené dopolední promítání „nejen“ pro seniory. V tomto širokém výčtu akcí nejsou
uvedena zasedání a školení MZ, jednání o záležitostech města, schůze komisí, výstavy na
malém sále, zkoušky divadelních i hudebních souborů nebo Divadelní přehlídka Šubertova
Dobruška apod.
Následující tabulka zahrnuje všechna představení, jejich návštěvnost a celkové
příjmy a výdaje za poslední tři roky:
Počet akcí
Návštěvnost
Celkové příjmy
Celkové výdaje
Rok 2015
387
12.424
2.275.398,4.234.773,-
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Rok 2016
Rok 2017

373
15.527
2.453.381,4.297.377,389
16.189
2 600 802,4 729 968,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.
V průběhu roku 2017 došlo k úpravě hracího profilu kina přidáním představení.
Nejvyšší vstupné bývá na filmy ve 3D projekci hollywoodských studií a domácí produkce,
která promítáme většinou v pátek i 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 je nabízen zpravidla ve
čtvrtek a v neděli večer a vybírány jsou filmy, které opravdu stojí za to vidět a v televizi se na
ně prostor najde jen výjimečně. Ve čtvrtek je nabídka obohacena nabídku o záznamy
nejrůznějších koncertů, výstav i dokumentárních snímků.
Z 218 sledovaných kin dle UFD je SC - Kino 70 Dobruška na 140. místě, Nové
Město nad Metují na 145. a kino v Rychnově nad Kněžnou na 164. místě.
Městská knihovna
V roce 2017 byla knihovna uzavřena veřejnosti dvakrát. Ve dnech 2 až 16. června byly
vyklízeny skladové prostory, odváženy staré kovové regály a následně instalovány nové
mobilní regály na míru. Proběhla též rekonstrukce kuchyňky pro zaměstnance. Tradiční
uzavírka byla v období vánočních svátků z důvodu minimálního zájmu čtenářů. Náklady na
její případný provoz by neodpovídaly poskytnutým službám.
V průběhu roku 2017 využilo služeb městské knihovny celkem 20 862 uživatelů (tj.
návštěvníci půjčoven, uživatelé internetu a návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí).
Webové stránky městské knihovny navštívilo během roku celkem 11 376 uživatelů.
Knihovnice průběžně informovaly o novinkách, připravovaných akcích i probíhajících
změnách svých 400 fanoušků na facebookovém profilu knihovny. Rovněž bylo zodpovězeno
mnoho dotazů prostřednictvím telefonní linky, mobilních zařízení i e-mailové pošty.
Meziknihovní výpůjční služba zaznamenala v roce 2017 značný pokles čtenářských
požadavků o zapůjčení knih z jiných knihoven – celkem 47 (loni 118) kladně vyřízených
žádostí. Pokles může být do jisté míry způsoben zdražením poplatku za službu ze 45 Kč na 60
Kč kvůli stále se zvyšujícím cenám poštovného. Nárůst zaznamenala služba půjčování knih
z vlastního fondu jiným knihovnám. Oproti loňským 30 knihám takto půjčily celkem 57 knih.
Knihovní fond, čtenáři
Fond Městské knihovny Dobruška čítal ke dni 31. 12. 2017 celkem31 222 knihovních
jednotek a 61 titulů periodik (včetně 5 titulů denního tisku).
Na nákup knihovního fondu bylo vynaloženo226337,- Kč. Přírůstky knih činily893svazků.
Úbytek způsobený vyřazením zastaralých a zničených knih byl 1 468 svazků. Vyšší úbytkové
číslo je následkem doporučení metodického pokynu Dobrý fond pro dobrou knihovnu:
standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu.
Ke dni 31. 12. 2017 bylo v městské knihovně zaregistrováno 1 250 čtenářů, což je
téměř stejný počet jako v předchozím roce. Z toho bylo 444 čtenářů do patnácti let (tj. zhruba
1/3 z celkového počtu čtenářů).
Půjčovny navštívilo 16 987 osob, zájemců o přístup k veřejnému internetu bylo 928,
on-line služby knihovny (elektronický katalog a čtenářské konto) využilo celkem 5 475
uživatelů.
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Čtenáři uskutečnili během roku celkem 40 923 výpůjček, z toho 7 817 prolongací.
Skladbu výpůjček tvořily z 87 % knihy a z 13 % časopisy. V průběhu roku 2017 bylo
vyřízeno celkem 1 754 rezervací.
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 2017 poskytla knihovnice v rámci poradenské a konzultační činnosti
pro neprofesionální knihovníky 25 osobních konzultací a 46 telefonických konzultací.
V rámci výměnných fondů bylo během roku 2017 vypůjčeno celkem 44 souborů obsahujících
2 669 svazků knih.
V oblasti regionálních služeb pro obvod Dobruška nedošlo k žádným personálním
změnám.
V dubnu tradičně uspořádala dobrušská knihovna ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Rychnově nad Kněžnou setkání obecních knihovníků okresu Rychnov nad Kněžnou.
Kulturně-výchovné akce knihovny pro veřejnost
V roce 2017zorganizovala městská knihovna celkem 127 akcí, z toho 67 kulturních a
60 vzdělávacích. Celkový počet návštěvníků uvedených akcí byl 2 947.
Stejně jako v minulých letech tvořily skladbu akcí především výstavy, besedy
s literárními osobnostmi, přednášky, exkurze a infomační lekce pro žáky mateřských,
základních a středních škol.
Tradičně byla každý měsíc instalována nová výstava v prostorách foyer knihovny.
Největší ohlas měly únorová výstava pohlednic místních sběratelů Josefa Matušky a Josefa
Langra Sokol má už 155 let; březnová výstava nápaditých knižních objektů (knih, které se
nedají číst) hradeckého knihaře Josefa Páchy nazvaná Knižní obě-kty; Kabelky od Šárky,
prodejní výstava ručně šitých originálních kabelek Šárky Lacinové; výstava Obrazy,
olejomalby s tematikou Opočna a jeho okolí od Marcely Lukešové.
I během roku 2017 pokračovala spolupráce městské knihovny s vlastivědným muzeem
v pořádání velmi oblíbených a hojně navštěvovaných cestopisných přednášek. Proběhly
přednášky Vietnam (manželé Špillarovi), Ekvádor – cesta do středu světa (J. Linhart),
Japonsko (manželé Márovi), Arktida a Antarktida – české polární stanice (V. Pavel), Moluky
a RajaAmpat (manželé Adamovi).
V únoru připravila knihovna pro veřejnost přednášku Mgr. Pavly Apostolaki
Aromaterapie.
Do tradiční celostátní akce Březen – měsíc čtenářů se knihovna zapojila opět několika
svými akcemi. V obou odděleních byli vyhlášeni a odměněni nejlepší čtenáři roku 2016.
Úspěch mělo setkání se spisovatelkou Ivou Pekárkovou, která přijela za svými příznivci až
z Londýna. Pro děti nechyběla každoroční Noc s Andersenem, tentokrát zaměřená na český
fenomén v oblasti komiksu - Čtyřlístek. Program pomohl zpestřit pan Kebza z firmy Mindok
sérií společenských her pro děti (hrálo se až do noci). V knihovně nocovalo celkem 17 dětí.
Ve foyer knihovny byla v rámci akce BMČ také pokřtěna nová publikace Jiřího Macha
„Černá hodinka“.
V květnu se konalo již tradiční Pasování prvňáčků na čtenářepro nejmenší školáky
z místních základních škol. Na letní prázdniny připravila městská knihovna prázdninovou foto
soutěž Čtení sluší každému ve dvou kategoriích - pro děti a pro dospělé.
Každý první čtvrtek v měsíci probíhala tradiční akce pro nejmenší Povídám, povídám
pohádku.
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Během Svatováclavských slavností se knihovna poprvé prezentovala ve vlastním
stánku, umístěném na náměstí F. L. Věka v rámci řemeslného jarmarku. Knihovnice tam
mimo jiné prodávaly knihy a časopisy vyřazené z fondu knihovny. Akce měla velký úspěch!
V rámci celostátního Týdne knihoven uspořádala městská knihovna přednášku Elišky Hufové
Myslíme globálně, žijeme lokálně. Tři třídy předškoláků z místní mateřské školy se zúčastnily
besedy se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Jako každoročně se konala burza vyřazených
knih a časopisů.
V říjnu se rovněž konaly dvě nejnavštívenější akce knihovny v roce 2017. Talk show
Zbigniewa Czendlika Postel, hospoda, kostel proběhla ve velkém sále kina. Poslední říjnový
den se v malém sále kina uskutečnila beseda s Evou Francovou, autorkou kuchařek ze
Svatojánu.
Hlavní program připravený k listopadovému Dni poezie musel být z důvodu úrazu
pozvaného autora nakonec zrušen. Poezii byly věnovány čtyři lekce Hrátek s verši pro žáky 4.
tříd místních základních škol.
Závěr roku patřil tradičně akci Vánoce v knihovně, při níž bylo pro čtenáře v oddělení
pro dospělé připraveno občerstvení v podobě vánočního cukroví a kávy či čaje za poslechu
vánočních koled.
Virtuální univerzita třetího věku
I v roce 2017 pokračovala spolupráce Městské knihovny v Dobrušce s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze na projektu Virtuální univerzity třetího věku.
V lednu 2017 proběhl závěrečný seminář v Kutné hoře, kterého se zúčastnilo 36
studentů z Konzultačního střediska v Dobrušce v rámci zakončení zimního semestru
2016/2017.
V letním semestru 2016/2017 studovalo celkem 55 studentů kurz nazvaný „Cestování
– co jste možná nevěděli“. Následující zimní semestr2017/2018 absolvovalo již 65 studentů.
Tématem byly České dějiny a jejich souvislosti.
Kontaktními osobami a organizátorkami výuky byly vedoucí organizační složky
KZMD (první skupina) a vedoucí knihovny (druhá skupina).
Zaměstnanci, organizační změny
Počet pracovních úvazků v knihovně zůstal beze změny (tj. celkem čtyři: vedoucí
knihovny, knihovnice v oddělení pro dospělé, knihovnice v oddělení pro děti a knihovnice
v oddělení katalogizace). Ke dni 30. dubna 2017 rozvázala pracovní poměr knihovnice
z oddělení pro děti Mgr. Ilona Melicharová. Na toto místo byla na základě výběrové řízení
vybrána Mgr. Tereza Štěpánová, která v knihovně působila jen do 18. srpna. V novém
výběrovém řízení pak uspěla Bc. Šárka Urešová. Pracovní poměr uzavřela dne 1. října 2017.
Informační centrum
V roce 2017 zajišťovaly chod Informačního centra v Dobrušce dvě pracovnice –
Dagmar Nováková a Ing. Pavlína Šolcová. Během roku pracovnice informačního centra
zpracovávaly a zajišťovaly propagaci města Dobrušky a akcí pořádaných ve městě
v nejrůznějších turistických magazínech – TIM, Kam po Česku, Turistické noviny – Orlické
hory a Podorlicko. Informace o dění ve městě a v okolních obcích a městech jsme každý
měsíc zpracovávaly do Dobrušského zpravodaje a Náchodského Swingu.
Průběžně během roku bylo informačním centrem aktualizováno a zpracováváno
aktuální dění ve městě pro webové stránky města Dobrušky - kontakty a informace o spolcích
ve městě, firmách, službách a turistických cílech ve městě a v okolí. Pracovnice informačního
centra v průběhu roku přispívaly články do Dobrušského zpravodaje o činnosti informačního
centra a nabízených službách.
Informační centrum pokračovalo v prezentaci a propagaci městských kulturních akcí
na sociální síti – Facebook. Pracovnice informačního centra vytvářely v grafickém programu
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plakáty a vstupenky na nejrůznější dobrušské kulturní a společenské akce, zprostředkovávaly
prostřednictvím svých služeb zasílání e-mailových zpráv o plánovaných odstávkách vody a
elektřiny v Dobrušce a v okolí, dále informace o plánovaných kulturních, společenských a
sportovních akcích. Po celý rok IC informovalo širokou veřejnost o kulturních akcích
prostřednictvím obrazovky ve výloze informačního centra a v budově Krytého bazénu
v Dobrušce.
Ke standardním službám, které IC má ve své nabídce, patřilo kopírování, tisk,
laminování, skenování, on-line prodej vstupenek Společenského centra – Kina 70 v Dobrušce
a on-line prodej vstupenek v síti Kupvstupenku a TicketArt.
V průběhu roku informační centrum pořizovalo nejrůznější nové zboží – pohledy na
novou zimní i letní sezónu, různé průvodce Orlickými horami a Podorlickem. Ke konci roku
měla veliký úspěch nová hořká a mléčná čokoláda s motivem Dobrušky.
V únoru pracovnice informačního centra navštívily veletrh cestovního ruchu v Praze
HolidayWorld 2017, kde načerpaly inspiraci pro naši další práci. V dubnu připravovaly
podklady a aktuální informace pro zahájení letní turistické sezóny. Ověřovaly aktuální
kontakty a otevírací dobu nejbližších významných turistických cílů v naší oblasti Orlických
hor a toto připravovaly do turistických propagačních materiálů pro návštěvníky informačního
centra.
Celý měsíc květen byl ve znamení vrcholících příprav dobrušské pouti. Informační
centrum se na této akci významně podílelo především organizací stánkového prodeje a
propagací celé akce. Ve dnech 27. a 28. května mělo IC rozšířenou otevírací dobu a
poskytovalo určité zázemí pro účastníky dobrušské poutě.
Letní turistickou sezónu s otevírací dobou pondělí – neděle pomohly zajišťovat
brigádnice Daniela Sobotková a Kristýna Dolková, které se velmi osvědčily.
V srpnu roku 2017 proběhla kontrola certifikace dobrušského informačního centra
Asociací turistických informačních center, jehož je dobrušské IC členem. Tato kontrola
proběhla bez jakýchkoliv připomínek a byla udělena certifikace kategorie B.
7. – 8. září se pracovnice informačního centra zúčastnily studijního výjezdu
s Komorou Královéhradeckého kraje po méně známých turistických místech našeho kraje.
Ve dnech 5. – 6. října se pracovnice IC zúčastnily Členského fóra Asociace
turistických informačních center ve Vrchlabí. Na programu členského zasedání bylo
vzdělávání pracovníků informačních center, propagace jednotlivých oblastí na veletrzích
cestovního ruchu v roce 2018, rozpočet Asociace turistických informačních center a mnohé
další.
Ve dnech 7. – 8. listopadu se v Jičíně konalo setkání zástupců turistických
informačních center Pardubického a Královéhradeckého kraje. Na tomto setkání se řešila
problematika dotací Královéhradeckého kraje, novinky z Czechtourismu, aktuální informace
z Asociace turistických informačních center, jejíž je IC členem.
Ve čtvrtek 14. prosince se pracovnice informačního centra Dagmar Nováková
zúčastnila setkání a workshopu zástupců turistických informačních center Orlických hor a
Podorlicka, který se konal v penzionu Sokolí hnízdo na Rampuši v Orlických horách. Na
tomto setkání pracovníků se řešily otázky ohledně novinek pro novou zimní turistickou
sezónu a produktová nabídka destinace, práce a aktivity Destinační společnosti Orlické hory a
Podorlicko, novinky z Královéhradeckého kraje a dále se zde řešily různé záležitosti
jednotlivých informačních center.
Celková návštěvnost informačního centra během roku 2017 přesáhla 15 500 osob.
V letních měsících byla denní návštěvnost přes 130 návštěvníků za den. Celkový roční obrat,
včetně prodeje vstupenek v Informačním centru v Dobrušce činil 1 180 877,- Kč.
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Vlastivědné muzeum
Výzkum – „Paměť města“
Přehled jednotlivých oblastí dlouhodobého programu „Paměť města“:
-Paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod) Ve spolupráci s Husovým sborem
v Dobrušce byla digitalizována kronika sboru. Pro badatele tak byl zpřístupněn historicky
cenný materiál dokumentující podstatné aspekty každodennosti života v Dobrušce ve 20.
století.
-Paměť slova (výpovědi pamětníků - záznam na diktafon). Fond záznamů vzpomínek
pamětníků nebyl v roce 2017 rozšířen.
-Paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu). Občané
průběžně poskytovali fotografie, které doplňovaly stávající fond dokumentující široké
spektrum aspektů života obyvatel našeho regionu.
-Paměť filmu (staré amatérské filmové záznamy). V roce 2017 žádný starý filmový záznam
nepřibyl.
-Paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailonky významných regionálních
osobností). Všechny životopisy významných dobrušských osobností jsou zpracovány
v programu Clavius, jsou přehledné a operativně dostupné. Regionální databáze v muzeu
vytvořených životopisných medailonků obsahuje již 180 záznamů o osobnostech dobrušské
historie.
Sbírky
Trvalá pozornost je v muzeu věnována práci se sbírkami. V roce 2017 byl prohlédnut
a ošetřen sbírkový fond nábytku a částečně fond obrazů.
Sbírkový fond muzea se v roce 2017 rozrostl o 37 nových přírůstkových čísel (69
kusů) získaných vlastním sběrem. Sbírkový fond muzea tak čítá celkem 7334 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. Při digitalizaci
historických dokumentů dlouhou dobu spolupracujeme se Státním okresním archivem
v Rychnově nad Kněžnou.
Muzejní knihovna
Odborná knihovna muzea slouží všem zájemcům o historii, zvláště pak o historii
regionální. V roce 2017 zde bylo registrováno 185 čtenářů, kteří si vypůjčili 62 knih. Další
desítky knih byly zapůjčeny prezenčně badatelům. Do knihovny přibylo 52 knih, z toho 5
muzeum koupilo a 47 získalo darem. Celkem je v muzejní knihovně 7382 knih. Podstatnou
část výpůjček tvoří regionální kroniky a odborná regionální historická literatura, která slouží
hlavně zájemcům z řad studentů středních a vysokých škol.
Badatelům zejména z řad universitních studentů jsou poskytovány konzultace i
všechny potřebné archivní materiály včetně studijní literatury.
Prezentace
Nové expozice
Ve spolupráci s VGHMÚŘ Dobruška byly zahájeny práce na přípravě nové expozice
věnované historii vojenské geografie, která bude umístěna v prvním poschodí Rýdlovy vily.
Bylo instalováno nové osvětlení, položena podlahová krytina a dodány vitríny.
Výstavy
Renesanční radnice:
- Historie a současnost francouzského města Beaugency – výstava k 60. výročí úmrtí malíře
Františka Kupky (24. června - 30. července).
Synagoga:
- Hrátky z látky (23. září – 1. října) – výstava patchworku.
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Rýdlova vila:
-Šikovné ruce (23. září – 24. října) – výstava ručních prací.
Přednášky a prezentace
Synagoga:
-Historky černých hodinek (16. února) – příběhy, kterými si naši předkové krátili dlouhý
zimní čas
Školy:
-Archiválie a archivnictví (pro gymnázium).
-Válečná léta 1914 – 1918 v Dobrušce (pro ZŠ v Pulické ulici).
-Národní obrození v Podorlicku (pro ZŠ v Pulické ulici).
Malý sál Společenského centra-kina 70:
-Cestopisné přednášky pořádané ve spolupráci s městskou knihovnou.
Počítačové prezentace
-Pro školy byla po dohodě s učiteli dějepisu a vlastivědy připravena počítačová prezentace
Alois Jirásek a Podorlicko.
Koncerty
Synagoga:
•
Muzeum umožnilo konání 10 koncertů Základní umělecké školy v Dobrušce.
•
Vánoční koncert ženského pěveckého sboru Vlasta (18. prosince).
•
Vánoční koncert amatérského zpěváka a muzikanta Zdeňka Svědíka s dcerou (27.
prosince
Kulturní dům:
Další
akce
•
Muzeum organizovalo koncert Ivo Jahelky: „Písničky zpod taláru“ (14. května).
Ve školní jídelně SODEXHO ZŠ Františka Kupky se 10. prosince uskutečnil místními
obyvateli již řadu let oblíbený vánoční jarmark s prezentací lidových a uměleckých řemesel.
Prezentace v mediích
Akce muzea i samotné město Dobruška byly propagovány prostřednictvím
dobrušského televizního vysílání. Několik relací bylo odvysíláno i v Českém rozhlasu Hradec
Králové.
Česká televize vysílala dne 12. listopadu 2017 v pořadu „Hádanky domu života“ (II.
řada) díl věnovaný Dobrušce a Skalce, na jehož natáčení muzeum spolupodílelo.
Klub seniorů
Programy pro seniory, připravované ve spolupráci se sborem Církve bratrské
v Bystrém, probíhají v pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do
prosince, vždy v 15 hodin ve Spolkovém domě – Rýdlově vile.
Jarní část:
2. ledna – Významná výročí dobrušských osobností v roce 2017 (Jiří Mach)
9. ledna – Setkání u kávy
16. ledna – Kostarika (Milič Světlík)
23. ledna – Beseda s vedoucím odboru rozvoje města (Petr Zima)
30. ledna – Náš kraj v díle Aloise Jiráska (Jiří Mach)
6. února – Z minulosti dobrušského školství (Josef Frýda)
13. února – Příběh skaleckého zámku (Jiří Mach)
20. února – Setkání u kávy
27. února – František Kupka (Jiří Mach)
6. března – Co se našlo pod zemí (Bohumír Dragoun)
13. března – Setkání u kávy
20. března – Senegal (Josef Kavka)
27. března – Houby (Pavel Světlík)
3. dubna – Setkání u kávy
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10. dubna – Velikonoce (Tomáš Cvejn)
24. dubna – Historky černých hodinek (Jiří Mach)
Podzimní programy:
6. listopadu – Úvodní setkání (Tomáš Cvejn)
13. listopadu – Potápění v Rudém moři (Vladimír Svatoň)
21. listopadu – Záhady kolem Františka Kupky (Jiří Mach)
27. listopadu – Péče o památky na Dobrušsku (Petr Slavík)
4. prosince – Černou křídou do komína – sonda do světa nevidomých (Renata Moravcová)
11. prosince – 75 let od osudného prosince 1942 – transportu do Terezína (Jiří Mach)
19. prosince - O Vánocích (Tomáš Cvejn)
Publikační činnost
Vrcholila práce na přípravě publikace „Dobruška – příběh města“. Postupně jsou
dokončovány jednotlivé stati a jejich redakční úprava před plánovaným vydáním v roce 2018.
Bylo vydáno první číslo Dobrušského vlastivědného almanachu.
Hospodaření
Stálou expozici muzea navštívilo v roce 2017 celkem 8123 platících návštěvníků, z
toho domek F. L. Věka 4477, radniční věž 2652 a muzeum 994. Za vstupné do expozic bylo
vybráno 232 150 Kč.
V synagoze se uskutečnily 3 pořady a shlédlo je 187 zájemců, kteří zaplatili za
vstupné 10 888 Kč. Muzeum bylo organizátorem 1 koncertu v kulturním domě, navštíveného
94 lidmi, s výnosem 14 100 Kč. Při dvou převážně cestovatelských přednáškách ve
Společenském centru – kina 70 bylo od 144 návštěvníků vybráno dobrovolné vstupné ve výši
3 138 Kč.
Výtěžek pronájmu kluboven v Rýdlově vile činil 10 040Kč. Příjem z prodeje suvenýrů
činil 61 668Kč.
Personální změny
Mgr. Jiří Mach, který řídil muzeum od roku 1986, odešel do důchodu a v září předal
funkci novému vedoucímu Mgr. Vladimíru Svatoňovi.
Péče o památky
V roce 2017 bylo pokračováno v obnově drobné sakrální architektury, která je
v Dobrušce poměrně bohatě zastoupena. Jednou z uskutečněných obnov byla oprava střešní
krytiny a krovu kaple Nanebevzetí Panny Marie v Domašíně. Kaple není kulturní památkou,
ale je zařazena mezi objekty v památkovém zájmu. Po roce 2000 byly obnoveny fasády ve
stávajících odstínech okrové a bílé, provedeny nové vstupní dveře a u vstupního
pískovcového portálu bylo přiznáno jeho provedení v kameni. Záměrem oprav v roce 2017
bylo provedení celkové opravy střešní krytiny a krovu kaple v rozsahu podle zpracovaného
návrhu obnovy, který zpracovala firma Petr Kadlec, pokrývačství – klempířství.
Demontována byla stará falcovaná střešní krytina z pozinkovaného plechu včetně věžičky.
Dále dodávka a montáž nové falcované hliníkové střešní krytiny Prefa Al včetně spojovacího
materiálu a podkladních pásů, dodávka a montáž kontaktní fólie Jutadach. Dodávka a montáž
oplechování věžičky včetně základny věžičky v hliníkovém materiálu Prefa Al, nový
spojovací materiál. Součástí prací byla dodávka a montáž tesařských prací. Společně
s restaurovanou sochou Kalvárie v roce 2016 a pomníkem padlých vojínů, nyní tvoří jakýsi
základní kámen k postupné obnově ostatních památek v obci, např. souboru kamenných křížů.
Celková cena za provedenou opravu činila 451 803,- Kč.
Mezi památky opravené rukama restaurátorů můžeme zařadit také sochu Kalvárie v
Pulicích. Stejně jako domašínská kaplička není ani tato socha zapsána v seznamu kulturních
památek, ale je objektem památkového zájmu. Opravě předcházel restaurátorský průzkum,
který zpracoval sochař a restaurátor Hynek Bláha, držitel povolení MK ČR pro restaurování
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uměleckořemeslných děl z kamene. Rozpočet prací činil 129 950,- Kč, což je i celková cena
po opravě. V roce 2017 byla tato socha kompletně restaurována, neboť její technický stav byl
havarijní a dosud nikdy opravována nebyla. Dílo včetně patky podstavce bylo demontováno,
restaurováno a zpětně osazeno. Bylo provedeno tmelení, lokální retuše a zlacení na vybraných
partiích díla. Došlo také k opravě dřevěného oplocení, natřeny kovové sloupky a nové plaňky.
Restaurováním pískovcové sochy Kalvárie, pocházejícího z roku 1871, došlo nejen ke
zlepšení jejího technického stavu, stability a pohledové části, ale i ke zhodnocení okolního
prostředí v prostoru návsi.
5. Školství
Mateřská škola
Školní rok 2016 – 2017 byl zahájen 29. srpna 2016 pedagogickou a provozní poradou
v budově MŠ Komenského. Byly zde přivítány nové posily pedagogického sboru, a to paní
učitelka Lucie Jasanská a asistentky pedagoga paní Zdeňka Fašánková a paní Šárka
Červinková. Za provozní zaměstnance byla nově přivítána paní Michaela Horáková.
S dětmi byl školní rok 2016 – 2017 zahájen ve čtvrtek 1. září 2016, a to v šesti třídách.
V tomto roce byly čtyři děti integrované.
K 1. září musela být zrušena 7. třída (z důvodu poklesu počtu dětí), která byla původně
zřízena ze služebního bytu. Třída však nezůstala nevyužitá. Pedagogové tuto místnost začali
využívat jako místo pro společné setkávání při poradách či seminářích. Zároveň zde byla
zřízena knihovna „dětská“ a „učitelská“.
Pokračovala práce podle projektu s názvem „Děti, dívejte se“, který se v průběhu roku
upravoval a doplňoval.
Učitelky včetně asistentek pedagoga pravidelně navštěvovaly semináře v rámci DVPP.
Nejčastěji jezdily za školeními do Rychnova nad Kněžnou, Náchoda či Hradce Králové.
Ve školním roce 2016 – 2017 vstoupila do tříletého projektu s názvem „Podpora
vzájemného učení pedagogů MŠ“. V dobrušské MŠ tak měli možnost vytvořit „Centrum
kolegiální
podpory
v oblasti
čtenářské
pregramotnosti“,
které
vzniklo
v
7. třídě, kde se učitelky každý měsíc scházely při příležitosti pořádání odborných seminářů
v oblasti čtenářství. Zájem o semináře byl vždy veliký, lákavá byla především témata i
odborní lektoři. Šlo např. o témata „Požadavky ZŠ na předčtenářskou dovednost dětí
předškolního věku“, „Předčtenářská gramotnost v mateřské škole“, „Tajemství světa knížek“,
„Školní zralost se zaměřením na přípravu dětí ke čtenářství“, „Práce s dětskou knihou v praxi
učitelky MŠ“, či „Kniha – kamarád pro děti“. Výstupem projektu bude poskytnout kolegiální
pomoc. Z projektu se získá interaktivní panel, vybavení centra pomůckami a 60 000,- na
pomůcky během tří let.
Učitelky zpestřují dětem i rodičům celý školní rok nejrozmanitějšími činnostmi
a akcemi. Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce. Podzimní období začalo pro
předškolní třídy (4. a 5. tř.) již tradičním předplaveckým výcvikem. Děti absolvovaly deset
lekcí plavání v dobrušském krytém bazénu. Začátkem listopadu si některé třídy zpříjemnily
sychravé dny „dýňovým týdnem“ završeným rejem strašidýlek či pečením svatomartinských
koláčků.
Předvánoční atmosféru navodila návštěva Mikuláše, čerta a anděla. Jako každoročně
s touto akcí vypomohli žáci ze ZŠ v Pulicích. Děti se nejvíce samozřejmě radovaly
z mikulášské nadílky. Fotografie obstaral pan Josef Frýda. Děti z 3. třídy pod vedením paní
učitelky Jany Netíkové a Zdenky Wildmannové přišly potěšit i naše starší občany do Domu
seniorů v Dobrušce. Přichystaly si pro ně vánoční vystoupení. Předvánoční období
vyvrcholilo besídkami v jednotlivých třídách. V únoru si děti užívaly karnevalových dnů a
zimu zaháněly vynášením Morany.
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V Kulturním domě města Dobrušky se 18. března uskutečnila tradiční „Zástěrková
zábava“ pořádaná SRPDŠ při MŠ v Dobrušce. K poslechu a tanci hrála a zpívala skupina
Foors. Jarní akce pokračovaly exkurzí do Planetária v Hradci Králové (předškoláci – 4. a 5.
tř.) či návštěvou Hasičské zbrojnice v Dobrušce (celá MŠ).
Sedmnáctý květen byl ve znamení „Dne bezpečnosti“ v MŠ. V areálu MŠ Za
Univerzitou se představil integrovaný záchranný sbor. Děti si mohly např. sednout na
policejní čtyřkolku či vystoupat do kabiny hasičského vozu. Stál zde i stánek BESIPu.
V květnu také proběhla výtvarná soutěž s tématem „Požární ochrana očima dětí a mládeže“.
První místo v kategorii M 1 si odnesla Ema Leštinská z 1. třídy.
Společně MŠ organizovala školní výlety (tři skupiny tříd ve třech termínech).
Tentokrát děti zavítaly do Broumova na „Farmu Wenet“. Ze zvířecí farmy byly nadšené.
Především z toho, že mohly zvířátka krmit a hladit.
Závěr školního roku byl důležitý především pro předškoláky. Děti 4. a 5. třídy se
svými učitelkami nazkoušely vystoupení pro rodiče a pomyslně se tak rozloučily s mateřskou
školou. Zároveň měly možnost prožít tzv. „svatojanskou noc“ (spaní přes noc v MŠ).
Opomenuta by neměla být ani pravidelná divadelní představení, která do MŠ dojíždějí.
Základní škola Františka Kupky
Školu celkem navštěvovalo 472 žáků, na I. stupni 298 žáků (156 chlapců a 142 dívek)
a na II. stupni 174 žáků (101 chlapců a 73 dívek). Na škole bylo 18 tříd s počtem žáků od 17
do 32, průměrný počet žáků v jedné třídě na I. stupni byl 29,8 a na II. stupni 21,75. Průměr
školy činil 26,2 žáků. O žáky se specifickými vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie,
dyskalkulie …) pečovalo 8 dyslektických asistentek na I. stupni, 3 asistentky pedagoga, na II.
stupni 1 asistentka pedagoga a dvěma žákům byla poskytována pedagogická intervence.
Cizím jazykům - anglickému se vyučovalo ve 3. až 9. ročníku tři hodiny týdně. Do výuky
byl zařazen povinný druhý cizí jazyk v 7., 8. a 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Vyučovalo
se jazyku německému v 7, 8. a 9. ročníku a konverzaci v anglickém jazyce v 7., 8. a 9.
ročníku. Dle učebních plánů a osnov se vyučovalo celkem 540 hodin (z toho 262 na I. stupni a
278 na II. stupni). Sportovní hry v 6. a 7. ročníku - 2 hodiny, zdravotní Tv - 2 hodiny na I. a
II. stupni, výuka římsko-katolického náboženství v jedné skupině žáků po jedné hodině týdně.
Aktivní a pravidelnou činnost vykazovaly kroužky florbalu na I. i II. stupni, keramický
kroužek, kroužek stolního tenisu a kroužek anglického jazyka na I. stupni.
Z celkového počtu 472 žáků na škole bylo hodnoceno ke konci školního roku: prospěl
s vyznamenáním 267 žáků, tj. 56,9 %, prospělo 201 žáků, tj. 42,8 %, neprospěl 1 žák, tj. 0,2
%, 3 žáci byli klasifikováni v cizině (v ZŠ Ťačivka na Ukrajině). Chování: 470 žáků bylo
hodnoceno velmi dobře, 1 žák byl klasifikován druhým stupněm a 1 žák 3. stupněm z
chování. Důtku ředitele školy dostali 2 žáci, důtku třídního učitele 12 žáků, napomenutí
třídního učitele dostalo 26 žáků. Celkově bylo uděleno 188 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 18
pochval za sportovní reprezentaci školy ve florbalu.
Na začátku školního roku se žáci 6. ročníku zúčastnili v době od 6. do 8. září 2016
společensko-turistické expedice Krkonoše 2016. Cílem expedice bylo seznámení žáků,
upevnění třídních kolektivů, zlepšení fyzické kondice dětí a seznámení třídních učitelů s
dětmi. V rámci enviromentální výchovy se všichni žáci školy počátkem měsíce října
seznámili s problematikou třídění odpadu.
Tříčlenná družstva IX. A a IX. B třídy se zúčastnila 19. října 2016 soutěže "Škola
hrou" na SOU v Opočně, která byla zaměřena na volbu povolání. K volbě povolání měla
přispět i exkurze do cukrovaru v Českém Meziříčí
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Gymnázium F. M. Pelcla zorganizovalo soutěž v piškvorkách. Této logické hry se
zúčastnili žáci VIII. A a B a IX. A a B. Koncem měsíce listopadu se na škole se uskutečnila
soutěž "O bobříka informatiky". V kategorii Benjamín soutěžili žáci 6. a 7. ročníků a v
kategorii Kadet žáci 8. a 9. ročníků.
V únoru proběhl ve velké tělocvičně školy velmi zajímavý vzdělávací program pod
názvem "Mozek", jehož se zúčastnili žáci 5. - 9. ročníků. Tento pořad nám pomohl naplňovat
prvky ŠVP - upevnit kompetence k učení, kompetence sociální a personální. Žáci si vytváří
představu sami o sobě, posilují sebedůvěru, samostatný rozvoj, ovládají a řídí svoje jednání a
chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Program přispěl také k rozvoji
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, řešení
problémů, dovednosti pro učení a studium.
Žáci I. stupně se zúčastnili matematických soutěží - Cvrček, Klokánek, Kadet a
Pangea. Na II. stupni řešili úlohy "Pythagoriády" žáci 6.,7. a 8.ročníků. Okresního kola se
zúčastnili žáci VI. A a B - Dominik Slánský, Michal Prause a Oliver Schejbal. Pro zájemce o
přírodopis bylo zorganizováno školní kolo biologické olympiády. Žáci 9. ročníků se zúčastnili
soutěže "Mladý chemik"
Žáci 7. tříd se zúčastnili tradičního lyžařského výcviku v horském středisku Pomezní
Boudy v Krkonoších v době od 18. do 25. března 2017. Žáci se při výcviku zdokonalili ve
sjezdovém a běžeckém lyžování včetně jízdy na snowboardu.
Vybraní žáci 8. a 9. ročníků se zúčastnili přírodovědně-dějepisné exkurze do Polska,
kde navštívili koncentrační tábor Osvětim a poté solné doly Wieliczka, které jsou na seznamu
UNESCO.
V úterý 11. dubna 2017 se uskutečnil Den otevřených dveří pro rodiče, bývalé
zaměstnance, širokou veřejnost a budoucí prvňáčky. Návštěvníci se seznámili s prostředím
školy, zhlédli vystoupení mažoretek a florbalových nadějí. Ve dnech 21. dubna a 22.
dubna2017 proběhl na škole zápis žáků do 1. ročníků. Bylo zapsáno celkem 58 žáků, 4 rodiče
požádali o odklad povinné školní docházky a 3 žáci odešli do ZŠ Pulická v Dobrušce. Od září
2017 bude škola otvírat 2 první třídy s počtem 51 žáků.
Žáci 9. ročníků byli na exkurzi na pražském Hradě, kde se seznámili s historií a
památkami. Poté byli přítomni na generální zkoušce muzikálu "Adéla ještě nevečeřela". Žáci
9. B třídy se zúčastnili soutěže v časopisu "Výlety současnosti" a zvítězili v jeho druhém kole.
Odměnou jim byl ve dnech 9. - 11. května 2017 třídenní pobyt na zámku Štiřín s bohatým
programem. Např. komentovaná prohlídka zámku a zahrady, kurz golfu na místním rangeru,
výlet na zámek Berchtold s ukázkami miniatur hradů a hra v netradičním fotbalgolfu Úspěchy
žáků I. a II. stupně se prezentují na nástěnkách v budovách školy, na náměstí, v Dobrušském
zpravodaji i v regionálním tisku.
Žáci školy se zapojili do sběru plastových víček a pomohli tím zdravotně postižené
dívce Michalce Zahradníkové k nákupu kompenzačních pomůcek. Nejvíce nasbírali žáci z 2.
B – 111,4 kg, z 2. A – 81,7 kg a z 3. B – 68,1 kg. Ve sběru starého papíru se žáci školy
zapojili do soutěže vyhlášené firmou NAPOS s.r.o. Od září 2015 do června 2016 sebrali
celkem cca 60.000 kg, tímto výsledkem získali 1. místo s finanční odměnou 8.000 Kč, která
byla poukázána na konto SRPŠ při ZŠ.
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. V úterý 16. května 2017 proběhlo testování žáků 9. ročníků z matematiky a ve středu
17. května 2017 testování z jazyka českého.
Během školního roku se žáci 8. ročníků seznámili s hudebním materiálem ze všech
oblastí populární hudby, v 6. ročníku žáci prakticky vytvářeli hudební doprovody na
rytmické nástroje s využitím improvizace a v 7. a 9. ročníku si žáci prohloubili schopnosti
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aktivního poslechu ukázek vážné hudby, propojili si hudební představy s jednotlivými
stylovými obdobími.
V průběhu školního roku žáci 6. až 9. ročníků navštívili divadelní představení
v Hradci Králové, žáci 6. a 7. ročníků se seznámili s prostředím profesionálního hudebního
tělesa Filharmonie v Hradci Králové. Žáci 7. ročníku navštívili pořad o základních hudebních
stylech spojených s informacemi o architektuře a módě té doby. Žáci 6. ročníků byli podrobně
seznámeni se symfonickou básní Bedřicha Smetany Šárka a s ukázkami z opery Leoše
Janáčka Liška Bystrouška.
V oblasti populární hudby se žáci seznámili na výchovných koncertech "Vývoj
světové rockové hudby", pořadu "Vznik hip hopu, reggae, blues a disco a koncertu cimbálové
skupiny Réva.
Během školního roku se žáci II. stupně zapojili do výtvarných výstav v lapidáriu města
Dobrušky, v místní knihovně a v malém sále Společenského centra – kino 70.
Žáci II. stupně se zapojili do 6. ročníku soutěže Školní plavecká liga o putovní pohár
ředitele plaveckého bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Zúčastnili se všech čtyř kol. Tuto
soutěž žáci školy s velkým náskokem vyhráli a opět po roce přivezli nádherný putovní pohár.
Odměnou jim byl na "Den dětí" celodenní pobyt zdarma v rychnovském plaveckém bazénu.
Nejlepší štafety v každé kategorii postoupily do superfinále, které se uskutečnilo v Rychnově
nad Kněžnou.
10. května 2017 se uskutečnila beseda s cyklistickým reprezentantem, mistrem světa
na vysokém kole a držitelem několika světových rekordů panem Josefem Zimovčákem.
Výtěžek z tohoto projektu byl věnován podpoře onkologicky nemocných dětí a jejich rodin.
25. května 2017 se žáci VI. B zúčastnili projektového dne "S lesy ČR", který pro ně
připravili zaměstnanci lesů ČR. Procházkou šli Valským údolím, podél Bačetínského potoka
až do Bačetína. Cestou děti hrály naučné hry, lesní pedagogové žákům vysvětlili, jaký
význam pro člověka má les, co se v lese děje a jak je to s vodními toky. Žáci si také
vyzkoušeli, jak se měří výška stromů, také vytvořili umělé a přírodní koryto a sledovali tok
vody. Všichni byli z tohoto projektového dne nadšeni.
Od září do června konaly pedagogickou praxi na I. stupni 2 studentky Pedagogické
fakulty, na II. stupni 4 studenti UHK a ve školní družině 2 studentky Střední pedagogické
školy v Litomyšli.
11. června 2017 byl vyhlášen cvičný evakuační poplach celé školy. Žáci po vyhlášení
poplachu opustili organizovaně, za doprovodu třídních učitelů, školní budovy do předem
naplánovaných prostorů
Na závěr školního roku využily děti školní družiny naší školy program Kinematovlaku 2017.
Nejvýznamnější mimoškolní aktivitou zůstává Školní sportovní klub „Bodlinka“ 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,
hokejbal, florbal, lehkou atletiku, malou kopanou, vybíjenou, lyžování, plavání, odbíjenou,
košíkovou, softbal, šachy, střelbu ze vzduchovky a stolní tenis. Devátým rokem jsou
sportovní soutěže rozšířeny o triatlon a dětský závod horských kol. ŠSK Bodlinka umožňuje
dětem sportovat ve volném čase na školních hřištích, učí se základům sportovních her a
činností, rozvíjí sportovní talenty (příprava na účast ve vyšších soutěžích apod.). Podílí se
významnou měrou na protidrogovém programu školy pod heslem „Kdo s Bodlinkou sportuje,
jasně říká drogám ne“. Protidrogový program prolíná předměty přírodopisu, rodinné a
občanské výchovy.
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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
naší školy.
Základní škola v Pulické ulici
V roce 2017 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
(Mgr. Jan Sedláček, Mgr. Božena Moravcová, Mgr. Blanka Maixnerová, Mgr. Hana
Tošovská, Mgr. Markéta Schmoranzová, Mgr. Michaela Petráčková, Mgr. Jan Macek, Mgr.
Jarmila Matyasiková, Mgr. Jiřina Pultarová, Mgr. Jarmila Kučerová, Mgr. Václav Mach a na
snížený úvazek Mgr. Alois Žďárek a Mgr. Josef Frýda). 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 pět
uklízeček a údržbář J. Divíšek. Na částečný úvazek působila ve škole také účetní Zdena
Hlavsová.
V červnu 2017 měla škola 232 žáků, v září 2017 navštěvovalo školu celkem 242 žáků,
kteří byli rozděleni do devíti tříd. 41 žáků do školy dojíždělo z 16 okolních obcí (nejvíce
z Ohnišova – 4, Pohoří – 13 a Podbřezí - 7). V žádném ročníku nebyla paralelní třída. Dvě
žákyně plnily povinnou školní docházku podle §38 školského zákonav zahraničí (Izrael,
Řecko). Na škole byl od září 2017 jeden žák – cizinec bez znalosti českého jazyka. V září
byly uděleny dva dodatečné odklady povinné školní docházky. Školní družina měla v září
2017třioddělení a tzv. ranní družinu. Při školní družině pracovalo také 5 zájmových útvarů:
hra nazobcovou flétnu (5 skupin), keramika (5 skupin), sportovní hry (1 skupina), florbal (2
skupiny) a moderní gymnastika (1 skupina). Do 14 reedukačních skupin bylo v září 2017
zařazeno celkem 36 žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. Tři hodiny týdně se
žáci 3. až 9. třídy učili anglickému jazyku (184 žáků), žáci 7. až 9. ročníku si volili jako druhý
cizí jazyk ruštinu (35 žáků), nebo němčinu (35 žáků) s dotací dvě hodiny týdně. Od 5. do 9.
ročníku mají žáci hodinu informatiky týdně. Jako nepovinný předmět se vyučovala dopravní
výchova (zakončeno celodenní akcí na dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou), zájmová
tělesná výchova a náboženství. Z devátého ročníku vyšlo v červnu 2017 20 žáků, z toho 4 byli
přijati na gymnázium, 13 žáků na střední odborné školy a 3 žáci na střední odborná učiliště.
Jedna žákyně ukončila povinnou školní docházku v 8. ročníku. Tři žáci byli přijati do primy
gymnázia (hlásilo se 8 žáků). Škola spolupracuje s pedagogickou poradnou v Rychnově nad
Kněžnou. Zápis byl nově posunut až na duben (21. a 22. 4. 2017), přijato bylo 26 dětí, 3 se
přihlásily dodatečně v srpnu.
Nedostatečné prostory má k dispozici školní družina – zejména kvůli velkým počtům
žáků na 1. stupni (1. A – 27, 2. A -30, 3. A – 28, 4. A – 27, 5. A – 31). Do prvního
výběrového řízení na nástavbu nad vstupní halou se nikdo nepřihlásil. V druhém řízení byla
vybrána firma STATING, která od září 2017 prováděla výměnu oken a zateplení na
sousedním gymnáziu. Stavba má být realizována o prázdninách 2018.
Rozšířeny musely být šatny pro 2. stupeň – zakoupeno bylo 12 nových skříněk, šatna
2. třídy byla vybavena novým nábytkem. Do učebny druhé třídy byla pořízena nová tabule
(interaktivní) spolu s notebookem.
Od září 2017 byli do projektu Ovoce do škol zařazeni všichni žáci školy (1x týdně
dostávají zdarma ovoce). Projekt Mléko do škol byl také rozšířen a žáci tak dostávají jednou
týdně mléko, nebo bílý jogurt zdarma.
V prosinci 2017 byly zprovozněny nové internetové stránky školy na adrese
www.zspulicka.cz. Školní síť byla rozšířena o další uložiště (NASSERVER) a program
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Bakaláři byl převeden od 1. 12. 2017 do cloudu, což umožnilo připojovat se přes internet i ze
školy.
Velké problémy má škola v zajištění efektivní výuky tělesné výchovy, neboť stále
nemá vlastní tělocvičnu a musí využívat různé pronájmy. Vzhledem k počtu dětí ve třídách je
však třeba nasmlouvat stále více prostor. Bohužel sokolovna nemá téměř žádné sportovní
vybavení a nářadí a bohužel je znát, že se do ní neinvestuje. Celý podzim 2017 byla kvůli
rekonstrukci nepřístupná tělocvična gymnázia. Situace pro výuku tělocviků začíná být na naší
škole kritická. Výuka je doplňována dalšími sportovními činnostmi: plavání (kurzu plavání se
účastnili 2017/2018žáci z 2. a 3. ročníku, kteří mají výuku povinně), bruslení (pro 1. – 3.
ročník), lyžařský výcvik (pro 6. až 9. ročník), turistický výlet.
Škola se účastnila okresních sportovních soutěží pořádaných nejen Asociací
středoškolských klubů – turnajů veflorbalu, plavání (v květnu se žáci 1. stupně účastnili
plaveckých závodů O pohár starosty), hokejbale (3. místo v krajském kole – 1. stupeň, 8+9) a
vybíjené. V květnu se uskutečnil sportovní atletický den pro1. stupeň na městském stadionu.
Z vícedenních akcí se uskutečnily tři lyžařské dopolední výjezdy na Šerlišský mlýn na
přelomu ledna a února 2017 a v září 2017dvoudenní adaptační kurz pro žáky 6. ročníku na
Jurášce v Olešnici v O. h. V roce 2017 se opět uskutečnila již pošesté desetidenní poznávací
exkurze za krásami italského poloostrova Gargano s návštěvou Pompejí a Vesuvu.
Z řady projektových dnů připomeňme dubnový Den Země na 1. stupni, Den Země
v domě dětí, velikonoční sportování a tvoření na 2. stupni, dětský den 1. stupně, celoškolní
branný den v závěru školního roku. V prosinci pak proběhl tradiční 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.
Kalendářní rok byl zakončen projektem Putování k betlému (žáci symbolicky putovali
po škole, kde osmáci připravili tři zastavení – Tři krále, pastýře s andělem a betlém. Zpívalo
se na schodech a nechyběly ani třídní besídky).
Při vlastivědných poznávacích exkurzích nejmenší vyrazili do Potštejna, 4. a 5. třída
navštívila Uhřínov a Studánku, šesťáci poznávali opevnění Orlických hor, sedmáci se vydali
na dva dny do Studené Vody, osmáci v rámci třídenní exkurze sjížděli Jizeru na raftech.
V září 2017 se uskutečnila každoroční podzimní návštěva pražských památek (2. stupeň) – 6.
A navštívila Národní technické muzeum, 7. A Pražský hrad a jeho zahrady, 9. A Národní
galerii a Prahu barokní si prohlédli žáci 8. A. V červnu páťáci navštívili při vlastivědě
vybrané dobrušské památky, v říjnu byli třeťáci na dobrušské radnici. V červnu proběhlo také
Putování po dobrušských památkách pro 5. – 8. ročník. Osmáci stihli ještě zajít do domku F.
V. Heka a zajet na kolech za „Babičkou“ do Ratibořic.
Také rok 2017 byl bohatý na četné kulturně vzdělávací akce. Žáci navštěvovali
filmová či divadelní představení v dobrušském kině či přímo v sále školy (filmové
představení Anděl páně 2 v únoru, divadlo Sůl nad zlato, zeměpisné promítání K. Motani
Nezkrocená Brazílie, koncert Pražského violoncellového kvarteta a cimbálové muziky Réva,
Pohádky z košíku, Staré pověsti české). Na podzim to byly tyto akce: promítání ukázek
z filmů s povídáním Dr. Taussiga, vystoupení bysterských mladých ochotníků na Dobřanech
s pohádkou Jak pekaři nepekla pec od J. Lukáška, výchovný koncert Solideo, loutkové
divadlo pro prvňáky, do loutkového divadla se na exkurzi vydali i sedmáci. V rámci literárně
dramatické výchovy secvičili sedmáci s panem Machem divadelní vystoupení O dvanácti
měsíčkách, které předvedli nejen spolužákům, ale i rodičům – v červnu vystoupili celkem
čtyřikrát. Ve škole proběhla dvě školní kola v recitaci a soutěž ve zpěvu – Pulický vrabec.
Výborně funguje i spolupráce s Dobruškou knihovnou – ať už jde o každoroční
návštěvy v rámci hodin literatury, pasování prvňáčků na čtenáře nebo o nabízené besedy s
autory knih (beseda Hrátky s verši v listopadu). Škola využívá také akce pořádané DDM
(Martinské trhy, výstava zvířectva, Den Země), městským muzeem, volnočasovým klubem
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Vješák (Vješák za školou v září, beseda Mammahelp) a ZUŠ (vystoupení tanečního a
hudebního oboru).
V oblasti vzdělávací pak proběhly na škole olympiády v českém jazyce, dějepisu,
přírodopisu a matematice, z nichž vítězové postoupili do okresních kol. Matematici mohli své
znalosti uplatnit v Pythagoriádě, Matematickém klokanovi a soutěži Pangea. Žáci 2. stupně se
účastní Přírodovědného klokana. V recitační soutěži postoupil žák 9. Ročníku V. Flígr do
krajského kola. Osmáci a deváťáci se zúčastnili soutěže IT-SLOT (informatika). Žáci 9. třídy
připravovali své závěrečné práce, které v květnu prezentovali před svými spolužáky z osmé
třídy. Zájem byl také o kroužek robotiky, který vedl pan Nymš z novoměstské průmyslovky.
Z dalších akcí jmenujme ještě lednové praktické školení všech žáků o ústní hygieně, besedu
deváťáků o AIDS, přednášky o kyberšikaně, besedy s Policií ČR, dubnovou exkurzi do
Letohradu do „legiovlaku“, besedu MAS se žáky 9. ročníku, besedu čtvrťáků s pracovníkem
topografického ústavu, celoškolní projekt s ekologickou tematikou Tonda Obal na cestách
(červen 2017). Závěr školního roku patřil tradičnímu vystoupení žáků deváté třídy v sále
školy, kterým se rozloučili se školou a učiteli. Z podzimních akcí připomínáme besedu o
houbách, exkurzi 9. ročníku na úřad práce.
Karneval nebyl v roce 2017 pořádán. Proběhly dva sběry papíru, sbírala se také PET
víčka a pomerančová kůra.
Během celého roku probíhalo i vydávání školního časopisu – poslední ročník nesl
název Experimenta vyšlo celkem 5 celobarevných čísel. V soutěži Školní časopis roku 2017
obsadil 1. místo v krajském kole a 9. místo v celostátním finále. Redakce také pořádá
žákovskou anketu NEJ kluk a NEJ holka.
Nesmíme zapomenout na besídku 1. stupně spojenou s návštěvou předškoláků
z dobrušských školek ve škole. V březnu proběhl den otevřených dveří pro předškoláky a
jejich rodiče v první třídě, v dubnu se na své děti mohli podívat i rodiče prvňáčků. Žáci 8.
ročníku navštívili v rámci projektu Pasco ZŠ F. Kupky, na podzim pak laboratoř gymnázia.
Schůzka žáků, rodičů a zástupců středních škol se letos nepořádala.
Při základní škole pracovala rada školy ve složení Petr Sadovský, Lucie Hornofová a
Petra Poulová. Rada se sešla v únoru, září a říjnu. V listopadu 2017 proběhly volby na období
1. 1. 2018 až 31. 12. 2020.
Aby si pedagogové i rodiče mohli ověřit výsledky vzdělávání, zorganizovala škola
účast na některých celostátních srovnávacích testech agentury SCIO (Národní testování – 9.
ročník, jedna žákyně získala v podzimním testování ocenění za výborný výsledek). Žáci 9.
ročníku byli v květnu 2017 zařazeni do testování České školní inspekce (občanská výchova,
anglický jazyk a matematika) a dále proběhly interní školní testy 5. ročníku (český jazyk a
matematika).
Rodičům je již několik let k dispozici přístup k osobním údajům, známkám a třídní
knize přes internet v rámci programu „Bakalář“. Již pátý rok byla třídní kniha vedena v
elektronické podobě.
Základní škola v Opočenské ulici
Základní škola Opočenská má pět tříd a jednu školní družinu. Navštěvuje ji celkem 37
žáků, které vyučuje osm pedagogů, pět asistentů pedagoga a jedna osobní asistentka. O chod
školy se starají čtyři správní zaměstnanci na částečné úvazky.
Ve spolupráci se Spolkem přátel školy pracuje sedm zájmových útvarů: informatika,
hudební – flétna a klávesy, taneční, keramický, mladý zdravotník, výtvarný a rukodělný,
literárně dramatický.
Pro posílení prevence rizikového chování navštívila školu 1. února okresní metodička
prevence pí. Mgr. Zdena Ženatová a 17. května vojenská policie a hasiči. Dne 28. listopadu
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proběhla beseda s Policií České republiky, obvodním oddělením Dobruška, na téma Jak se
chovat s úctou k druhým, vzájemně si pomáhat.
V oblasti environmentální výchovy se uskutečnily besedy s pracovníky Lesů České
republiky, děti se zúčastnily akcí ke Dni Země na náchodském zámku 19. května a
projektového dne, pořádaného ve spolupráci s Centrem rozvoje v České Skalici, s tématy
Mokré ubytování pro první a Nebojte se netopýrů pro druhý stupeň.
Děti se zúčastnily celé řady výtvarných soutěží. Úspěšné byly například v mezinárodní
soutěži Pomáháme si navzájem v Polsku, kde získaly první místo, druhé místo obsadily
v celostátní soutěži Marie Terezie pořádané Národním pedagogickým muzeem v Praze, dvě
první a dvě druhá místa v soutěži ZUŠ Kladno s tématem Domácí mazlíčci a hezká umístění
získaly i v dalších soutěžích.
Opomíjeny nejsou ani sportovní aktivity. Děti se zúčastnily soutěže ve florbalu
v Kostelci nad Orlicí, v sálové kopané v České Skalici a v desetiboji v Kostelci nad Orlicí.
Úspěchů dosáhly děti v dalších soutěžích. Vybojovaly například první místo v soutěži
Mladý zdravotník v Náchodě, zúčastnily se krajského kola soutěže ve zdravovědě v Úpici a
zahrádkářské soutěže v Rychnově nad Kněžnou.
Škola spolupracuje se třemi speciálními školami v polském Plocku. Obdržela také tři
desetitisícové granty na programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní
styl dětí a mládeže.
Škola se úspěšně prezentovala i na veřejnosti a při mimoškolních aktivitách.
Z uskutečněných akcí patřily k nejdůležitějším následující: 13. února navštívila školu
nevidomá paní Renata Moravcová, 22. února proběhl školní karneval s rejem masek, 4. dubna
byl ve škole již čtrnáctý den otevřených dveří, 17. března folklórní slavnost vynášení Morany,
21. března přivítaly děti první jarní den, 12. května účinkovaly na hudebně divadelním
festivalu v Náchodě, 18. května se zúčastnily Dne muzeí a 23. června outdoorových aktivit
na městském stadionu v Dobrušce. 28. června shlédly představení kinematovlaku a
následujícího dne se rozloučily se školním rokem tradiční poutí a opékáním buřtů.
Vycházející žáci navštívili 21. září střední školu v Opočně a 18. října se zde zúčastnili
Dne řemesel. 14. listopadu si prohlédli Dobruškou městskou knihovnu. 5. prosince dostali
žáci prvního stupně mikulášskou nadílku, 19. prosince navštívily děti výchovný koncert ZUŠ
Dobruška a 22. prosince byl kalendářní rok zakončen vánočními besídkami v jednotlivých
třídách.
Při příležitosti dne otevřených dveří proběhla za účasti starosty a místostarosty města
Dobrušky vernisáž výstavy prací ze soutěže O nejkrásnější velikonoční vajíčko, určené pro
speciální školy Královéhradeckého kraje.
Výrobky žáků školy byly prezentovány a prodávány při Svatováclavských slavnostech
23. září, 1. a 2. prosince na vánoční výstavě střední a základní školy v Opočně a na vánočním
jarmarku pořádaném dobrušským vlastivědným muzeem 10. prosince.
Ve škole pracuje tříčlenná školská rada a Spolek přátel Naší školy, který pomáhá
s finančním zajištěním různých akcí.
Gymnázium
Dobrušské gymnázium v roce 2017 navštěvovalo 347 studentů a vyučovalo zde 26
kvalifikovaných pedagogů. Svoje angažmá zde v červnu ukončila po letech aktivní
pedagogické práce Mgr. Hana Šestáková, která odešla do důchodu, a Mgr. Dana
Černohousová, kterou vystřídal nový angličtinář – Mgr. Petr Pokorný. Bohužel, jsme se
v listopadu 2017 rozloučili i s dlouholetým kolegou Mgr. Miloslavem Gűttnerem, jenž zemřel
krátce po svých devadesátinách. V září se žákem sexty stal Pedro Javaroni z Brazílie, který se
v rámci své stáže zabýval především studiem češtiny. Jeho pobyt tady přiměl studenty více
komunikovat v cizím jazyce i více se starat o druhé.
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Žáci reprezentovali školu na mnoha předmětových soutěžích. Jejich výkony se
neztratily v krajských kláních (matematika, biologie, chemie, fyzika, dějepis), ani na
celostátní úrovni. Nižší gymnázium získalo při porovnání s jinými gymnázii i základními
školami nejvíce triumfů ze všech v kraji. V krajských kolech jednotlivých soutěží se solidně
vedlo i sportovcům. Pokračovalo mimoškolní vzdělávání v kroužku francouzštiny, jehož
osazenstvo tvoří 11 zájemců ze školy. Nepodařilo se však otevřít nový začátečnický kurz.
Maturitní zkoušky skončily letos relativně dobrým výsledkem. Dva žáci sice nezvládli
písemnou státní zkoušku z matematiky a propadalo se i ve školní (profilové) části – tentokrát
1x z českého jazyka, 1x ze základů společenských věd a 1x ze zeměpisu, ale celkové skóre 25
vyznamenání z padesáti čtyř maturujících je nadstandardním výkonem. Potvrdily to i
výsledky našich žáků u přijímacích zkoušek na VŠ, kdy zejména absolventi osmiletého studia
se dostali téměř bez výjimky na jimi preferované obory.
Pokračovala i proměna vzhledu školy, kdy v průběhu prázdnin došlo konečně
k celkové renovaci chemické laboratoře. Po letech příprav byla na podzim zahájena výměna
oken, instalace rekuperačních jednotek v učebnách a zateplení školní budovy. Dalším
investičním počinem bylo také rozšíření lezecké stěny v tělocvičně o další část, což se
podařilo díky podpoře sponzorů (nemalou částkou přispělo i město Dobruška). Škola také
získala projektovou dokumentaci na celkovou revitalizaci venkovního hřiště, přičemž však
realizace tohoto záměru bude z finančních důvodů (náklady cca 23 mil. Kč) pravděpodobně
neuskutečnitelná.
Kalendářní rok 2017 byl zakončen v Kulturním domě na vánoční akademii gymnázia.
Na pódiu se vystřídaly skupiny dětí ze všech tříd včetně vystoupení učitelů. Zdá se, že mezi
mnoha umělecky nadanými dětmi vzniká při škole nová rocková kapela ze žáků 1. A třídy,
což je jistě i příslib do budoucna.
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií
Školní rok 2016/2017 byl slavnostně zahájen ve čtvrtek 1.9.2016 v Kulturním domě
v Dobrušce. Ve škole bylo 12 tříd denního studia: 4 třídy oboru Elektrotechnika a 8 tříd oboru
Informační technologie. Celkem studovalo v denním studiu 315 žáků. Ve škole působilo 31
učitelů a v domově mládeže 3 vychovatelé.
V listopadu 2016 získala škola, stejně jako v roce 2014, první místo v soutěži „Škola
doporučovaná zaměstnavateli pro rok 2016“ od Klubu zaměstnavatelů za Královéhradecký
kraj. Škola byla tímto ocenění ohodnocena jako škola s největším přínosem pro trh práce.
Škola i v tomto školním roce pokračovala ve spolupráci s polskou školou
„Zespólszkóltechnycznych“ z Plocku a s univerzitami v Hradci Králové, Pardubicích, VUT
Brno, Technickou univerzitou v Liberci a Technickou akademií Erwina Junkera v Holicích.
V školním roce 2016/2017 spolupracovala s třiceti výrobními firmami a podnikatelskými
subjekty, mimo jiné např. s firmami FOMEI Hradec Králové, KODAK Hradec Králové či
LUX Jablonné nad Orlicí. Stále trvá a pokračuje úspěšná spolupráce s našimi stálými
partnery, mezi něž beze sporu patří ČEZ, Škoda Auto, KBA Grafitec Dobruška, ABB
Trutnov, PZP Semechnice, OEZ Letohrad, Prodos Dobruška, B+R automatizace Brno, Atas
Náchod, Ametek Náchod, Junker Holice, Stormware Hradec Králové, Continental Adršpach,
HALLA Nové Město nad Metují.
Žákům bylo nabídnuto mnoho různorodých výchovně vzdělávacích aktivit, mimo jiné
např. 41 odborných exkurzí, 20 sportovních akcí, 8 filmových a divadelních představení, 20
besed a odborných přednášek. Proběhl jako již každoročně maturitní ples, který se konal
v kulturním domě v Solnici. Po výuce mohli studenti také navštěvovat tyto zájmové kroužky:
multimediální tvorba, robotika, tvorba webových stránek, sportovní hry. Studenti jsou aktivní
i v mimoškolních aktivitách, naší chloubou je ergoveslování. Ve školním roce 2016/2017
dosáhli studenti mimořádných výsledků. V polském spřáteleném městě Plock na již 25.
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ročníku soutěže Plockieergowiosla ovládli vítězně nejen soutěž jednotlivců ale i týmů.
V květnu 2017 tým starších studentů ovládl i Mistrovství Slovenska, kde v konkurenci
středoškoláků ze Slovenska, Srbska, Polska a Maďarska zvítězil.
Na podzim 2016 se škola také zapojila do dvouletého mezinárodního projektu
Erasmus+, a to s partnery z německého Bayreuthu a italského Brixenu. Zde kromě vzájemné
mezinárodní spolupráce a rozšíření jazykových schopností studenti zabývají fenoménem eshopu.
Škola také investovala do svého zvelebování a byly obnoveny venkovní omítky na
hlavní budově.
Ve školním roce 2016/2017 maturovalo 59 žáků, z toho 52 prospělo a 3 dokonce
s vyznamenáním.
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška se stala hostitelem celostátní
soutěže v programování CNC obráběcích strojů pomocí software SolidCAM již 8. ročníku
celostátní soutěže v programování CNC strojů v programu SolidCam. Autorem tohoto
softwaru je brněnská firma SolidVision s.r.o., která se již mnoho let zaměřuje na
podporu studentů z technických škol a pravidelně pořádá soutěže v programování nejen
v programu SolidCAM, ale i SolidWorks.
Poslední únorový týden strávilo 24 studentů společně s jedním učitelem a jedním
průvodcem ze SŠ – PVC z Dobrušky na Ukrajině. Cílem jejich školního výletu se stala
známá ukrajinská města Kyjev, Lvov a Užhorod.
V březnu se uskutečnil školní lyžařský kurz. Účastníci si ověřovali svoje lyžařské
dovednosti v rakouských Korutanech ve středisku Nassfeld - Hermagor.
Škola pořádala v březnu krajskou soutěž učňů v oboru obráběč kovů. V dubnu
poskytla škola zázemí již 4. ročníku veterán rallye Cestujeme veteránem po cestách F. L.
Věka. Účastníci zde měli tzv. „rozpravu“ a potom vyrazili na slavnostní start, který se letos
poprvé konal na náměstí v Dobrušce za přítomnosti jejího starosty Ing. Petra Lžíčaře.
Škola hostila setkání pedagogických týmů partnerských škol projektu
GRAMOTNOSTI INOVATIVNĚ v naší škole SŠ PVC Dobruška. Přijeli zástupci ZŠ Ruda
nad Moravou, SŠA Holice, TRIVIS Třebechovice. Jde o projekt, který vypracovali a řídí
zaměstnanci SŠ PVC, o finančním objemu 34 mil. Kč.
Škola dosáhla úspěchu ve 3. ročníku soutěže o nejlepší školní web sCOOL WEB.
Závěrečná odborná konference se konala 1. června ve velkém sále Nové radnice Magistrátu
hlavního města Prahy. Web dobrušské SŠ PVC byl v rámci regionu České republiky
ohodnocen druhým místem v hodnocení odborné poroty v kategorii C - střední školy a třetím
místem za nejlepší školní web v kategorii cena veřejnosti,
V srpnu byl zakoupen nový server a školní CNC frézku, která je unikátní univerzální
portálovou frézkou určenou k výuce programování a řízení CNC strojů. Využívat ji budou
hlavně studenti maturitního oboru Mechanik seřizovač a Mechanik strojů a zařízení a studenti
učebního oboru obráběč kovů a nástrojař. Frézku vyrobila firma SolidVision, která vyhrála
výběrové řízení a v naší republice se specializuje právě na výukové softwary a pomůcky pro
technické školy.
Od školního roku 2017/2018 nabízí Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum
Dobruška svým absolventům i kvalifikovaným zájemcům z řad veřejnosti vykonání zkoušek z
Vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Po celý měsíc listopad probíhala výstava o škole, o jejích úspěších, ale hlavně o umu
jejích žáků v malém sále Společenského centra – Kino 70 v Dobrušce.
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Rada Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou
Královéhradeckého kraje po objektivním odborném zhodnocení opět udělila poděkování škole
za příkladnou přípravu žáků na budoucí povolání a za spolupráci se zaměstnavateli.
Ve čtvrtek 9. listopadu naše škola v Kulturním domě v Dobrušce pořádala 1. ročník
roboticko konstrukční soutěže tříčlenných týmů „Auto jede“. Soutěže se zúčastnilo osm
družstev z celých východních Čech. Každé družstvo muselo navrhnout, vyrobit a prezentovat
vozidlo, které bylo schopné projet dráhu jako „sledovač čáry“
V závěru roku schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj škole investiční projekt o
objemu 84 mil. Kč k výstavbě nové dvoupodlažní haly.
Základní umělecká škola
Základní umělecká škola v Dobrušce poskytuje základy vzdělání v jednotlivých
uměleckých oborech a připravuje žáky pro studium učebních a studijních oborů na středních a
vysokých školách uměleckého zaměření.
Školu navštěvovalo ve školním roce 2016-2017 celkem 450 žáků, z toho hudební obor
289, výtvarný 81, taneční 62 a literárně dramatický obor 18 žáků. Při škole působí Spolek
rodičů a přátel ZUŠ v Dobrušce. Výbor SRP ZUŠ má 5 členů a je tvořen zástupci rodičů žáků
všech oborů. Spolek výraznou měrou pomáhá škole při organizaci mimoškolních i školních
akcí (koncerty, výstavy).
Hudební obor spolupracuje s ostatními kulturními subjekty v Dobrušce. Uspořádal
31veřejných koncertů (sál ZUŠ, synagoga, Kino 70, knihovna, lapidárium), třídní přehrávky
jednotlivých nástrojů, interní koncerty, výchovné koncerty, výstavy.
Velká gratulace patří třem studentům školy, kteří se rozhodli svůj profesní život
zasvětit umění jako takovému. Žákyně hudebního oboru ze třídy paní učitelky Hanky
Novotné Petra Koblásová byla přijata na pardubickou Konzervatoř ke hře na klarinet, žákyně
výtvarného oboru ze třídy slečny učitelky Petry Žďánské Nikola Pilátová úspěšně složila
talentové a přijímací zkoušky na Střední školu propagační tvorby a polygrafie ve Velkém
Poříčí, kde bude studovat Grafický design, žák literárně-dramatického oboru ze třídy pana
učitele Františka Veverky Vojta Flígr byl jako druhý v pořadí přijat na pražskou Mezinárodní
konzervatoř, obor hudebně dramatický.
Klára Hůlková, žákyně paní učitelky Anny Vrbové, se spolu s ní a korepetistkou
Alenou Moravcovou zúčastnila v sobotu 21. ledna 11. ročníku mezinárodní violoncellové
soutěže Jana Vychytila, která se konala v Praze, v Gymnáziu a Hudební škole hlavního města
Prahy v Praze 3. A ve IV. kategorii, kam dle svého věku dvanácti let patří, získala mezi
deseti dalšími interprety úžasné 2. místo.
Ve školním roce 2016/2017 se soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
z naší školy účastnili z hudebního oboru hráči na klavír, kytaru, housle, violoncello a žáci
výtvarného oboru.
V soboru 12. května proběhlo v Liberci ústřední kolo ve hře na smyčcové nástroje,
kterého se zúčastnila jediná postupující z krajských kol Klárka Hůlková se svou paní
učitelkou Annou Vrbovou a doprovázející korepetitorkou MgA. Alenou Moravcovou. A
Klárka reprezentovala školu více než skvěle - domů si dovezla úžasné 2. místo včetně zvláštní
ceny za provedení skladby B. Martinů Pastorales V.
Klavírní soutěže, okresního kola v Rychnově nad Kněžnou, se zúčastnili Michaela
Stodůlková, Klára Kárníková, Linda Jindrová, Tereza Grulichová, Klára Jakicová, František
Vích a Magdaléna Čtvrtečková. Do kola krajského, které se konalo v pondělí 13. března v
ZUŠ Střezina v Hradci Králové, se probojovala Klárka Kárníková a Míša Stodůlková. A
přivezly si krásné 3. místo (Klárka) a čestné uznání za účast v soutěži (Míša).
Ve hře na smyčcové nástroje školu reprezentovali žáci Anna Domorádová, Barbora
Pavlíčková, Martin Baše, Jana Peterová, Martina Drašnerová, Michal Verner, Josef Vogl a
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Klára Hůlková. Všichni, kromě Míši Vernera, který získal krásné 2. místo, postoupili z míst
prvních do krajského kola, které se konalo v ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové 3. dubna. A
všichni, tentokrát kromě Kláry Hůlkové, z něho přivezli skvělé druhé místo. Klárka se se
svým prvním místem probojovala dál, do kola ústředního, které se konalo v Liberci a v němž
rovněž uspěla.
V kytarové soutěži školu reprezentovali Eliška Hanušová, Martin Rašek a Vendula
Řeháková. Z okresního kola, které se konalo 16. března v ZUŠ v Kostelci nad Orlicí,
postoupili všichni tři žáci do kola krajského v ZUŠ Jaroměř, které se konalo ve středu 5.
dubna. A reprezentovali opět skvěle, Eliška s Vendulou získaly druhé, Martin třetí místo ve
své kategorii.
Benefiční koncert žáků a pedagogů ZUŠ Dobruška byl dalším krokem k záchraně
varhan v Přepychách. O částku 18 246,- korun se zvýšila suma na sbírkovém kontě určeném
na záchranu varhan v kostele sv. Prokopa v Přepychách po benefičním koncertu žáků a
pedagogů Základní umělecké školy z Dobrušky, který se uskutečnil 26. dubna a jehož výtěžek
byl určen právě na záchranu tohoto královského nástroje.
Výtvarný obor tvořil díla na téma "Pode mlejnem nade mlejnem" a zúčastnil se s nimi
výstavy, která proběhla přímo v ratibořickém mlýně. V soutěži Šťastné stáří očima dětí byla
oceněna práce Anny Matouškové. Anna Matoušková byla v Praze spolu s maminkou a
sestrou. A přivezla si diplom za krásné 5. Místo.
Témata cesta, domov, skrývání a odkrývání pohledem dětí z výtvarného oboru ZUŠ
Dobruška. Pod tímto názvem proběhla výstava výtvarného oboru v malém sále Kina 70
v Dobrušce v březnu 2017.
Paní učitelka Žďánská využila skvělých prací našich dětí a rozeslala je do různých
soutěží. Přišla i výsledková listina z Bulharska. Tam z došlých 3408 prací opravdu z mnohých
zemí bylo vybráno 542 nejlepších - a uspělo jen pár českých (6) - jedna z nich je práce
žákyně dobrušské ZUŠ Alžběty Jandáčkové.
Ve dnech 25. - 26. května proběhlo ve Dvoře Králové nad Labem v Hankově domě
krajské kolo Celostátní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ. Projekt dobrušské
školy „bezDomov“ získal stříbrné pásmo a postup do celostátního kola. Mladší žáci získali za
svoji práci „Pexeso - odkrývačka“ v kategorii jednotlivosti stříbrné pásmo a postup do
celostátního kola, Erik Petr a jeho práce „Motýl odkývá krásu svých barev“ získal bronzové
pásmo a Sára Jechová za olejomalbu "Dívka" také. Další zúčastnění žáci získali čestná
uznání - diplomy za účast.
Český zahrádkářský svaz vyhlásil 24. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma
Zelenina plná vitamínů. V kategorii Kresba + Malba "E" se v rámci celé republiky umístila na
krásném 4. místě Katka Volfová.
Natálie Sehnalová, žákyně 3. ročníku výtvarného oboru, se zúčastnila výtvarné
soutěže, kterou pořádalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A.
Komenského. Soutěž s názvem Za časů české královny Marie Terezie. Natálie se v II.
kategorii (11 - 15 let) umístila se svou kresbou (Sv. Starosta – parafráze Jana Jiřího
Heinsche) na krásném 2. místě.
Slavnostní předání cen úspěšným tvůrcům proběhlo 23. května od 13.00 hodin v
Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského ve Valdštejnské ulici č. 18 za
přítomnosti RNDr. Zuzany Matuškové, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické MŠMT.
Další úspěšnou výtvarnicí je Anna Macková, jejíž dílo uspělo ve výtvarné soutěži
Cestou dvou bratří - XII. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ - Putujeme
společně, kreslíme společně a soutěžíme společně, která byla vyhlášena u příležitosti letošních
oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje,
v rámci Dnů lidí dobré vůle, pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, a
Jiřího Čunka, hejtmana Zlínského kraje. Anna se umístila v kategorii ZUŠ (1. až 5. třída):
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malba + kresba + grafika na krásném 14. místě a získala tak předplatné časopisu a puzzle sv.
Cyril a Metoděj. Všechna oceněná díla byla vystavena ve sklepení Stojanova gymnázia na
Velehradě ve dnech 4. a 5. července 2017, ocenění převzali osobně během Večera lidí dobré
vůle dne 4. července na Velehradě.
Literárně dramatický obor uspořádal divadelní představení v sále ZUŠ 24. května a
spolupracoval na výchovném koncertě pro MŠ.
Dům dětí a mládeže
Ve školním roce 2016-17(září 2016 - srpen 2017) navštěvovalo Dům dětí a mládeže
v Dobrušce ve 46 kroužcích 533 účastníků. Největší zájem stále přetrvává o taneční, výtvarné
a rukodělné kroužky. 37 mladých rybářů se scházelo v rybářské klubovně v Opočně,
potěšitelná byla účast v řezbářských kroužcích pro děti i dospělé. Dětí a mládeže spolupracuje
na přípravě žáků s florbalovým klubem FBC Dobruška.
Vedle této pravidelné zájmové činnosti pracovníci domu dětí a mládeže zorganizovali
91 akcí, kterých se zúčastnilo 4202 návštěvníků. Pro nejmladší děti to byl Pohádkový les, pro
mladší školní děti o podzimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdninách výtvarné
dílny, pro žáky druhého stupně základních a středních škol besedu o nemoci AIDS. Pro žáky
3. ročníků dobrušských ZŠ byl na Den Země připraven interaktivní program o přírodě, který
doplnil včelař Zdeněk Štěpán z Chábor o velmi zajímavé informace a ukázky z chovu včel.
V městském lapidáriu proběhla v dubnu výstava 76 prací členů řezbářských kroužků. Na
vernisáži vystoupily děti z kroužku Písklata s hrou na flétny. Mezi seniory získaly oblibu
kurzy výroby přání a dekorací z čajových sáčků a zdobeného papíru.
Ani o velkých školních prázdninách dům dětí a mládeže nezahálel. První prázdninový
týden děti navštěvovaly výtvarné dílny, na dva srpnové týdny byl připraven stanový tábor
v Mělčanech pro 44 dětí, pro 48 milovníků tance taneční tábor na chatě Radost v Plasnicích.
10 řezbářů strávilo činorodě víkend na svém odborném soustředění.
Dům dětí a mládeže se zabýval i charitativní činností. Na pomoc opuštěným a
nemocným dětem odeslal do Jižní Afriky 650 čepic, které upletly dobrovolnice z Dobrušky a
okolí. Na podporu Hospice Anežky České v Červeném Kostelci členky Patchwork klubu při
DDM zhotovily 25 různých dekoračních předmětů, ponožek, přáníček, jehelníčků a klíčenek.
Ve spolupráci se starostou, pracovníky města a projektanty probíhala příprava na
přístavbu stávající budovy domu dětí a mládeže. Rozšířením prostor budou moci být
nabídnuty další možnosti pro využití volného času pro všechny věkové kategorie.
6. Církve
Církev římskokatolická
Tříkrálová sbírka se konala v Dobrušce a zúčastněných obcích po šestnácté. Je to
největší dobrovolnická akce v ČR a účastní se jí kolem 50 tisíc koledníků a dalších
dobrovolníků. Tříkrálová sbírka reprezentuje solidaritu lidí s potřebnými, společnou snahu
konat dobro, pomáhat bližnímu a nebýt lhostejný. Sympatické na ní je, že 65 % z
vykoledovaných peněz zůstává na účtu Charity v místě. Opět se ukázalo, že v Dobrušce a
všech zapojených obcích lidé sbírce věří a podle toho se chovají. Každým rokem se vybere
víc. Nejčastější příspěvek je 200 nebo 100 Kč. Ale v pokladničkách se našlo i mnoho
tisícikorun a také dvoutisícovek. O výtěžek samozřejmě jde, ale není na prvním místě.
Největším přínosem je radost a poselství, které přinášejí malí králové lidem do jejich
domácností. Přinášejí přání zdraví a požehnání pro celý rok. Přání také píší na futra dveří:
K+M+B, což znamená: Bůh chraň tento dům, žehnej tomuto domu. Peníze z Tříkrálové
sbírky se používají tradičně na sociální službu osobní asistence, průměrně asi 180 000 Kč
ročně, na další pomůcky do charitní půjčovny, přímou finanční pomoc lidem v nouzi a také
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jsou posílány na projekt Adopce na dálku do Indie. Při letošní sbírce ani dvacetistupňový
mráz neodradil malé krále vyrazit na svou pouť. Koledovalo celkem 117 skupinek v Dobrušce
a okolních obcích. To je celkem i s obslužným personálem přes 500 lidí. V Dobrušce
koledovalo 36 skupinek. V sobotu 7. ledna koledovali králové od 9 do 15,30 hodin. Obešli 3
200 dobrušských domácností a snažili se nikoho nevynechat. Výtěžek tříkrálové sbírky 2017
byl rekordní a o 41 651 Kč vyšší než loni. Vykoledovaná částka činila 574 498 Kč.
Na základě dovolení biskupského úřadu a ve spolupráci s ním, se pan Petr Kakrda ujal
zhotovení makrofotografií některých detailů soch a obrazů v děkanském kostele sv. Václava.
Z těchto fotografií byla uspořádána i výstava s názvem Kníže Václav - světec a patron
Dobrušky, jejíž slavnostní vernisáž se konala ve čtvrtek 2. března v lapidáriu městského úřadu
v Dobrušce.
V prostoru za kostelem byly ořezány lípy. Podle odborného vyjádření to vyžadovala
provozní bezpečnost, protože uvnitř větví jsou dutiny a hrozí zlámání. Tím se předešlo
budoucímu poškození, kvůli kterému by pak lípy musely být pokáceny. Poděkování patří
všem, kteří se přičinili o úpravu prostoru kolem kostela, takže teď už tuto krásnou dominantu
Dobrušky můžeme vidět ze všech stran. Ošetření stromů stálo 6000 Kč a bylo hrazeno
z dobrovolných příspěvků.
V pastoračním centru se v posledním březnovém víkendu uskutečnil Jarní dobročinný
bazárek.
8. dubna zazněla v kostele sv. Václava hudba W. A. Mozarta. Jeho Requiem předvedlo
Polyfonního sdružení pod záštitou Děkanství Dobruška a Farní charity.
V rámci Noci kostelů se uskutečnily tyto tři akce: 6. června v 19 hodin vystoupil
Chrámový sbor kostela sv. Václava a Ženský pěvecký sbor Vlasta. 8. Června v 16 to byl
varhanní a žesťový koncert s názvem Umění spojuje lidi pro nevidomé i vidomé a 9. června
po mši svaté proběhla vernisáž výstavy fotografií Petra Kakrdy kostela sv. Václava přímo
v tomto objektu. Výstava Kakrdových fotografií byla instalována i na zámku v Novém Městě
nad Metují, kde se těšila velkému zájmu návštěvníků.
11. června se konala slavnost Nejsvětější Trojice. Katolická farní charita Dobruška a
Děkanství Dobruška uspořádaly koncert Michala Horáka, který se uskuteční dnes ve farní
zahradě.
Při příležitosti slavnosti sv. Václava byl 30. září uspořádán historicky první farní ples
v dobrušském pivovaru.
V neděli 24. září se v rámci VII. ročníku mezinárodního hudebního festivalu F. L.
Věka (housle, trubka, varhany) konal koncert v kostele sv. Václava. V neděli 1. října v rámci
tohoto festivalu vystoupil v kostele sv. Ducha Alfred Strejček za doprovodu violoncellisty
Petra Nouzovského s pásmem věnovaným odkazu Františka Vladislava Heka.
Ve dnech 24. - 27. listopadu pozvala Farní charita zájemce na podzimní dobročinný
bazárek. Výtěžek z prodeje darovaných věcí byl použit na charitativní dobročinné účely.
Od 3. do 22. prosince proběhla v kostele sv. Václava v Dobrušce charitní adventní
potravinová sbírka. Každou neděli před mší i odpoledne byl v kostele připraven koš na
potraviny pro lidi, kteří se z různých důvodů ocitli v těžké životní situaci.
Církev bratrská
Dobrušské společenství Církve bratrské má pravidelné bohoslužby v malém sále kina.
Během roku 2017 přivítali následující hosty, kteří posloužili výkladem Božího Slova: 5. února
Tomáš Grulich, 23. dubna Tomáš Grohman, 16. července Pavel Světlík, 24. září David
Říman, 22. října Daniel Litvan a 19. listopadu Karel Vrána. Někteří z nich měli i další
program, ať seminář nebo program na mládeži, Tomáš Grohman sloužil společně s
manželkou Hankou. Z domácích se ke službě Slovem připojili Pavel Černý (30. dubna),
Martin Smola (11. června), Michal Vašíček (8. října), Jan Kalenský (29. října) a samozřejmě
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kazatel sboru Tomáš Cvejn (29. ledna a 26. listopadu). Bohoslužbu 28. května měla ve své
režii velká besídka, která předvedla i představení na téma desatera. O víkendu 2. a 3. září
měly děti z velké besídky cyklovýlet, kdy společně vyrazili do Potštejna.
Občas pořádá společenství společné setkání i mimo pravidelné bohoslužby. Takto se
během tohoto roku setkali 14. května odpoledne na neoficiálním otevřeném členském
shromáždění, kde se řešilo dalším směřování dobrušského společenství.
Na několik bohoslužeb v roce 2017 se sešel celý sbor. Hned 1. ledna společně zahájil
rok 2017 v bysterské Eladě, 5. března bylo rovněž v Eladě výroční členské shromáždění, 14.
dubna zde proběhly velkopáteční bohoslužby a v dobrušském kině bylo17. Prosince vánoční
divadelní představení dětí.
Každý pátek se dobrušské společenství scházím v Domečku (v ul. Zd. Nejedlého) ke
chválám a uctívání. Tato setkání jsou otevřena i pro veřejnost, stejně jako bohoslužby.
Ve společenství probíhá i biblické studium. Ke schůzkám se schází dvakrát měsíčně.
V prvním pololetí 2017 skončil kurz Jak se modlit, který sestavil. Od září začal nový kurz
postupného objevování Bible (kurz Discovery Bible Study). Počet účastníků se pohybuje
okolo deseti. Na jaře 2017 byl dokončen kurz Manželské večery, který probíhal od podzimu
2016. Kurzu se zúčastnilo pět párů, z toho tři mimo sbor.
Během roku se společenství zúčastnilo několika akcí Křesťanské misijní společnosti,
většinou individuálně. Šlo především o Modlitební konferenci MOKON a různé semináře.
Někteří se zúčastnili celoevropské konference Awakening Europe, která se už několik let
pořádá v různých městech po Evropě. Pro rok 2017 vybrali organizátoři právě Prahu.
Pravidelně se řada lidí ze sboru účastní Křesťanské konference, kterou v roce 2017
konference Awakening Europe nahradila.
V minulém roce podpořilo společenství volnočasový klub Vješák, který pořádá
Jednota bratrská v Dobrušce. I nadále podporovali pracovníka organizace In-Life (dříve
Studenti pro Krista) Vláďu Leplta, který s manželkou slouží studentům v Ostravě. Pravidelně
podporujeme domácí hospic Setkání a organizaci A Rocha. Symbolickou částkou
podporujeme Tomáše Grulicha, který je nyní zapojen ve službě podpory zakládání nových
sborů. Jeho služba je naddenominační. Členským příspěvkem jsme přispěli na činnost
Křesťanské misijní společnosti. V adventu byla uspořádána finanční sbírka na podporu
charitativní sbírky potravin, kterou v Dobrušce pořádala místní Charita.
Sbor pořádá zajímavou akci nazvanou Apalucha. Je to víkend pro tatínky s dětmi něco ve stylu filmu S tebou mě baví svět. Je to mimo jiné možnost, jak maminkám poskytnout
volný víkend. Celkem se této akce zúčastnilo sedm desítek dětí a jejich tatínků. Děti tam byly
ve věku od plínek až po dospívající. Na programu byl výlet (za každého počasí - opět pršelo),
přestřelky s Nerfkama a pokladovka. Po večerech byly programy pro chlapy. Příjemné je i
blízkost konání akce - Apalucha probíhá na Vesmíru v Deštném v Orlických horách.
Jednota bratrská
Rok 2017 uběhl pro místní sbor Jednoty bratrské velmi rychle. Bylo to zapříčiněno
zejména řadou nových výzev, kterým bylo nutné čelit, a také velkým množstvím aktivit a
projektů, jejichž realizaci se sbor věnoval. Počet členů sboru se přitom ustálil na 22 aktivně
sloužících dospělých členech, 9 zůstávajících, kteří pravidelně navštěvovali realizované
aktivity, a 13 dětech.
Činnost sboru směřující k lidem v Dobrušce a okolí bychom mohli rozdělit na činnost
podnikatelskou a neziskovou. Podnikatelské aktivity realizoval Sbor prostřednictvím svých
společností Centrum PRO, s.r.o. a Centrum Creative, s.r.o. Tyto podnikatelské subjekty se
zabývaly třemi odvětvími podnikání, a to hostinskou činností v podobě provozování stánku se
zmrzlinou a rychlým občerstvením, projekční činností ve výstavbě a účetní činností a
daňovým poradenstvím prostřednictvím účetní kanceláře. Výnosy ze všech odvětví podnikání
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byly následně použity na podporu neziskových činností a služeb, které Sbor nabízel místním
obyvatelům.
Do neziskové sféry aktivit sboru patří provoz Rodinného centra Sedmikráska, které
bylo pro rodiny s dětmi otevřeno v rozsahu: 5x v týdnu dopolední program s písničkami,
básničkami, svačinkou, cvičením a vyráběním, 3x v týdnu odpolední kroužky (angličtina
hravou formou, zábavné cvičení, kreativní tvoření a vyrábění) a otevření víkendové herničky
(v sobotu odpoledne). Dále bylo v tomto rodinném centru realizováno 19 vzdělávacích aktivit
v podobě přednášek a interaktivních seminářů a bezplatně poskytováno pedagogické, rodinné,
výchovné a manželské, právní a dluhové, finanční a zdravotní poradenství. V roce 2017
fungovala Sedmikráska nepřetržitě již 11. rokem, přičemž ročně poskytuje své služby
v průměru 200 rodinám z Dobrušky, Opočna a dalších přilehlých obcí. Hlavním vedoucím
centra je již od jeho počátku paní Iva Horáková.
Další neziskovou činností sboru, která byla provozována prostřednictvím spolku
Centrum pro všechny generace, z. s., bylo fungování Volnočasového klubu Vješák. Tento
klub byl otevřen již osmým rokem a je určen pro děti a mládež z blízkého okolí, kterým
nabízí možnost kvalitního strávení volného času a všestranný rozvoj jejich potenciálu. V roce
2017 byl klub provozován třikrát týdně pro mládež ve věku 12-26 let a jednou týdně pro děti
ve věku 6-11 let. Mimo výše uvedenou pravidelnou otevírací dobu realizoval klub 28
jednorázových aktivit, jedenkrát týdně pořádal Cvičení pro radost, jedenkrát týdně Florbalový
klub a jedenkrát měsíčně večer deskových her pro všechny věkové generace. Novým hlavním
vedoucím klubu se v tomto roce stal Mgr. Václav Mach.
Mimo výše uvedené uspořádal sbor také Letní tábor Narnie pro děti ve věku prvního
stupně ZŠ (červenec 2017), Alfa kurzy (jaro 2017), Kluby pro všechny generace (podzim
2017) a další jednorázové aktivity. Nezisková činnost Sboru byla financována z příspěvků a
desátků členů Sboru, z grantů Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, města Dobrušky, Královéhradeckého kraje, Nadace Racek, z výnosů
podnikatelské činnosti sboru a dalších dobrovolných příspěvků a darů.
Další církve
Historické varhany v Dobrušce II s podtitulem Příběh Schusterových varhan (1904)
aneb Ze Zittau přes Sudety až do Dobrušky nese název album, které natočil laureát prestižních
mezinárodních soutěží Pražské jaro a Bach-Wettbewerb Leipzig Pavel Svoboda. Na druhém
CD Pavla Svobody zní varhany s pozoruhodným příběhem postavené renomovanou
německou firmou A. Schuster & Sohn v roce 1904. Po 2. světové válce byl nástroj
přestěhován ze zdevastovaného kostela v Rudníku v Sudetech do Dobrušky a tím zachráněn.
Na kůru v Husově sboru v Dobrušce však v posledních letech znovu chátral, až v roce 2015
úspěšně proběhla jeho generální oprava, a tak mohla poté vzniknout i první nahrávka
zachycující "hlas" varhan. Album Historické varhany v Dobrušce II volně navazuje na titul
Historické varhany v Dobrušce 1727 z roku 2014 a znějí na něm skladby Carl Philippa
Emanuela Bacha, Roberta Schumanna, Maxe Regera, Luboše Sluky a Ference Liszta. Dojmy
posluchačů určitě umocní zajímavý booklet obsahující Příběh Schusterových varhan (1904)
aneb ze Zittau přes Sudety až do Dobrušky, v němž je stručně zachycena historie nástroje i
detaily z jeho obnovy, nechybí ani osobní vzpomínka Pavla Svobody. CD vydalo
nakladatelství ARTA Records společnosti 2HP Production. Vznik podpořily město Dobruška,
spolek PROVARHANY a náboženská obec Církve československé husitské v Dobrušce.
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7. Spolky a spolkový život
Hasiči
V měsíci lednu byl uspořádán již 13. ples Sboru dobrovolných hasičů, který byl již
jako tradičně vyprodán. Kladné ohlasy účastníků zavazují SDH 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. Strojníci absolvovali pravidelné kondiční jízdy. Hodně času
hasičům zabrala i péče o výstroj a výzbroj. Pravidelná zkouška technických prostředků a
vozidel nejvíce zajímala nejmladší členy, kteří se snaží o zvýšení své odbornosti a zařazení do
výjezdové jednotky.
V září zorganizovali dobrušští hasiči již 43. ročník soutěže o putovní pohár SDH
Dobruška a starosty města Dobrušky. Soutěži přálo i počasí a soutěžní družstvo domácích
skončilo na 5. místě. Muži se dále zúčastnili okrskové soutěže.
Z další činnosti SDH Dobruška lze uvést pomoc při zajištění Silvestříku pro děti,
požární hlídky při dobrušské pouti a při Svatováclavskych slavnostech.
V prosinci byl hasičský rok zhodnocen na výroční valné hromadě, která proběhla
v hasičské zbrojnici v Křovicích.
Junák Dobruška
Skautský rok se nepočítá stejně jako rok kalendářní, nýbrž vzhledem k tomu, jak
oddíly fungují, kopíruje rok školní. Hlavní náplní skautské činnosti jsou pravidelné schůzky a
jedno i vícedenní výpravy do blízkého i vzdálenějšího okolí. Od ledna do prosince se
uskutečnila i další řada skautských akcí.
Skauti zahájili tradičně rok svou pomocí místní katolické charitě jako členové a
vedoucí skupinek při Tříkrálové sbírce, tato sbírka je v Dobrušce od počátku s účastí skautů
velmi úzce spjata.
V únoru proběhlo také každoroční setkání skautek napříč generacemi při příležitosti
celosvětového skautského svátku s názvem „ Thinkingday“, který v Čechách známe jako
„Den sesterství“. Nejmladším účastnicím nebyl ještě ani jeden rok, nejstarší sestře již číslo,
označující věk, začíná devadesátkou.
Dobrušská veřejnost mohla skauty vidět také při stavění májky tradiční metodou bez
použití techniky a následně ve slavnostním pochodňovém průvodu při pálení čarodějnic.
Vyvrcholením skautské činnosti byly jako každý rok letní tábory. V roce 2017 se
skautští vedoucí postarali o cca 120 dětí na celkem pěti táborech v Orlickém Záhoří, Mastech
u Bílého Újezda a v Kácovci.
Tento rok byl rokem úspěšným zejména pro starší děti - skauty a skautky, které ve
svých kategoriích vyhráli okresní kolo Svojsíkova závodu, dívky potom i krajské kolo a
v celostátním kole obsadily krásné 3. místo.
Kalendářní rok skauti zakončili tím, že společně s členy oddílu oldskautů, což je oddíl
nejstarších registrovaných členů střediska, přivezli a hlídali Betlémské světlo, které rozdávali
a u něhož drželi „čestnou stráž“ na Štědrý den v kostele sv. Václava.
Okolí skautských kluboven v Domašínské ulici se během léta výrazně změnilo, velká
část plochy před vstupem do klubovny je zpevněna dlážděním a samotný vstup do kluboven
je nyní bezbariérový. Stalo se tak díky dotacím města Dobrušky, Královéhradeckého kraje a
ústředí Junáka a hlavně díky mentálnímu a fyzickému nasazení Ing. Petra P. Poláčka, který
vše připravil a koordinoval. Petru P. Poláčkovi byla v roce 2017 předána stříbrná medaile
Merkura, kterou mu udělilo ústředí Junáka za jeho dlouhodobou obětavou práci pro dobrušské
středisko. Petr P. Poláček se aktivně podílel na chodu střediska ihned po pádu totalitního
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režimu, nejvíce energie věnoval dobrušskému středisku jako jeho vůdce v letech 2007-2017.
Díky jemu obrovskému nasazení se z malého venkovského střediska stal plnohodnotný a
uznávaný subjekt, středisko co do počtu členů a úrovně vybavení srovnatelné se středisky
měst daleko větších, než je Dobruška.
Pionýrská skupina Dobruška
Pionýrská skupina Dobruška má sedmdesát dětí, o něž se stará tým vedoucích. Pracují
v ní dva oddíly – Osma a Skaláci. Z celkového počtu je 18 dětí do devíti let, ve věku 10 až 15
let 26, šestnácti až osmnáctiletých je 5 a nad 19 let je 21 členů skupiny.
Oddíl Osma:
Oddíl zabezpečil jednu velkou akci pro veřejnost - Májovku. Připravil a realizoval dva
letní tábory na základně Suchý Důl pod vedením hlavního vedoucího Radka Mataje. Činnost
oddílu díky malé účasti na akcích stagnuje a děti se scházejí pouze jednou měsíčně.
Oddíl Skaláci:
Oddíl hrál celoroční hru se zaměřením na ochranu hranic v rámci jednotek Stráže
obrany státu. Děti se seznamovali s různými typy pevnostních opevnění. Navštívily pevnostní
komplex Dobrošov a přilehlé pevnostní sruby. Byly podniknuty jednodenní akce se
zaměřením na sjíždění řek Orlice a Úpy. Část oddílu absolvovala lezení v Rakouských alpách
v oblasti Dachstein. V rámci letního tábora děti měli možnost letět dvouplošníkem AN-12.
Na základě spolupráce s městem Dobruškou a se Střední školou – Podorlickým
vzdělávacím centrem skupina využívala poskytnuté prostory jako klubovnu. Oddíl se
v zimním období pravidelně scházel v tělocvičně gymnázia Zdeňka Nejedlého, kde měl
k dispozici i lezeckou stěnu.
V roce 2017 uskutečnil oddíl sedm vícedenních a devět jednodenních akcí letní tábor.
Pro víkendové akce byla většinou využívána základna na Suchém Dole. Nejoblíbenějšími
byly akce věnované outdoorovým aktivitám. Boulderové závody v lezení na umělé lezecké
stěně měli v roce 2017 rekordní účast 29 účastníků.
V průběhu roku se zmodernizovalo zázemí táborové základny rozšířením ubytovacích
prostor pro účastníky vícedenních akcí.
Pionýrská skupina F. L. Věka
Pionýrská skupina F. L. Věka oslavila v roce 2017 již dvacet let své činnosti. Založena
byla 19. září 1997 v Mělčanech a za dobu její existence jí prošlo a jejích akcí se zúčastnilo na
15 700 dětí. V měsíci září uspořádala skupina velkou narozeninovou akci. Přišlo bezmála na
tři sta starších i mladších kamarádů, z deseti zakládajících členů chyběli jen dva a doslova
třešničkou na dortu se stal táboráčkový kouzelný sedmnáctikilový dort.
Činnost oddílu každoročně zahrnuje kromě pravidelných schůzek i cca 15 větších
víkendových akcí. Skupina každoročně pořádá letní tábor a je jednou ze dvou
v Královéhradeckém kraji, která pořádá i tábor zimní. Osmkrát se podílela i na spolupořádání
Silvestříku pro děti.
Pro zimní tábory jsou již tradičně využívány klubovny U Maxima v Jaroměři, kde je
připraveno veškeré potřebné zázemí včetně takových atrakcí jako je stolní fotbal, tříkolky,
playstation, košíková a dalších. Tábor trvá celý týden ke spokojenosti dětí.
Desetidenní letní tábor proběhl v Orlických horách, a to již podruhé v penzionu v Deštném.
Tradicí je vlastní celotáborová hra, která byla v roce 2017 motivována plavbou na obchodní
lodi.
Pionýrská skupina F. L. Věka se 10. května aktivně zúčastnila květinového dne proti
rakovině. Uspořádala také velikonoční střeleckou soutěž, lesní bojové hry, novoroční táborák,
noc plnou her a celou řadu dalších zajímavých akcí. Dlouholetým vedoucím skupiny je Jiří
Říha – Bufales.
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Zahrádkáři
V roce 2017 si zahrádkáři připomněli 60. výročí vzniku Českého zahrádkářského
svazu (ČZS). Jeho novodobá historie se začala psát 29. září 1957. V našem okolí vznikl první
okrašlovací spolek v Rychnově nad Kněžnou v roce 1881.
První obecná zmínka o vzniku zahrádkářské organizace v Dobrušce v roce 1941 je
uvedena v Almanachu Zahrádkářského muzea Hradec Králové, bohužel bez bližší
konkretizace. Nový impulz k rozvoji zahrádkářské činnosti v Dobrušce dal vznik
zahrádkových osad v 60. až 80. letech minulého století v rámci tehdejší Městské organizace
Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu, z funkcionářů připomeňme např.
přítele Řeháka, Mošničku, Žabokrtského, Kroulíka a Jandíka. Po roce 1990 se jednotlivé
osady osamostatnily a vznikly samostatné Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu (ZO ČZS). V současné době je jich šest: osady Hofmanka, Na Vyhlídce, Svépomoc,
Trojice, Třešňovka a Zlatý potok. Mají celkem 189 členů a působí na cca 7 ha pozemků v
různých formách vlastnictví.
ZO ČZS Zlatý potok vznikla jako zahrádkářská osada v letech 1974 a 1975.
Osamostatnila se v roce 1995. Je v Dobrušce dle počtu členů (51) největší a druhá podle
celkové výměry 50 zahrádek (cca 2,5 ha). Pěstují ovoce, zeleninu a květiny pro vlastní
potřebu. Pobyt a práce na zahrádce je také aktivním odpočinkem a relaxací. Dlouhodobě
podporují, i finančně, soutěže pro mládež pořádané ústředím ČZS. Dobrušské děti v nich
dosáhly, především ve výtvarné soutěži, celou řadu předních umístění v rámci celé republiky.
Řezbáři Domu dětí a mládeže dokonce v jednom ročníku zvítězili. Letos získaly dobrušské
děti dvě umístění do 10. místa: Kateřina Volfová (Základní umělecká škola) byla čtvrtá v
kategorii „kresba E“ a kolektiv dětí z Domu dětí a mládeže skončil druhý v kategorii
„polytechnické práce B“. Kromě diplomů a drobných dárků od ústředí ČZS byly děti pozvány
na slavnostní zahájení výstavy „Zahrada východních Čech“ v Častolovicích, kde obdržely
sladkou odměnu. Významná je i účast žáků ZŠ Opočenská v okresních kolech „Mladého
zahrádkáře“. V předchozích letech třikrát vystavovali ovoce na podzimních výstavách
„Zahrada východních Čech“ v Častolovicích. V roce 2017 se rozhodli vytvořit vlastní
expozici, kterou pojmenovali „Zahrádkáři Dobruška“, a podíleli se na ní i další místní ZO
ČZS. Svými výpěstky, výrobky a fotografiemi se připojily Trojice, Svépomoc a Hofmanka.
V minulosti uspořádali zahrádkáři např. opékaní, přátelská posezení s hudbou a zájezd
do Litoměřic. V roce 2017 uskutečnili zájezd na výstavu Flora Olomouc. Volná místa nabídli
i dalším zájemcům, především z Dobrušky. Účastníci si prohlédli výstavní plochy a aranžmá
výpěstků a zúčastnili se odborných přednášek a poraden, např. k ochraně rostlin.
Práci a pohodu na zahrádkách pokazila (kromě rozmarů počasí) i opakovaná
„návštěva“ zlodějů. Odcizili nejen výpěstky, ale zejména nářadí a pomůcky. Způsobili škodu
na zahradních chatkách, prakticky ve všech zahrádkových osadách. Zahrádkáři ocenili přístup
Policie ČR při vyšetřování těchto případů, zejména posledního, kdy se díky včasnému zásahu
policistů nepodařilo pachatelům již připravený lup odvézt.
Kynologové
Sportovní kynologové mají za rok 2017 skvělé výsledky – reprezentovali naše město
na různých závodech po Královéhradeckém kraji. Sedmnáctkrát startovali v různých
kategoriích. Poprvé se zúčastnili závodů v Novém Bydžově s následujícími výsledky:
Moravec, IPO3 (2. místo), Moravec, stopa ZVV1 (4.), Brožová, stopa ZVV1 (3.),
Kurlandová, ZZO1(3.). V dalších závodech, které se konaly ve Dvoře Králové, se umístili
dobrušští kynologové se svými svěřenci následovně: Moravec, ZVV1 (2.), Brožová, ZZO1
(5.); v kosteleckém závodě uspěli: Moravec, IPO3 (3.), Moravcová, ZZO1 (6.) a Kurlandová,
ZZO1 (1.); v Náchodském štěkání: Moravec, IPO3 (3.); na Novém Hradci Králové: Moravec,
IPO3 (2.), Moravec, FPr1 (1.), Brožová, FPr1 (5.); O pohár města Broumova: Moravec,
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ZVV1 (3.). Brožová, ZM (8.), Moravec, ZVV1 (3.), Matějů ml. (7.). Jak je vidět, stále nejlépe
si vede Josef Moravec. Takhle velkou účast na závodech má málo organizací.
Dobrušští kynologové pořádali také ve dvou termínech zkoušky z výkonu. První měli
15. října – těch se z místní organizace účastnili čtyři psovodi. Zkoušku ale úspěšně složili jen
tři. Ve zkoušce obstál Moravec, IPO3, Lepš, Bh, Brožová, Bh. Ve druhém termínu 17.
listopadu nastoupilo pět členů dobrušské organizace a všichni byli úspěšní. Opět Moravec,
ZPS1, Lepš, FPr1, Brožová, FPr1- to jsou stopařské zkoušky, Matějů ml., ZVV1, a
Kurlandová, ZZO1. Jak je patrné, dobrušští psovodi připravili své ps opravdu dobře a
kvalitně. Pro veřejnost předvedli 9. září na místním kynologickém cvičišti ukázky z výcviku
psů. Účastnili se psovodi se zkušenými psy, ale i začátečníci. Vystoupil i pozvaný host, paní
cvičitelka Sovákovou, která se věnuje novému psímu sportu Obedience, který není ještě tolik
v České republice známý. Se svými psy předvedla, jak tento výcvik vypadá a podala o tomto
zajímavém sportu další informace. Bylo to velmi pěkné a poučné setkání.
Dobrušské kynology těší také zájem veřejnosti o sportovní kynologii v našem městě a
věří, že jejich organizace je přínosem začínajícím pejskařům z našeho města i okolí. Naučí se
zde povelové technice a jak pracovat se svými psy. V ZKO Dobruška se snažíme zkvalitnit
přístup k novým zájemcům o výcvik, dvě členky v červnu úspěšně absolvovaly instruktorský
kurz, kde byly prověřeny jejich znalosti z kynologie.
8. Sportovní život
Sportovní zařízení města Dobrušky
Sokolovna
Organizační složka Sportovní zařízení města Dobrušky zajišťuje svými pracovníky
provoz a provádí údržbu a běžné opravy areálu sokolovny a pronajímá prostory sokolovny v
souladu se smlouvou uzavřenou zřizovatelem (město Dobruška) s vlastníkem sokolovny
(Tělocvičná jednota Sokol Dobruška). Prostory jsou pronajímány pro sportovní a kulturní
činnost a v turistické ubytovně (chatky – 40 lůžek, ubytovna – 30 lůžek) jsou poskytovány
ubytovací služby.
V roce 2017 byl areál a budova sokolovny využívány především pro sportovní a
kulturní činnost, ubytování neziskovými organizacemi, školskými zařízeními a veřejností.
Zásadní změnou prošel ubytovací řád, ve kterém je upravena provozní doba. Aktuálně mohou
ubytovací služby využívat zájemci od začátku dubna (ubytovna), od května do konce září
chatky, v říjnu opět ubytovnu. Naopak od listopadu do března je ubytovna mimo provoz.
V tomto hluchém období bylo o ubytovací služby výrazně menší zájem. Často se stávalo, že
byl obsazen jeden pokoj jednou osobou, ale musela být vytápěna velká část objektu (celé
patro), jelikož staré rozvody neumožňují potřebnou regulaci. Tím se uměle zvyšovaly náklady
na spotřebu energií (teplo).
V roce 2017 využilo ubytovací zařízení cca 500 hostů z celé ČR. Největší zájem o
ubytování byl v letním období ze strany sportovních oddílů na vícedenní soustředění nebo
turnaje (Asociace TOM ČR – vodácké soustředění, TJ Sokol Dobruška – turnaje v národní
házené, Basket Poděbrady – basketbalové soustředění, FK Náchod – fotbalové soustředění,
KHN Litvínov – házenkářské soustředění). Pobývali zde i turisté, návštěvníci a aktivní
účastníci sportovních, kulturních a společenských akcí (Svatováclavské slavnosti, Dobrušská
pouť, DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA, Open Air Cup, Dobruška Fest, Dobrušský
pohár). Nutno dodat, že většina našich hostů navštívila historické centrum Dobrušky nebo
sama aktivně využila nedaleké sportoviště např. Městský stadion Václava Šperla, bazén a
koupaliště.
Velký sál byl využíván zejména pro pravidelnou sportovní činnost. V dopoledních
hodinách zde probíhala tělesná výchova (ZŠ Pulická Dobruška, Podorlické vzdělávací
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centrum Dobruška). V odpoledních hodinách byla kapacita obsazena tréninky sportovních
oddílů a veřejností (TJ Sokol Dobruška – národní házená; TJ Start Ohnišov – fotbal, SK
Dobruška – fotbal, TK Akcent Dobruška – tanec, Karate Dobruška – karate, Bavíme se
sportem – fotbal, TJ Sokol Deštné v Orl. h. – kondiční příprava, veřejnost – pilates, kondiční
posilování, stolní tenis, fotbal).
K pravidelné kulturní činnosti (1x – 2x týdně) byl využíván loutkový sál, který má
pronajatý místní spolek Svět loutek. Dále v průběhu roku proběhl Věneček kurzu tance a
společenské výchovy, 1. reprezentační ples FBC Dobruška, Dobrušské sluníčko a Sportovní
karneval.
Stadion
Areál stadionu Václava Šperla byl využíván především pro sportovní a kulturní
činnost neziskovými organizacemi, školskými zařízeními a veřejností. Jde především o
plochy určené pro fotbal a atletiku, které byly využívány pro pravidelné tréninky a soutěže.
V dopoledních hodinách zde probíhala tělesná výchova (Podorlické vzdělávací centrum
Dobruška, SPŠE Dobruška, Gymnázium Dobruška, ZŠ Pulická Dobruška). V odpoledních
hodinách byla kapacita obsazena tréninky sportovních oddílů a veřejností (SK Dobruška –
fotbal, atletika, workout; FCS Dobruška – futsal; FBC Dobruška – florbal, kondiční příprava;
VK Dobruška – volejbal; ZKO Dobruška – kynologie; veřejnost – fotbal, kondiční posilování,
extrémní golf, relaxace). Sportovní areál byl hojně využíván i v zimním období. Hřiště
s umělou trávou využívalo několik desítek fotbalových oddílu z okolí (TJ Start Ohnišov, SK
Přepychy, FK Kostelec nad Orlicí, FC Domašín, FO Křovice, TJ Sokol Lípa nad Orlicí, SK
Třebechovice pod O., FC České Meziříčí, SK Týniště nad Orlicí, TJ Spartak Opočno, TJ
Sokol Libchavy, atd.). V průběhu roku byl sportovní areál využit i pro pořádání sportovních
soustředění (FK Náchod, SK Dobruška, Basket Poděbrady) a celorepublikových turnajů
(Dobrušský pohár, Open Air Cup, Dobruška Fest, Rampušák Cup, 2. kvalifikace
Open&Woman v ultimate frisbee, McDonald's Cup).
V dubnu 2017 byla dokončena druhá etapa dosadby habrové aleje, která nahradila alej
březovou (cca 90.000 Kč). V listopadu 2017 se povedlo dokončit objekt rychlého občerstvení
s přístavbou a nové zpevněné plochy (vstup do areálu, terasa u objektu s rychlým
občerstvením) celkem za 605.000 Kč. V prosinci 2017 se ve spolupráci s SK Dobruška začalo
budovat workoutové cvičiště za cca 350.000 Kč. Z toho cca 120.000 Kč přispělo právě SK
Dobruška, která tuto částku získala z dotačního programu Podpora Kvasinsko – KK (ŠKODA
AUTO). Zbylou částku doplatilo město Dobruška.
V roce 2017 proběhly na stadionu následující významné akce:
•
Open Air Cup – florbalový turnaj (1200 účastníků / 4 dny),
•
Dobrušský pohár – futsalový turnaj (500 účastníků / 2 dny),
•
Dobruška Fest – festival outdoorových her a aktivit (300 účastníků / 2 dny),
•
2. kvalifikace Open&Woman v ultimate frisbee – kvalifikační turnaj na mistrovství
republiky ve frisbee ultimate (200 účastníků / 2 dny),
•
SK Dobruška – atletické soustředění (40 účastníků / 5 dní),
•
FK Náchod – fotbalové soustředění (28 účastníků / 5 dní),
•
McDonald's Cup – fotbalový turnaj mládeže (80 účastníků / 1 den),
•
Rampušák Cup – fotbalový turnaj mládeže (100 účastníků / 1 den),
•
AM Gnol 1. A třída dospělých – mistrovská utkání fotbalového oddílu SK Dobruška.
Krytý bazén a koupaliště
Provoz a údržba krytého bazénu a koupaliště probíhala v roce 2017 obvyklým
způsobem. O pravidelný chod a údržbu zařízení se staralo 12 stálých zaměstnanců a 5
brigádníků, kteří působili především v letních měsících na koupališti a zastupovali za
dovolené a nemoci.
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Návštěvnost zařízení nevybočovala z dlouhodobého průměru. Letní sezóna je závislá
na příznivém počasí, a to bylo dle historických ukazatelů průměrné. Výjimku tvořil poslední
týden v červenci a první týden v srpnu. Konkrétně 1. srpna 2017 navštívilo koupaliště
bezmála 1700 návštěvníků a tržba na pokladně přesahovala v tomto dni 50 tisíc Kč!
Provozně pracovníci koupaliště tyto tropické dny ustáli, nicméně se projevila zastaralá
technologie instalovaná v roce 1992 a její omezená provozní kapacita. V roce 2017 se
změnily permanentky a sladila se grafická úprava na bazénu a koupališti. Permanentky mají
nový bezpečnostní prvek (hologram), který znemožňuje padělání. V průběhu roku 2017 se
začalo pracovat na studii „Rekonstrukce bazénu a koupaliště“, která bude veřejnosti
představena v únoru 2018. Rekonstrukce se týká jak bazénu, tak koupaliště a přilehlých
prostor. Studie bere v potaz současné trendy relaxace a regenerace.
Jelikož se na technickém zařízení projevuje neblahým způsobem zub času, je zapotřebí
klást důraz na systémové opravy. V roce 2017 byly vyměněny lavičky na koupališti,
vybudováno nové stanoviště plavčíka, zmodernizovány převlékárny, otevřeno nové dětské
hřiště (pirátská loď), natřeno zábradlí a vymalovány všechny provozní prostory koupaliště,
instalovány plavecké dráhy, vyměněna dlažba u koupaliště, instalován informační systém
v jednotné grafické úpravě a umělým kobercem vybudována nová venkovní terasa u sauny.
Řada oprav proběhla i u krytého bazénu. Šlo např. o instalaci nových sprch, nové
technologie na úpravu vody u malého bazénu, nových rozvodů čerpadel a směšovače
bazénové vody, instalaci detektoru pro únik chlóru, byl také zakoupen nový vysavač Dolphin
wawe (Maytronics) a provedeny další úpravy pro zkvalitnění služeb veřejnosti.
Proběhla také pravidelná letní odstávka provozu krytého bazénu, vypuštění a čištění
van malého a velkého bazénu, čištění přepadových kanálků a jejich nátěr a generální úklid
veškerých provozních prostor. Čištění bazénové vody se provádí průběžně za pomocí
bazénového vysavače a pravidelně každou sobotu je prováděno mechanické čištění spár.
Florbal
Florbal je u nás sportem poměrně mladým, ale získává si stále více na oblibě.
V Dobrušce patří k nejrozšířenějším sportovním disciplínám. V roce 2017 reprezentovalo
naše město v registrovaných soutěžích rekordních 12 družstev (přípravka, elévové, ml. žáci,
ml. žákyně, st. žáci „A“, st. žáci „B“, st. žáci "C", st. žákyně, dorostenky, junioři, ženy, muži
„A“, muži „B“). Klub eviduje 170 dětí do 18 let a celkově má 200 registrovaných členů.
V roce 2017 se s týmem chlapců ročníku 2004 – 2006 zúčastnil dobrušský florbalový
klub soutěže Gothia Innebandy Cup – Gotenburg, největšího florbalového turnaje mládeže na
světě. Přestože byli chlapci vyřazeni již v základní skupině, již samotná účast v tomto turnaji
byla velmi prestižní záležitostí.
Kromě účasti na velkých mezinárodních turnajích jako Nisa Open 2017 v Liberci (4
dobrušské týmy), Prague Games v Praze (tým starších žáků došel až do semifinále), či Czech
Open Praha (družstvo žen bylo vyřazeno v play off), uspořádal místní florbalový klub turnaj
Open Air Cup Dobruška, který je největším florbalovým turnajem pod širým nebem v České
republice. Šest desítek pořadatelů – členů klubu, zvládlo své úlohy na jedničku. Turnaje se
zúčastnilo 832 dospělých hráčů a 279 dětí v celkem 137 týmech (mládež 26, muži 80, ženy
27, veteráni 4). Ve čtyřech hracích dnech bylo odehráno 431 zápasů, v nich bylo vstřeleno
3 806 gólů.
Dobrušští florbalisté uspořádali zářijový víkendový florbalový kemp mládeže a v říjnu
se zúčastnili třídenního soustředění Florbalové Jizerky zaměřeného na outdoorové aktivity a
florbal, kam odjelo 50 účastníků z přípravky, elévů, elévek, mladších žákyň a mladších žáků.
Na tři stovky účastníků včetně rodičů a doprovodu přišlo na Vánoční florbalovou besídku
v sokolovně a klub uspořádal i 1. reprezentační ples FBC Dobruška.
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Skiboby
Oproti minulé sezoně byla tato závodní sezona bohatá na sníh i na počet závodů jak
domácích, tak zahraničních. Domácích závodů, započítávaných do českého poháru, se odjelo
celkem 8. Z tohoto počtu tři do mistrovství republiky.
V Českém poháru se v kategorii žákyň umístila Skaláková na čtvrtém místě, mezi
žáky byl Pago první. První pozici dobyla také preclíková v kategorii žen a Flégl mezi seniory.
Na mistrovství České republiky získali dobrušští závodníci celkem 13 zlatých, 9 stříbrných a
5 bronzových medailí. Ve Světovém poháru se letos odjelo celkem 14 závodů.
Plný počet absolvovala S. Preclíková, 8 závodů K. Harnachová, 6 závodů G. Jašková a
2 závody J. Trunečková. V mužích D. Harnach plný počet, tj. 14 závodů, 4 závody J. Baláček.
V kategorii žen skončila Preclíková na třetím místě, Harnachová byla pátá, Jašková šestá a
Trunečková osmá. Mužskou kategorii vyhrál odchovanec dobrušského oddílu Čiháček,
Harnach byl devátý a Baláček dvacátý šestý.
Mistrovství světa se jelo ve švýcarském Grachenu. Nejlepšího umístění dosáhla
Preclíková, která získala tři stříbrné a jednu bronzovou medaili. Dvě zlaté medaile získali
Harnach a Trunečková. Celkem si dobrušští závodníci odvezli dvě zlaté, deset stříbrných a
sedm bronzových medailí.
Za úspěchy dobrušského skibobového oddílu stojí i ti, kteří se na jeho činnosti obětavě
podílejí svou dobrovolnou pomocí. Činnost oddílu byla zhodnocena na valné hromadě 2.
října, kde byla předsedkyní zvolena Zuzana Komůrková a členy výboru Petr Lžíčař a Bohumil
Flégl.
Tri Club
Dobrušský Tri Club má 24 členů. Jeho předsedou je Jiří Novák, členy výboru Jiří
Slavík, Oldřich Hofman, Václav Rašek a Ladislav Zahradníček.
Nejdůležitější sportovní událostí roku byl 24. ročník desetidílného amatérského
cyklistického Dobrušského poháru 2017 - memoriál Martina Hockého. I v letošním ročníku
bylo pro vyzkoušení všestrannosti jezdců zachováno složení závodů 4 – 3 – 3, tedy tři závody
na horských kolech, 3 závody silniční hromadné a 4 závody silniční, které se jely jako
časovky. A že se toto složení a celkový výběr závodů, které tvoří celý pohár, závodníkům
stále líbí, svědčí stále vysoká účast na celém Dobrušském poháru - celkem se ročníku 2017
zúčastnilo ve všech jedenácti kategoriích 268 závodníků a závodnic – bylo to 815 startujících
na všech deseti závodech.
Tri Club Dobruška opět pořádal v rámci Středečního multisportovního poháru –
memoriálu Míly Holcmana duatlon dne 21. června Triatlon na opočenském koupališti a 26.
srpna X-duatlon v Běstvinách, který byl zároveň finálovým závodem, kde proběhlo i
slavnostní vyhlášení celkových výsledků Memoriálu Míly Holcmana.
V roce 2017 pořádal Tri Club dva běžecké závody: 5. ročník Mělčanského krosu dne
13. května a již 17. ročník Kounovského krosu dne 17. června. Oba závody byly zařazeny do
29. ročníku Velké ceny východních Čech v bězích. Opět vše především díky Oldovi
Hofmanovi a SDH Mělčany. S během v Kounově pak tradičně pomáhal Bohouš Flégl.
Ve spolupráci se Školním sportovním klubem Bodlinka byl uspořádán již dvanáctý
ročník dětského závodu horských kol, kterého se zúčastnilo 43 dětí.
Na konci roku Tri Club opět zorganizoval Silvestrovský běh, který se tradičně běhá na
trase Dobruška – Opočno a zpět a na Nový rok pak Novoroční vyjížďku na kolech v okolí
Dobrušky.
Za zvláštní připomenutí stojí výkony nebo úsilí následujících sportovců. Kateřina
Andršová se svou sestrou zdolala extrémní závod Beskydská sedmička. Za 21 hodin, 32 minut
a 36 sekund uběhly 95km s převýšením 5470metrů. Oldřich Hofman skončil druhý v
Triatlonovém memoriálu Míly Holcmana a zasloužil se i o uspořádání závodů MTB, běhů,
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triatlonu a duatlonu. Rudolf Lánský ve svých 69 letech vyhrál svou kategorii na
Rychnovském půlmaratonu. František Říčař se letos účastnil celkem dvanácti závodů
pořádaných TRI CLUBem. Jaroslav Šubrt zvítězil v Triatlonovém memoriálu Míly Holcmana
a zúčastnil se jedenácti závodů pořádaných TriClubem. Josef Vanta vybojoval 1. místo v 29.
ročníku "Velké ceny východních Čech v bězích" v kategorii D1, kde se zúčastnil 23 závodů.
Fotbal
Elitní tým mužů v krajském přeboru (nejvyšší soutěži Královéhradecka) obsadil
v konečné tabulce sezony 2016/2017 předposlední 15. příčku se ziskem 27 bodů a sestoupil
do I. A třídy. Společně s Dobruškou se o soutěž níž „poroučely“ také Broumov (14.) a
poslední Provodov.
Rezervní mužstvo dospělých skončilo sedmé v okresní soutěži III. třídy. Stejnou
příčku obsadili dorostenci v krajské soutěži. Žákům spojenému týmu Dobruška/Opočno
patřila pátá příčka v krajské soutěži. Starší přípravka ve skupině 2 krajského přeboru skončila
třetí a mladší přípravka čtvrtá. V okresním přeboru působilo béčko mladší přípravky složené
z hráčů ročníku narození 2009 a mladších.
Do oddílu se v průběhu roku 2017 vrátil zkušený trenér Miloš Killar. Z pozice
šéftrenéra mládeže dohlížel na tréninky dobrušských mládežnických družstev a zároveň a
trénoval A-tým mužů.
Dobrušský fotbalový oddíl se mohl pochlubit kvalitní prací s mládeží ve spolupráci
s opočenským oddílem TJ Spartak. V klubech působily týmy malých hráčů ročníků narození
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a mladších.
Oddíl spolupracoval s koučem Jakubem Zahradníkem, který trénoval nejmenší děti a
organizoval nábory nejmladších zájemců o fotbal. Učil je vytvářet si pozitivní vztah nejen k
fotbalu, ale především ke všestrannému pohybu. Prioritou byla radost dětí ze hry. Dařilo se
výborně komunikovat s rodiči. Oddíl se snažil vyhledávat mezi tatínky potenciální trenéry
k týmům rozdělených podle jednotlivých ročníků.
Dobrušský fotbalový oddíl v sobotu 19. srpna uspořádal 9. ročník turnaje Rampušák
Cup určeného pro hráče mladších přípravek (ročník narození 2009 a mladší). V konkurenci
deseti celků se do finále probojovaly týmy SK Solnice a Rozkoš Česká Skalice. Solnické
fotbalové naděje vyhrály vysoko 7:1.
22. září uspořádal fotbalový oddíl SK Dobruška akci pro místní školy a školky
s názvem „Můj první gól“. Jejím hlavním cílem bylo zasvěcení malých dětí do tajů sportu,
zejména fotbalu.
Lehká atletika
Atletický oddíl SK Dobruška se soustředil zejména v žákovských kategoriích. Členská
základna zahrnuje 146 členů, z toho pouze 22 dospělých (z nich 16 je kvalifikovaných
trenérů). Oddíl byl se svými družstvy přihlášen do krajských přeborů či soutěží družstev
přípravek, mladšího a starších žactva. Přípravka (nejmladší soutěžní kategorie) postoupila
v sezoně 2017 do krajského finále, kde dívky dosáhly na krásné třetí místo. (Kateřina
Štětinová, Martina Freivaldová, Klára Dvořáková, Viktorie Fejová, Karolína Čižínská, Tereza
Stejskalová). Tato kategorie soutěží v atletickém čtyřboji (sprint 60 m, skok do dálky, hod
míčkem a běh na 600 m).
K dalším nadstandardním výsledků patřily zejména výkony Kateřiny Hlávkové, která
se jako členka dobrušského atletického oddílu dlouhodobě připravuje na Sportovním
gymnáziu v Pardubicích a je v současnosti držitelkou mnoha krajských rekordů ve své
kategorii: halový pětiboj (3141 bodů), sedmiboj (4599 bodů), 100 m překážek (14,34 s) a
skok o tyči (291 cm). Kateřina Hlávková těmito výkony splnila A-limit pro přijetí do SCM
(Sportovní centrum mládeže) ČR v běhu na 100 m překážek a B-limit v sedmiboji.
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Pěkných výsledků také dlouhodobě dosahuje Pavlína Prudičová (starší žákyně).
V krajském přeboru dorostenek zvítězila v hodu oštěpem výkonem 32,63 m, v přeboru
Pardubického kraje obsadila třetí místo v sedmiboji se ziskem 2873 bodů, rovněž třetí místo
vybojovala v hodu oštěpem v krajském přeboru žáků a žákyň a ve stejné disciplíně obsadila
hodem 30,88 m 14. Místo na olympiádě dětí a mládeže.
Jak naznačují vyjmenované výkony, atletický oddíl se snaží vychovávat děti v téměř
všech atletických disciplínách (vyjma chůze a skoku o tyči).
K samotnému oddílu je přičleněna skupina tzv. atletické školičky, která se jednou
týdně stará o sportování nejmenších dětí (5 - 6 let). Další přidruženou skupinou patřící
k našemu oddílu je atletický kroužek při Základní škole v Podbřezí.
Oddíl v současné době pořádá pouze soutěž atletických přípravek. Důvodem je již
velmi zastaralý a nevyhovující atletický běžecký ovál. Činovníci oddílu za velké podpory
vedení SK Dobruška a ve spolupráci s městem Dobruškou se opakovaně snaží získat dotaci na
modernizaci svých sportovišť od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Badminton
Oddíl badmintonu byl v Dobrušce založen v listopadu 1972, což znamená, že v roce
2017 oslavil 45. výročí své činnosti. Členská základna oddílu se pohybuje okolo 80 členů.
Oddíl má stále své hráčské zázemí v hale průmyslové školy, kde mimo tréninků pořádá i
oblastní turnaje mládeže a dospělých, utkání 1. ligy a extraligy a již tradiční turnaj dospělých
Přeborník města Dobrušky.
Uplynulá soutěžní sezóna byla pro oddíl z hlediska sportovních výsledků úspěšná
v kategorii juniorů a dospělých. Horší situace je v kategorii žáků, kde mladí hráči zatím
nedosahují potřebné herní úrovně. Dobrušští dorostenci se mimo turnajů žebříčkových
organizovaných Českým badmintonovým svazem zúčastnili i mezinárodního turnaje v Plzni
CZECH SOKOL CUP 2016, mládežnického turnaje v Dánsku, Berlíně a Varšavě. Na všech
těchto akcích se neztratili a přivezli hodnotná umístění. Mezi juniory se prosadila Veronika
Kubečková, která na mistrovství České republiky jednotlivců 2016 v Ostravě vybojovala se
spoluhráčkou Annou Legátovou z Plzně ve čtyřhře bronzovou medaili. Veronika se
v redukovaném žebříčku juniorů k 1. lednu 2017 umístila na předních místech ve dvouhře,
čtyřhře i smíšené čtyřhře. V kategorii dospělých se na čele žebříčku ve čtyřhře dlouhodobě
prosazují Šárka Křížková s Petrou Hofmanovou. Tato dvojice získala bronzové medaile i na
posledním mistrovství České republiky dospělých v Liberci 2017. Medailové umístění také
vybojoval Karel Tomek na mistrovství České republiky seniorů 2017 v Dobřanech, kde se
umístil v kategorii nad 65 let ve dvouhře na třetím místě.
V extraligové soutěži smíšených družstev dospělých je Dobruška již tradičním
účastníkem. V uplynulé sezóně nastupovali hráči Král Ondřej, Stoklas Ivo, Vicen Martin,
slovenští reprezentanti Hliničan Matěj a Dratva Milan, Křížková Šárka, Hofmanová Petra,
Kubečková Veronika, vedoucím týmu byl Petr Šváb. Družstvu se podařilo vybojovat účast ve
čtvrtfinále play off, kde ale prohrálo s týmem SKB Český Krumlov. V konečné extraligové
tabulce družstvo TJ Sokol Dobruška obsadilo 5. místo, čímž si splnilo cíl daný před
zahájením soutěže.
Dobrušské B družstvo dospělých startuje v 1. národní lize smíšených družstev. Tým
tvořili hráči Šváb Matěj, Bureš Marek, Tlustý Lukáš, slovenští hráči Matějka Michal a Hrnčár
Petr, Ostrá Veronika, Kubečková Veronika, Smejkalová Eliška, Strnadová Iveta, chod
družstva zajišťuje Skočdopole Miroslav. V prvoligové tabulce se dobrušský tým umístil na
méně populárním ale hezkém 4. místě.
Pro hráče pořádal oddíl kromě pravidelných tréninků herní soustředění o vánočních
svátcích, v červnu zakončení soutěžní sezóny, na začátku prázdnin kondiční soustředění
v Olešnici v Orlických horách.
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Nejlepší sportovci města
Během slavnostního večera ve čtvrtek 25. ledna 2018 byli ve velkém sále
Společenského centra–Kina 70 oceněni úspěšní sportovci Dobrušky za rok 2017.
Jednotlivci:
Skibob klub Dobruška: Jana Trunečková – ve švýcarském Grächenu se stala mistryní
světa v super G, ze světového šampionátu si dále přivezla dvě stříbra (slalom a kombinace) a
bronz z obřího slalomu v kategorii DAK2. Pavel Harnach – v kategorii Masters (senioři)
získal na MČR zlato v super G, stříbro v obřím slalomu. Čtvrtý v Českém poháru. Na MS
obsadil 2. místo v super G, 3. místo ve slalomu a 7. místo v obřím slalomu, což mu vyneslo
zlato v kombinaci v kategorii HAK2. Stanislava Preclíková – ke třem titulům české mistryně
(slalom, super G a kombinace) přidala vítězství v Českém poháru. Na mistrovství světa
obsadila v kategorii žen 2. místo v super G, obřím slalomu a kombinaci a 3. místo ve slalomu.
Dominik Harnach – vyhrál všechny zá- vody na domácím šampionátu a triumfoval v Českém
poháru. V Grächenu skončil mezi juniory druhý v super G a třetí ve slalomu, obřím slalomu a
kombinaci v kategorii juniorů. Přehled oceněných sportovců Dobrušky za rok 2017 Martin
Pago – vyhrál všechny závodu MČR v kategorii žáků a celkově zvítězil i v Českém poháru. Z
MS si přivezla stříbro ze super G. Gabriela Skaláková – získala bronz na MČR v super G a
stříbro v obřím slalomu. V Českém poháru skončila čtvrtá. Bohumil Flegl – na MČR zvítězil
ve slalomu a získal bronz v obřím slalomu v kategorii HAK 3. V Českém poháru skončil
druhý. Z MS přivezl stříbro z obřího slalomu a kombinace a bronz ze slalomu.
Tri club Dobruška: Kateřina Andršová – vybojovala celou řadu umístění v TOP TEN
na cyklistických, běžeckých a lyžařských závodech po celé republice. Získala bronz v
Kounově v závodě horských kol zařazeného do seriálu Dobrušský pohár. Zvítězila v horském
maratonu dvojic (95 km) na Beskydské sedmičce (mistrovství ČR). Kateřina Andršová se také
věnuje karate. Je předsedkyní a trenérkou v oddílu Karate Dobruška.
TJ Sokol Dobruška – národní házená: Petra Klučková – kapitánka družstva mladších
žákyň, které zvítězilo v oblastním přeboru Východočeské oblasti a získalo bronz na
mistrovství České republiky.
TJ Sokol Dobruška – badminton: Veronika Kubečková – člence extraligového oddílu
TJ Sokol Dobruška patří aktuálně 9. místo na žebříčku GP kategorie dospělých ve dvouhře.
Mezi juniorkami je pátá ve dvouhře a třetí v párových disciplínách. Vybojovala medailová
umístění na turnajích GP A a B kategorií U19 a dospělých. Šárka Křížková – dvojnásobná
bronzová medailistka z MČR dospělých ve čtyřhře a smíšené čtyřhře. Momentálně jí patří 4.
místo na žebříčku GP kategorie dospělých ve čtyřhře žen. Prosadila se na stupně vítězů na
turnajích GP A kategorie dospělých.
SK Dobruška – fotbal: Jakub Mikušík – podával nadstandardní výkony v A–mužstvu
dospělých v krajské soutěži. Byl lídrem a kanonýrem dobrušského týmu.
SK Dobruška – atletika: Kateřina Hlávková – pátá na mistrovství ČR dorostu v
sedmiboji. Šestá skončila v běhu na 100 m překážek a sedmá ve skoku dalekém. K zisku
titulu krajské- ho přebornice v běhu na 60 m překážek přidala stříbro ve skoku vysokém a
vrhu koulí. Na krajském přeboru venku na dráze zvítězila v běhu na 100 m překážek, ve
skoku dalekém, ve výšce, vrhu koulí a sedmiboji. V hodu oštěpem skončila druhá. Vytvořila
krajské dorostenecké rekordy v halovém pětiboji (3141 bod), sedmiboji (4599), na 100 m
překážek (14,34 s) a v tyčce (291 cm). Pavlína Prudičová – jako starší žákyně zvítězila v hodu
oštěpem na krajském přeboru družstev mezi dorostenkami (32.63 m). Získala bronz v
sedmiboji v krajském přeboru (2873 body) a v oštěpu (33.10 m). Na olympiádě dětí a mládeže
obsadila 14. příčku (30.88 m). Ondřej Čáp – 2. místo na mistrovství České republiky v běhu
na 10 km v kategorii muži nad 40 let; 3. místo na MČR v běhu do vrchu v kategorii muži nad
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40 let; 3. místo v soutěži národních týmů na Mistrovství Evropy veteránů v maratónu. Milan
Linhart – vytrvalostní běžec v roce 2017 absolvoval dvanáct maratonů. Startoval na celé řadě
dalších vytrvalostních závodů (např. Krkonošská stovka, Hostýnská osma, Beskydská
sedmička, Grossglockner ultra trail v Rakousku).
SK moderní gymnastiky: Eliška Šimonová – získala 3. místo na přeboru
Východočeské oblasti v II. kategorii ZPMG. V závodech Dobrušské jaro a Podzimní pohár v
Chrudimi získala bronz za bezchybné sestavy se švihadlem a s obručí. V konečném pořadí
Východočeské ligy vybojovala 3. místo.
Plavecký oddíl Nové Město nad Metují: Matěj Urban – již několik let vítězí v
plaveckých závodech O pohár města Dobrušky v žákovské kategorii. V krajském přeboru
Královéhradecké a Pardubické oblasti v kategorii žáků do 12 let obsadil 5. místo v závodě na
1500 m volný způsob a polohovém závodě na 200 metrů.
Orientační běh – Lokomotiva Pardubice: Jana Peterová – starší dorostenka je od října
členkou české juniorské reprezentace v orientačním běhu. Získala republikový titul ve štafetě.
Má bronz z MČR sprintových štafet. Na mistrovství Evropy dorostu byla členkou štafety,
která obsadila 6. místo.
Motokros: Pavel Čiháček – získal 3. místo v krajském seriálu závodů o přeborníka
Středisek motokrosového sportu Pardubice v kategorii veteran 2. V celostátním seriálu
závodů Nova Cup 2017 vyhrál dva závody. O lepší konečné umístění ho připravilo zranění.
Markéta Ehlová – motokrosová jezdkyně zvítězila v krajském seriálu o přeborníka Středisek
motokrosového sportu v kategorii Hobby, v němž startovala společně s muži.
Skialpinismus: Jan Pochobradský – mistr republiky ve Špindlerově Mlýně, vítěz
Středoevropského a Českého poháru v kategorii nad 40 let. Pravidelný účastník
mezinárodních soutěží Horských služeb.
Krasobruslení: BK Hradec Králové - Tomáš Kupka, devátý na mezinárodních
závodech v Haagu v Nizozemsku, čtvrtý v bulharské Sofii a osmý v Grazu (Rakousko).
Klub extrémního golfu Dobruška: Lenka Zemanová a Jan Václavek – mistři ČR 2017
v cross golfu.
Kolektivy:
SK Dobruška – atletika: Družstvo přípravky děvčat – 3. místo v krajském fi nále
soutěže družstev přípravek.
TJ Sokol Dobruška – národní házená: Mladší žákyně – 3. místo na MČR a 1. místo v
Oblastním přeboru Východočeské oblasti.
Badminton: Extraligové družstvo – 5. místo v extraligovém ročníku 2016/2017,
poloprofesionální nejvyšší soutěži dospělých.
Kuželky: Marta Dobruška – vicemistři republiky neregistrovaných družstev a 3. místo
na mezinárodním mistrovství neregistrovaných družstev ve slovenské Trstené.
Florbal: FBC Bodlinka Dobruška, družstvo žáků – 1. stupeň – 4. místo v republikovém
finále Poháru základních škol v Praze. Družstvo žákyň – 1. stupeň – 5. místo v národním
finále Poháru základních škol.
Futsal: FC Santus Dobruška – 2. místo v krajském přeboru.
Trenéři, cvičitelé a funkcionáři:
Tomáš Lenfeld (národní házená), Lenka Faitová (moderní gymnastika), Veronika
Václavková (atletika), Lenka Shánělová (sjezdové lyžování), Jan Červinka (vodáctví),
Oldřich Hulc, Miroslav Šmída a Jaroslav Knapek (všichni fotbal).
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9. Zajímavosti ze života a minulosti města
Zemřel Josef Poláček
Smutná zpráva přišla z Varnsdorfu. V jednadevadesáti letech zde zemřel Josef
Poláček, dlouholetý věrný dopisovatel Dobrušského zpravodaje. Výtvarník, grafik i satirik se
narodil 27. března 1925 v Cháborách. Proslul protinormalizačním vtipem „Kterýpak zvíře".
Poláček byl držitelem nejvyššího ocenění České unie karikaturistů - Řádu bílé opice. Náš
rodák naplnil svůj život usilovnou prací a ještě nedávno měl na severu Čech výstavu. Počet
jeho úsměvných obrázků se počítá na stovky. Psal výborné aforismy, proto se stal členem
Klubu severočeských spisovatelů. Donedávna sršel optimismem a humorem. V Dobrušském
zpravodaji vycházely na pokračování i jeho vzpomínky na dětství v rodné obci pod názvem
Cháboráci a Podbřezáci, které přibližují první desetiletí minulého století u nás.
Loutkářské tradice Dobrušky
V našich dějinách mělo již od národní ho obrození zvláštní postavení loutkové
divadlo. Dřevění panáci kočovných principálů si získávali srdce malých i velkých diváků v
českých městech i na vesnicích. Skvělé hry o loupežnících na Chlumu, oblíbené rytírny, či
starodávná hra o tajemném doktoru Faustovi, to všechno byly příběhy, které chytaly za srdce
a jejichž podivuhodnost spočívala i v tom, že všechny postavičky mluvily principálovými ústy
krásnou jadrnou češtinou. Loutkové divadlo nepotřebovalo žádné zvláštní prostory a za
příznivého počasí mohlo hrát třeba i na návsi. Každý jeho příjezd do vsi byl mimořádnou
událostí, na kterou se těšily nejen děti, ale i dospělí.
Druhá cesta, jíž se loutkové divadlo ubíralo, představovala vlastní tvůrčí vyžití těch,
kteří sice nepracovali s loutkami profesionálně, ale možná o to více loutkové divadlo a jeho
dřevěné hrdiny milovali. Láska k němu pak byla předávána z generace na generaci, někdy až
do naší doby. Hodně k tomu napomohlo například Štorchovo či Vilímkovo nakladatelství,
které vedle množství divadelních her pro loutky prodávalo i celá domácí loutková divadla s
jevištěm, kulisami a krásnými loutkami. V těch rodinách, kde si nemohli finančně poměrně
náročné divadélko dovolit, si nezřídka vypomohli sami. Šikovné ruce lidových řezbářů
dokázaly vytvořit panáčky, jejichž umělecké kvality nás uchvacují ještě přes mnohé generace.
Také v našem kraji žili tvůrci, z jejichž dílen vyšly celé zástupy loutek, obveselující a bavící
dětské publikum nejen v úzkém rodinném kruhu. Špičku mezi nimi představuje nepochybně
Jindřich Adámek. V průběhu dvacátých let minulého století vytvořil nádhernou kolekci loutek
pro scénu dobrušského Sokola. Adámkova loutka byla profesionálně jedinečně zvládnutým
dílem. Nejen po stránce uměleckého výrazu, ale i po stránce technické, která plně vyhovovala
nárokům loutkářů na schopnosti, které měla loutka mít. Adámkovi rytíři, králové, princezny,
čerti a množství dalších figurek, s nimiž šlo zahrát snad všechny tehdejší hry, jsou dnes
uloženy jako vzácná památka v dobrušském muzeu. V posledním desetiletí minulého století je
opravil Vladislav Balcar, sám vynikající loutkář a tvůrce loutek. Krásné rodinné loutkové
divadlo vytvořil také Jaroslav Fetter. Jeho panáčci mají dar podmanivého kouzla. Expresívní
výraz jejich tváří si okamžitě získává diváka a vtahuje ho do děje příběhu. Plasticitou
loutkových tváří se Fetter mimoděk přibližuje výtvarnému výrazu filmových loutek. Jeho
dřevění panáčci vyprávějí každý svůj individuální osud ještě dříve, než vyjdou na jeviště.
Ještě na sklonku první světové války založili dobrušští sokolové, nedbaje úředních
zákazů, loutkové divadlo. To bylo činné po celou dobu první republiky, až v okupačním roce
1940 hraní skončilo. V červnu 1933 přibyly nové 50 cm vysoké loutky, vytvořené
dobrušským řezbářem Jindřichem Adámkem. Své divadlo s dřevěnými herci provozoval i
dobrušský Orel. Založeno bylo v roce 1929 a od samého začátku se v něm prezentovali
zkušení ochotníci jako Ludmila Kosařová, Václav Čížek, Alois Zmatlík, ale i výtvarníci
František Matoušek nebo Jaroslav Fetter. Zpočátku se hrálo s porůznu posháněnými loutkami
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a v roce 1931 byly od Jindřicha Adámka zakoupeny krásné šedesáticentimetrové loutky.
Orelské loutkové divadlo hrálo až do roku 1941, kdy byla činnost celé organizace okupačními
úřady zakázána. Loutky přešly do soukromých rukou a po válce již nebyla činnost tohoto
souboru obnovena.
Počátkem padesátých let minulého století se skupina nadšených amatérských loutkářů
v Dobrušce rozhodla navázat na tradice předválečného sokolského loutkového divadla.
Postupně se pustili i do tvorby vlastních kulis a loutek. 15. června 1950 sehrála nově vzniklá
loutková scéna Svět loutek při Závodním klubu Stuha Dobruška svoji první hru „Broučci“.
Výtvarné řešení bylo dílem talentovaného Vladislava Balcara. Dobrušské loutkové divadlo
prošlo nekonečnou řadou peripetií a často se ocitalo na pokraji své ho zrušení. V šedesátých
letech působilo pod hlavičkou Závodního klubu JAS, který ve městě organizoval větší část
tehdy značně bohatého kulturního života. Těžké chvíle prožívalo divadlo, když muselo opustit
pracně vybudované prostory nad bývalou závodní jídelnou, jejíž objekt byl vrácen potomkům
původních majitelů. Ve spolupráci s představiteli města a Sokola se nakonec nalezlo řešení v
adaptaci malého sálku sokolovny, kde vyrostlo i potřebné zázemí. 28. ledna 2001 bylo po pěti
letech útlumu činnosti znovuotevřeno loutkové divadlo v dobrušské sokolovně. Tak se po
mnoha letech vrátilo loutkové divadlo v Dobrušce do míst, kde v prvních desetiletích
dvacátého století vzniklo.
Loutky tvoří také jeden z nejdůležitějších a uměleckohistoricky nejzajímavějších
fondů sbírek dobrušského vlastivědného muzea a najdeme je i v dalších muzeích našeho
regionu. V Dobrušce je vedle kompletních rodinných loutkových divadel i několik desítek
loutek z dílny Jindřicha Adámka, které jsou vděčným výstavním objektem, a i přes mnoho
desetiletí, které je dělí od jejich tvůrce, dokážou vykouzlit úsměv a radost v dětských očích.
Sbírkotvorná činnost v oblasti dokumentace regionálního řezbářství a loutkářství patří rovněž
k důležitým oblastem výzkumné činnosti dobrušského muzea.
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