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1. Počasí
Na Nový rok bylo jasno, teploměr ukazoval –2°C a mírně proletoval sníh. Obdobné počasí trvalo i
v následujících dnech, kdy připadlo 6 cm sněhu. Dne 11. ledna vystoupily teploty na +3°C a v noci přišel
liják. Následující den byl sníh pryč. Dne 20. ledna opět napadlo 20 cm sněhu a výrazně se ochladilo. Noční a ranní mrazy dosahovaly až –17°C, přes den pak vystoupily jen na -3°C. 28. ledna u nás ležela patnácticentimetrová vrstva sněhu. Hned první únorový den však nastoupila obleva. Ráno bylo +11°C a do 5.
února sníh zcela zmizel. Nový příchod zimy nastal 9. února a přinesl ranní i denní mrazíky. Již 11. února
bylo 11 cm sněhu, ale 20. února přišla znovu obleva. Koncem února a počátkem března trochu nachumelilo a přituhlo. Obdobný ráz mělo počasí až do konce zimy.
Jaro začalo deštivě s několika málo slunečními dny a celkově bylo chladno. Ale ve dnech 27. dubna –
7. května vystoupily odpolední teploty na 18°C – 24°C. Pak nastoupily zase deště, které trvaly téměř celý
květen. Ve dnech 11. a 12. května zahučela bouřka. Další se pak ohlásila 1. června. Stále pršelo. Dne 9.
června se nad naším krajem přehnala bouřka s lijákem, což se opakovalo i následujícího dne. 9. června
řádila nad východní Moravou silná smršť, která si vedle velkých materiálních škod vyžádala i jeden lidský
život. Ve dnech 11. a 12. června postihly naše okolí lijáky, bouřky a krupobití. Až teprve od 13. do 19.
června bylo poměrně hezké počasí.
Dne 8. července vystoupaly teploty až na 31°C, v noci pak přišel déšť, bouřka a vichřice. Od 12.
do 16. července vládlo chladné a deštivé počasí, mezi 19. a 25. červencem bylo naopak hezky a slunečno
s teplotami opět až 31°C. 30. července bylo přes den 25°C, večer přišla bouřka s deštěm, pak až do 11.
září jasno a slunečno. Dne 16. září zde ještě pobývaly vlaštovky. Od 13. září se ranní teploty držely na
průměru 10°C, odpolední pak dosahovaly 20°C. Potom až do konce měsíce zůstalo proměnlivé počasí.
Ve dnech 29. a 30. září pršelo, stejně tak i 8. října. Jinak až do 13. října bylo jasno, denní teploty
kolem 10°C. V následujících dnech pršelo. První ranní mrazík, dosahující –2°C přišel 12. října. Mezi 16. a
20. říjnem pršelo, 23. a 24. října bylo odpoledne jasno a teploty dosahovaly 20°C. Takovéto počasí trvalo
až do 5. listopadu. Do konce tohoto měsíce trvalo proměnlivé počasí s teplotami okolo 7°C. 20. listopadu
napadl první sníh. Následujícího dne dosáhla výška sněhové vrstvy 5 cm, ale pak již sníh zmizel. Po celý
prosinec bylo zataženo s teplotami okolo 5°C. 17. prosince sněžilo, 18. a 19. prosince dosáhl mráz –6°C.
To trvalo do 23. prosince, kdy přišla obleva, již následoval 24. prosince silný liják. Vánoce a konec roku
byly na blátě.
2. Nejdůležitější události v životě města
Vstup do Evropské unie
Dnem 1. května vstoupila Česká republika do Evropské unie. tato významná událost je dalším
krokem směřujícím mezi hospodářsky vyspělé státy a její význam by měly ocenit teprve generace budoucí. V běžném životě lidí se v prvních měsících našeho členství v Evropské unii nezměnilo v podstatě
téměř nic. Přes pesimistické předpovědi nedošlo k žádnému dramatickému růstu cen, ani jiným katastrofám. Občané začínají oceňovat snadnější cestování do států Evropské unie, kdy na hranicích již nejsou
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dříve obávané celní prohlídky. Celníci však mohou kontrolovat takřka neomezeně vozidla ve vnitrozemí.
Pro obyčejného člověka to však neznamená nic, co by ho mohlo obtěžovat nebo ohrožovat.
Volby do Evropského parlamentu
Dne 13. června se v České republice konaly historicky první volby do Evropského parlamentu.
Účast na nich však nebyla nijak vysoká, spíše naopak. Z celkového počtu 5.631 dobrušských voličů se jich
zúčastnilo1.732, to znamená pouhých 30,76 %. Volilo se tradičně ve dvanácti volebních okrscích ve městě
a sloučených obcích. Relativně nejvíce voličů přišlo na krytý bazén (37,57 %), nejméně do městského
muzea (26,11 %). Z odevzdaného počtu hlasů (1.732) bylo platných 1.720.Nejvíce hlasů získala Občanská
demokratická strana (449), za níž následovaly Komunistická strana Čech a Moravy (347), Křesťanská a
demokratická unie – Československá strana lidová (251), Sdružení nezávislých kandidátů a Evropští demokraté (178), Česká strana sociálně demokratická (151) a Nezávislí (138).
Kromě těchto stran získaly v Dobrušce hlasy i Koruna česká (2), Helax – Ostrava se baví (6),
Strana demokratického socialismu (2), Strana zelených (63), Konzervativní strana (2), Sdružení nestraníků
(12), Strana občanů republiky České (5), Masarykova demokratická strana (4), Dělnická strana (3), Balbínova poetická strana (13), Pravý blok (18), Strana zdravého rozumu (5), Unie liberálních demokratů (38),
Strana venkova – spojené občanské síly (9), Strana za životní jistoty (4), Nezávislá iniciativa (9), Svobodní (1) a Republikáni Miroslava Sládka (10).
Zrušení povinné vojenské služby
V tomto roce byla po více než dvou stoletích zrušena povinná vojenská služba. Zároveň s ní skončila i civilní služba, což způsobilo nemalé problémy v některých zdravotnických a sociálních zařízeních,
kde tito mladí muži pomáhali. Nadále zůstává v platnosti branná povinnost (a to pro muže i ženy)
v případě ohrožení státu. Jde však zřejmě jen o záležitost teoretickou, protože nové generace nebudou mít
žádný vojenský výcvik. Dobrušského Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu se toto
zákonné opatření nijak nedotklo, protože zde žádní vojáci základní služby již nebyli. Česká armáda tak
bude již plně profesionalizovaná.
Volby do krajských zastupitelstev
V roce 2004 se konaly i volby do krajských zastupitelstev. Proběhly ve dnech 5. a 6. listopadu
v obvyklých volebních okrscích. Účast na těchto volbách byla stejně slabá jako na volbách do Evropského
parlamentu. Z 5.624 voličů přišlo k volebním urnám pouze 1.739, což je 30,92 %. Z odevzdaných hlasů
bylo platných 1.731. S velkou převahou zvítězila v Dobrušce Občanská demokratická strana (541), další
hlasy získala Komunistická strana Čech a Moravy (327), těsně za ní skončila Křesťanská a demokratická
unie – Československá strana lidová (325), následovala Česká strana sociálně demokratická (222), Sdružení nezávislých kandidátů (131) a koalice Evropských demokratů, Volby pro město a Strany pro otevřenou společnost – Volba pro kraj (57).
Uvedené strany také získaly mandáty v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, a to ODS 21
mandátů, KSČM 8, KDU – ČSL 5, ČSSD 6, SNK 3 a Volba pro kraj 2 mandáty.
V Dobrušce dostaly hlasy ještě následující strany: Strana za životní jistoty – Strana občanů republiky České (14), Unie svobody – Demokratická unie (37), Republikáni Miroslava Sládka (5), Nezávislí
(21), Strana zelených (29), Koruna česká (3), Pravý blok (12) a Strana zdravého rozumu (7 hlasů). Poslední z kandidujících stran, Demokratická unie České republiky, v Dobrušce nezískala ani jeden hlas.
Vývoj počtu obyvatel města
Město Dobruška má celkem 7495 obyvatel, z toho 3468 mužů a 3581 žen. To je o 26 méně než v
roce loňském. Z toho je v Dobrušce samotné 5930 lidí, v Běstvinách 64, na Cháborách 78, v Křovicích
221, v Mělčanech 92, v Domašíně 174, v Pulicích 373 a na Spáleništi 117. Svobodných je v našem městě
2660, ženatých a vdaných 3409, rozvedených 535, vdov a vdovců 445. Určitou specifikou je 1377 vojáků.
Průměrný věk činí 38,8 roku, přičemž nejsilněji je zastoupena věková skupina 19 - 30 let (1266 lidí), nad
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60 let (1246) a 7 - 18 let (1085). V roce 2004 zemřelo 78 obyvatel, přičemž celkový úbytek činil 237 lidí.
Narodilo se 67 dětí a zbývající úbytek činí odstěhovaní.
Zahraniční návštěvy ve městě
Město Dobruška má již od roku 1990 dobré kontakty s holandským městem Ter Aar. V květnu
přijela opět pracovní skupina holandské strany, aby jednala o dalším rozvoji vzájemných vztahů. Oficiální
schůzka se uskutečnila v kulturním centru v Běstvinách a z české strany se jí zúčastnil starosta města Oldřich Klobas, místostarosta Josef Horák, vedoucí odboru školství ing. Jana Poláčková, vedoucí kulturních
zařízení, zástupci sportovních a zájmových spolků a zástupci okolních obcí. Spolupráce mezi oběma městy je na velmi dobré úrovni a probíhá především v oblasti partnerských návštěv jednotlivých zájmových
spolků a sdružení.
Stejně dobrá je i spolupráce s partnery v Maďarsku. Ve městě Ábrahámhegy proběhla od dubna
do října výstava fotografií Pavla Štěpána pod názvem Obrázky z Dobrušky, která se setkala s velkým zájmem maďarských návštěvníků a přispěla k dalšímu vzájemnému poznání obou partnerských měst i reprezentaci Dobrušky v zahraničí. Představitelé města Ábrahámhegy v čele se starostou Józsefem Gáspárem
pak navštívili Dobrušku v čase vánočním, tedy od 26. do 30. prosince. Byli přijati na radnici starostou
Dobrušky Oldřichem Klobasem a jejich pobyt byl zaměřen na poznávání Dobrušky a okolních míst a na
další rozvoj vzájemných kontaktů, především v oblasti výměny kulturních hodnot.
Do Dobrušky zavítala i řada dalších zahraničních oficiálních návštěv, které pracovně pobývaly ve
Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu. Součástí jejich programu bylo zpravidla i přijetí starostou města v reprezentačních prostorách historické radnice. Začátkem února zde pobývali vojenští a
letečtí přidělenci, akreditovaní v České republice, ve dnech 29. až 31. března to byla delegace
z Geografické služby ozbrojených sil Francie, kterou vedl plukovník Jean-Daniel Teste, 2. až 5. května
delegace Topografické sekce Generálního štábu ozbrojených sil Litvy, vedená jejím náčelníkem majorem
Apolonasem Timofejevasem, 6. a 7. září specialisté Geografické služby Armády Izraele podplukovník
Rafi Aminov a podplukovník Eliahu Cohen, 6. až 9. září delegace turecké geografické služby v čele
s jejím náčelníkem generálmajorem Ali Fuat Saracem, a 13. až 15. října zástupci Oddělení kartografie a
mapování Ministerstva obrany Slovinské republiky Anna Kokajl a Boris Kovič.
Dobrušský zpravodaj
V roce 2004 nedošlo v redakční radě Dobrušského zpravodaje k žádným personálním změnám.
Šéfredaktorem byl Jiří Mach, tajemnicí redakční rady Zdeňka Hanousková a členy Jana Poláčková, Vladimíra Svobodová, Josef Frýda, Václav Matouš a Václav Verner. Grafická úprava zpravodaje je dílem
Josefa Benedikta, sazbu provádějí Zdeňka a Jiří Hanouskovi, tisk firma Janda a Hájek v Dobrušce.
Došlo však ke změně obálky na jednobarevnou, čímž se snížily náklady na tisk. V důsledku toho
mohla být městskou radou schválena nová, nižší cena. Za jeden výtisk se v roce 2004 platilo 10,- Kč, roční předplatné činilo 110,- Kč.
Obsahově se redakce snažila o co největší pestrost Dobrušského zpravodaje. Dění v uplynulém
období shrnovala vždy pravidelná rubrika Zpětné pohledy na život města. Rozšířila se i nabídka programů
na každý měsíc, a to především díky lepší spolupráci informačního centra a místních organizací a spolků,
ale i rozšířením nabídky o kulturní programy v okolních městech. Podrobné je i zpravodajství ze sportovního života města.
Ve Zpravodaji je věnována pozornost i jednotlivým občanům. I přes komplikace, které přináší
zákon o ochraně osobních dat, jsou s jejich svolením zveřejňována významná životní jubilea občanů,
sňatky, narození i úmrtí. Občanům, kteří svou veřejnou angažovaností přinesli městu více než ostatní, jsou
věnovány samostatné články.
V Dobrušském zpravodaji byli formou anketních otázek a odpovědí postupně představeni městští
zastupitelé. Pravidelná byla i rubrika Zprávy z radnice, věnovaná výsledkům zasedání městské rady a zastupitelstva. Po několik měsíců byl pro lepší seznámení občanů s úkoly Dobrušky jako města III. stupně
uveřejňován seriál článků, věnovaných této problematice. Čtenáři Dobrušského zpravodaje měli rovněž
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možnost seznámit se s prací jednotlivých odborů Městského úřadu v Dobrušce, včetně informací o jejich
vedoucích pracovnících.
Dobrušské muzeum připravilo pro Zpravodaj celoroční seriál článků, věnovaných představení
nejdůležitějších muzejních sbírek. Oblíbený byl i historický seriál drobných studií Václava Matouše
Z dobrušských právních manuálů a přírodovědné příspěvky Vojtěcha Volfa o ptactvu našeho kraje.
Dobrušský zpravodaj je nejenom důležitým prostředkem informování občanů města, ale stal se i
jejich oblíbeným měsíčníkem. Svědčí o tom i zastavení dřívějšího poklesu počtu odběratelů, což dává
dobrou vyhlídku i do budoucna.
Městské televizní vysílání
Rozhodnutím městské rady bylo umožněno další pokračovaní městského vysílání kabelové televize. Přestože vysílání může sledovat jenom část obyvatel města, jde o jeden z velmi důležitých prostředků
předávání informací o životě ve městě veřejnosti. Novým provozovatelem vysílání je ostravská firma
SRAM, s. r. o., která je držitelem vysílací licence. Realizací vysílání byl nadále pověřen pan Zdeněk Friml, který si pro zkvalitnění technické úrovně vysílání zakoupil novou digitální videokameru SONY.
Základem vysílání je nadále zpravodajství z důležitého dění ve městě, a to především obrazové.
Stručné komentované šoty pod názvem Dobrušské minutky upozorňují na novinky a zajímavosti v životě
města. Na ně pak navazují obsáhlejší reportáže z vybraných akcí. Ve spolupráci s muzeem byly vytvořeny
další filmy. Šlo jednak o další díl z rozsáhlého cyklu Dobrušskou minulostí pod názvem Dobruška mezi
světovými válkami, jednak o film o významné dobrušské památce Kostel sv. Ducha – místo zastaveného
času. Byly také uvedeny první čtyři části cyklu dokumentárních pořadů Na návštěvě v muzeu, v nichž jsou
diváci seznamováni se sbírkami dobrušského muzea. Dalším žánrem, který zpestřuje vysílání jsou rozhovory se zajímavými osobnostmi a k zajímavým událostem, které uvádí nová moderátorka dobrušského
televizního vysílání Zuzana Sedláčková, studentka dobrušského gymnázia. Řada programů je také věnována propagaci a informacím o kulturních pořadech ve městě.
Programy dobrušského městského televizního vysílání jsou mezi diváky oblíbené a tvoří dnes již
neodmyslitelnou součást městského informačního systému.
Občanská poradna
V Dobrušce zahájila činnost Občanská poradna. Využívá místnosti v Klubu důchodců
v Novoměstské ulici, které jí byly rozhodnutím městské rady poskytnuty bezplatně. Poradna je otevřena
jednou týdně a poskytuje své služby občanům našeho města. Zaměřuje se zejména na poradenství
v těžkých a složitých životních situacích v oblasti bydlení, rodiny, mezilidských vztahů, právního systému
a ochrany, pracovně právní problematiky, majetkových záležitostí, sociální pomoci a ochrany spotřebitele.
Úcta obětem světových válek
Ani letos nezapomnělo město Dobruška na své občany, kteří obětovali svůj život v obou světových válkách. Dne 8. května, v Den osvobození od fašismu, se u Památníku obětem II. světové války u
průmyslové školy shromáždili představitelé a občané města a zástupci armády. Za město Dobrušku promluvil jeho starosta Oldřich Klobas, k němuž se připojili Radovan Dražan, jako jeden z mála žijících vězňů nacistických koncentračních táborů, a Dr. Josef Lukášek.
Tradičně v 11 hodin se ve čtvrtek 11. listopadu uskutečnil i v našem městě pietní akt ke Dni veteránů, připomínající konec I. světové války. Zástupci města Dobrušky a armády položili věnce u pomníků
padlých v Dobrušce, Pulicích a v Domašíně. Vzpomínkový akt byl zakončen státní hymnou.
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3. Hospodářský život, obchod a služby, výstavba
Rozpočet
Rozpočet města Dobrušky byl schválen veřejným zasedáním městského zastupitelstva dne 29.
března. Celková výše rozpočtových výdajů na rok 2004 činila přes 119 mil. Kč. Vedle prostředků na provoz města a jeho zařízení šlo především o výdaje na další etapu vodovodu v Běstvinách (2,5 mil. Kč),
rekonstrukci Mateřské školy Za univerzitou (1,1 mil. Kč), rekonstrukci a sesíťování budov městské správy
(1,8 mil. Kč), výstavbu bytových jednotek a objektu pečovatelské služby (3 mil. Kč) a některé další akce.
Město také poskytlo řadu příspěvků humanitárním organizacím a místním kulturním souborům a sportovním oddílům.
Nejdůležitější podniky ve městě
Z rozhodujících podniků, působících v Dobrušce, se stabilizovala situace v Grafitecu, částečně i
ve Stuze. V roce 2004 se v žádném z větších podniků neodehrálo žádné dramatické propouštění, ovšem na
straně druhé ani přijímání většího množství pracovníků. Nová pracovní místa jsou tak v našich podmínkách vytvářena postupně s růstem stávajících malých podniků a jejich pozvolnou přeměnou v podniky
střední velikosti. Jako příklad takového růstu může sloužit firma Jech, která svoji výrobu nábytku postupně přemísťuje do bývalé traktorové stanice v Nádražní ulici. Rozsáhlé prostory byly komplexně adaptovány pro potřeby firmy, která před několika lety začínala v dnes již naprosto nepostačujících prostorách bývalého špýcharu v ulici Svatodušské.
Také ostatní menší firmy, které si vydobyly své místo na trhu, jsou stabilizované a přestože se
nijak výrazně nerozšiřují, poskytují potřebnou jistotu svým zaměstnancům i celé městské ekonomice. Tato
stabilizace se týká například obou pekařských závodů (Marta a Klobas), Servisbalu, mělčanské Promy,
Portu a dalších podniků. Právě takovéto firmy jsou solidním základem, od něhož se může dále odvíjet
rozvoj podnikání ve městě a nakonec i města samotného.
Po řadě let nejistot a mnohých zklamání se konečně rýsuje jasná perspektiva nejstarší dobrušské
výroby – pivovaru. Rozsáhlé prostory zakonzervované pivovarské výrobny získala před několika lety
firma Staročeský pivovárek, s. r. o., Dobruška. Postupně všechny pivovarské renovuje a uvádí do provozu.
V roce 2004 byly opraveny další fasády, takže vlastní objekty pivovaru jsou již i pohledově ve velmi dobrém stavu. Vyrábí se v nich pivovarský slad a postupně se počítá s vařením piva. Výroba bude tradiční,
záměrně minimálně mechanizovaná a podnik chce zpřístupnit výrobní objekty veřejnosti jako jakési živé
pivovarské muzeum. V roce 2004 byla dokončena rekonstrukce objektu na Belvederu a jeho adaptace. Je
v něm umístěn bar a dvě moderní bowlingové dráhy. V podzemí je stylová pivovarské restaurace, v níž se
však zatím konají pouze občasné společenské akce. V areálu pivovaru je rovněž otevřena podniková prodejna.
K ekonomice města patří také Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, který poskytuje
zaměstnání mnoha obyvatelům Dobrušky. Za několik let si získal důležité místo ve struktuře institucí,
sloužících celé NATO. Poskytuje také služby veřejnosti a národnímu hospodářství. Jeho práce, která představuje jednu ze světových špiček tohoto oboru, přivádí do našeho města i celou řadu zahraničních delegací a významných osobností české politické a hospodářské sféry.
Obchod, živnosti a služby
Obchodní síť ve městě nedoznala větších změn. Stávající obchody v podstatě pokrývají potřeby
města a jeho spádové oblasti. Je dostatek potravinářských obchodů, které tak mohou vzájemně konkurovat. Větší nákupy se odbývají především v prodejně Discount plus, u níž je rozsáhlé parkoviště. Zákazníci
tak mohou svůj nákup okamžitě přeložit z nákupního košíku do auta, aniž by jej museli někam přenášet.
Zůstaly ale zachovány i potravinářské obchody v centru města. Přestože určitý úbytek zákazníků zaznamenaly, je zájem o nákupy v nich dostatečnou zárukou jejich další existence.
Obchodů se spotřebním zbožím rovněž nijak podstatně neubylo ani nepřibylo. Rozvoj automobilismu a s ním se zvyšující dostupnost určitých speciálních obchodů a supermarketů nedovoluje, aby se
některé specializovaněji zaměřené obchody mohly udržet i v našem městě, a to přes poměrně rozsáhlou
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spádovou oblast, která je na Dobrušku napojena. K těmto obchodům patří například sortiment textilu,
z něhož se udržely pouze obchody s levným textilem, provozované převážně vietnamskými obchodníky.
Ve městě je dále několik obchodů se spotřební elektronikou, dva obchody s klenoty a hodinami, tři drogerie ( z toho jedna se specializací na barvy a laky), dva obchodu s obuví (jeden specializovaný na obuv
sportovní), jeden obchod s potřebami pro rybáře a lovce, jeden obchod pro zahrádkáře aj.
Rovněž síť restaurací nedoznala podstatných změn. Všichni podnikatelé v tomto oboru se úspěšně
vyrovnali se zvýšenými nároky, vyplývajícími z nových předpisů Evropské unie, takže zejména restaurace
ve středu města nadále provozují stravovací zařízení, včetně závodního stravování, a to za přijatelné ceny.
zejména pro mládež slouží čajovna Ohm, která se podílí i na kulturním životě města. V Opočenské ulici
byla otevřena nová kavárna.. Zrušen byl jeden restaurační provoz v Pulicích. Ve sloučených obcích zůstávají v provozu hostince v Pulicích a v Domašíně.
Dobrušský živnostenský úřad eviduje ve svém správním obvodu celkem 3.221 podnikatelů.
Z toho je 2.972 fyzických osob (2.950 tuzemských a 22 zahraničních) a 249 osob právnických (247 tuzemských a 2 zahraniční). Zahraniční podnikatelé jsou převážně Vietnamci nebo Ukrajinci. Nepodnikajících podnikatelů je 442, z toho 403 fyzických osob (386 tuzemských a 17 zahraničních) a 39 osob právnických (jedná se pouze o tuzemské firmy). Živnostenský úřad vydal za rok 2004 1975 dokumentů, z toho
249 živnostenských listů, vydaných na základě ohlášení a 222 změn v živnostenských listech. Různých
změn údajů o provozovně a provozovatelích apod. se týkala i podstatná část dalších vydaných dokumentů.
Na žádost podnikatelů bylo však také 124 živnostenských oprávnění zrušeno a v 714 případech bylo podnikání přerušeno. Jde především o důsledek nových předpisů a zákonů, týkajících se podnikání a daňových předpisů.
Nově byli dobrušským živnostenským úřadem v roce 2004 zaregistrováni podnikatelé
v zemědělství. Jde o 15 družstev a 32 fyzických osob.
Součástí oblasti služeb a obchodu jsou také městské trhy. Převážnou část jejich nabídky stále tvoří
levné, ale nepříliš kvalitní textilní zboží a obuv, prodávaná především vietnamskými obchodníky.
Výstavba města
V roce 2004 se v Dobrušce uskutečnily následující stavební akce většího rozsahu:
• Pokračovala výstavba 29 malometrážních bytů v ulici Na Příčnici.
• Pokračovala zároveň výstavba domu pečovatelské služby.
• Do krytého bazénu byl vybudován bezbariérový vstup. Pro vozíčkáře byly rovněž upraveny vstupní
kabinky a vybudováno WC.
• V kině 70 proběhla generální oprava sociálního zařízení včetně WC pro vozíčkáře.
• Dokončily se stavební úpravy separačního dvora pro sběr a třídění nebezpečných odpadů.
• Byla vyměněna nevyhovující část vodovodního řadu v Křovicích.
• Nově byl vybudován vodovodní řad do Běstvin.
• V ulici V Zahradách byla opravena část kanalizace.
• Podařilo se odvodnit hřbitov v Pulicích a vybudovat tam elektrickou přípojku a rozvod elektřiny.
• Bylo vybudováno dětské hřiště v sídlišti Za Univerzitou.
• Ve spolupráci s Jednotou bratrskou a mladými Američany z rodin v západní Evropě byla postavena a
vybavena dětská hřiště u ZŠ Františka Kupky a v sídlišti Za Univerzitou.
• Pokračovaly práce na regulačním plánu městské památkové zóny.
• Byla opravena část chodníku v ulici Komenského.
• V ZŠ Františka Kupky byla provedena generální oprava jednoho sociálního zařízení.
• Byly dokončeny restaurátorské práce na sousoší mariánského sloupu na náměstí F. L. Věka.
• Na Cháborách byla zhotovena a na nové místo instalována kopie sochy sv. Jana Nepomuckého, zničená povodní v roce 1998. Restaurovaný originál je umístěn v městském lapidáriu.
• V Mírové ulici byla opravena část komunikace.
• Finančně se město podílelo na opravě památkově chráněné budovy dobrušského děkanství.
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Byl vypracován projekt na vybudování chodníku a rozšíření komunikace v Solnické ulici směrem
k prodejně Discount plus.
• Zahájeny byly projektové práce na řešení Novoměstské ulice.
• Rovněž byly zahájeny práce na projektu multifunkčního dětského hřiště Klídek.
Kromě toho byla provedena ještě celá řada dalších drobných oprav a úprav, zaměřených především na
zkvalitnění životního prostředí ve městě.
Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti na Dobrušsku byla v roce 2004 pod celostátním i celookresním průměrem.
Výchozí podíl nezaměstnaných 6,65 % v lednu se v průběhu roku dostal až na své minimum 5,22 %
v červenci. Ke konci roku opět stoupl na 6,43 %. Nižší nezaměstnanost v letních měsících je dána sezónními pracemi. V absolutních číslech představuje počet nezaměstnaných na Dobrušsku 416 na počátku
roku, 380 lidí při minimální nezaměstnanosti a 436 na konci roku 2004.
Mezi nezaměstnanými mírně převažují ženy (8,02 %, tj. 231 osob k 31. 12. 2004) nad muži (5,25
%, tj. 205 osob). Ani v našem městě však není, přes úspěšný rozvoj mnohých podniků, dostatek pracovních míst. Je to dáno mj. i tím, že podniky na Dobrušsku jsou spíše menší, jen několik jich je střední velikosti co do počtu pracovníků.
Čistota a údržba města
Postupně se daří zlepšovat životní prostředí ve městě. Zkvalitňuje se péče o zeleň a o místa, kde
mohou občané města na procházkách posedět a odpočinout si v příjemném prostředí. V měsíci květnu
byly opět rozvezeny lavičky, a to nejen na dosud obvyklá místa, ale i na některá nově upravená. Velmi
esteticky byl zhodnocen prostor naproti domku F. L. Věka, kde byl zřízen příjemný kout pro posezení,
stejně tak byl upraven i prostor u městské knihovny. Byly osazeny okrasné žlaby a vysázeny květiny na
záhoncích podél některých ulic. Technické služby také prováděly vyžínání trávy a podstatně se zlepšil
průběžný úklid města.
I na procházkách okolím Dobrušky najdeme místa, kde stojí za to se zastavit a potěšit se nádherným pohledem na naše okolí, především na panoráma Orlických hor. Také některá z těchto míst vybavily
Technické služby Města Dobrušky příjemným posezením. Jedno takové najdeme hned za silničním obchvatem, proti bazénu, na kraji bývalé Petráňovy zahrady. Zde byly vysazeny dva stromy a instalovány
lavičky. Na Trojici na Mělčanském kopci nahradily nové lavičky se stolem předchozí zařízení, které bylo
již zcela zdevastováno. Právě odtud je krásný výhled na Dobrušku i Orlické hory.
Technické služby pečují také o údržbu komunikací v zimním období. I úkoly v této oblasti zvládají úspěšně, a to nejen ve městě samotném, ale i při udržování komunikací ve sloučených obcích.
Po městě byly rozmístěny nové odpadkové koše a rovněž odpadkové koše pro psí výkaly. Bohužel
je dosud velmi málo majitelů psů, kteří po svých svěřencích uklízejí. Leckdy i volně pobíhající psi zanechávají své „hromádky“ na trávnících veřejné zeleně, ale i na chodnících. Kázeň občanů Dobrušky je
v tomto směru ještě pramalá.
Sociální péče
V souvislosti s vyšší nezaměstnaností bylo vyplaceno na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Dobrušce více sociálních dávek do hranice sociální potřebnosti. Jde zejména o absolventy
středních škol a starší občany. Vyplaceno bylo zhruba o 2 miliony více než v roce 2003, a to i přesto, že
byl novelizován zákon o sociální potřebnosti, podle kterého odbor vyplácí většinu sociálních dávek. Větší
důraz byl kladen na docházku dětí do školy, v případě, že děti měly za měsíc větší absenci, než 10 hodin,
byla dávka odebrána. Zároveň občané nejen na úřadu práce, ale i na sociálním odboru museli předkládat,
jak si sami shánějí zaměstnání. V sociálně právní ochraně dětí byl poprvé řešen případ s užíváním drog;
byla navázána spolupráce s občanským sdružením Laxus Hradec Králové, které mapovalo drogovou scénu
v Dobrušce a doporučilo zřídit nízkoprahové centrum pro děti a mládež. V průběhu roku začala pracovat
v Dobrušce v Klubu důchodců občanská poradna Agapé. Koncem roku 2003 byla zrušena základní vojenská služba a tedy i civilní služba.
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Pečovatelská služba je organizační složkou Města Dobrušky. Zajišťuje sociální službu starým,
osamělým, sociálně potřebným a zdravotně postiženým občanům města Dobruška a přilehlých obcí. Pečovatelská služba je klientům poskytována v jejich domácnostech (včetně dvou domů s pečovatelskou
službou) stále dočasně v náhradních prostorách technických služeb.
V domech s pečovatelskou službou je 36 bytů a 40 bydlících, z toho 21 příjemců pečovatelské
služby. Za rok 2004 byla pečovatelská služba poskytnuta celkem 101 občanům. Nejvíce zájemců je o dovoz obědů (45). Obědy jsou rozváženy autem pečovatelské služby do přilehlých obcí města (Mělčany,
Pulice, Doly, Křovice, Domašín, Spáleniště, Chábory). Za sledované období bylo rozvezeno 10.628 obědů, provedeno 562 nákupů, vypráno 556 kg prádla. Pečovatelská služba je poskytována dle přání a potřeb
klientů. Sedmi občanům je poskytována pečovatelská služba komplexní (donáška nákupů, léků i jiné pochůzky, dovoz oběda, praní prádla, úklid včetně mytí oken, praní záclon). V případě potřeby klientů je
zajištěn jejich dovoz a doprovod k lékaři, na úřady, dle potřeby i ke kadeřníkovi apod. Pečovatelská služba
je poskytována za úhradu, která se řídí podle výše důchodu a životního minima. Neinvestiční náklady na
provoz činily za rok 2004 celkem 1.245.422,- Kč, příjmy 133.944,50 Kč.
Městská policie
U dobrušské městské policie pracovali v roce 2004 dva strážníci. Za toto období přijala městská
policie 35 oznámení od občanů. Všechna oznámení byla řádně prověřena na místě. V případech, kdy byla
pravdivá, se řešila domluvou, blokovou pokutou, nebo předána do správního řízení. Do komise pro projednávání přestupků předala policie čtyři přestupky, do komise dopravní dva. Domluvou bylo vyřešeno
pět přestupků. Městská policie pomáhala usměrňovat silniční provoz u jedenácti dopravních nehod. Sama
na místě vyřešila 350 dopravních přestupků blokovou pokutou, přičemž vybraná částka činí 96.600,- Kč.
Policii České republiky předala dvě celostátně hledané osoby a tři trestné činy. Z ulic města odstranila šest
vraků vozidel. Majitelům 19 volně pobíhajících psů uložila blokové pokuty v celkové výši 4.300,- Kč. Pět
psů bylo odvezeno do útulku v Lukavici. Ve veřejném pořádku řešila městská policie 61 přestupků a uložila pokuty ve výši 18.800,- Kč. Osmkrát spolupracovala s policií České republiky při řešení výtržnictví,
nebo při zabezpečení místa trestných činů. Třikrát asistovala při otevření bytu.
Celkem městská policie řešila 608 událostí a na blokových pokutách vybrala 115.400,- Kč.
Požární stanice
Dobrušská požární stanice hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje uskutečnila
v roce 2004 celkem 226 zásahů, z toho 124 na území samotného města Dobrušky. 113 zásahů (z toho 79
v Dobrušce) se týkalo tzv. technické pomoci, což znamená například vyprošťování osob z výtahů, pomoc
zdravotní službě, čerpání vody a vodovodní havárie, úklid komunikací po dopravních nehodách, úniky
provozních náplní z dopravních prostředků apod. Dobrušští profesionální hasiči také vyjížděli při 73 dopravních nehodách (26 v Dobrušce), kde se společně s rychlou záchrannou pomocí a policií České republiky podíleli na záchraně osob. Požární stanice Dobruška hasila 40 požárů (19 v Dobrušce), při nichž došlo
ke škodám nebo ohrožení osob a majetku. V tomto počtu nejsou zahrnuty požáry kontejnerů na odpadky,
skládek odpadů a neohlášená pálení.
Dobrušští hasiči vykonávají také preventivní činnost, v jejímž rámci uveřejňovali v Dobrušském
zpravodaji informace o své práci i o opatřeních, který by měl každý občan dělat k zamezení vzniku požárů.

4. Kulturní dění ve městě
Kulturní dům Města Dobrušky
V roce 2004 uspořádal nebo spoluorganizoval Kulturní dům Města Dobrušky se dvěma stálými
pracovníky a několika dalšími pracovníky na vedlejší pracovní úvazky celkem 126 akcí pro 18.259 návštěvníků s průměrem 150 lidí na jednu akci.
Poměrně malý zájem veřejnosti je o profesionální pořady, dodávané různými uměleckými agenturami, což je dáno výší vstupného (od 150,- až do 200,- Kč) a sociální skladbou obyvatelstva, vzdáleností
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kulturního domu od bydliště dobrušských občanů a především nepohodlnými a vrzajícími divadelními
sedadly.
Oproti tomu se podařilo zajistit několik velmi úspěšných akcí (např. Na tý louce zelený – DS Čáp,
Abeceda hvězd – Vladimír Hron nebo Tři v tom – DS Kodym Opočno). V roce 2004 se podařilo díky
novému městskému mobilnímu jevišti znovu obnovit tradici divadelních představení venku v parku pod
názvem Zahradní divadelní slavnosti a především zorganizovat novou třídenní akci na náměstí – Svatováclavské slavnosti. Tuto akci s jarmarkem, bitvou šermířů, divadlem, koncerty populární i vážné hudby a
doplňujícími výstavami navštívilo cca 2000 lidí a pro příští léta si jistě najde pevné místo v kalendáři
městských akcí.
Akce, uskutečněné v roce 2004 podle druhu:
Počet
Účast
Divadlo pro dospělé, zábavné pořady
13
1.956
Divadlo pro děti a mládež
9
2.171
Koncerty vážné hudby
4
690
Koncerty populární hudby
6
670
Kurzy (taneční, výtvarný)
43 lekcí
2.510
Schůze, shromáždění
26
3.030
Přednášky, školení, výstavy
4
1.340
Taneční večery pro dospělé
7
1.210
Taneční večery pro mládež
1
260
Soutěže a zábavné pořady pro děti a mládež
4
800
Venkovní akce (koncerty, divadla apod.)
9
3.622
Celkem…………………………………………………………………………..126

18.259

Do této statistiky nejsou započítány pravidelné schůzky a zkoušky souborů zájmové umělecké činnosti.
V roce 2004 bylo vydáno na zajištění výše uvedených akcí 625.456,- Kč a návratnost činila
385.135,- Kč z celkového upraveného rozpočtu 1.554.000,- Kč (výdaje) a 324.000,- Kč (příjmy). Skutečnost čerpání rozpočtu činila ale 1.479.578,- Kč na výdajích a 413.549,- Kč v příjmech.
Přestože v roce 2002 došlo k rekonstrukci topení v celém objektu kulturního domu a podmínky
pro návštěvníky se tak velmi zlepšily, nadále zůstávají velkým problémem divadelní sedadla a nepevná
vrzající podlaha, sociální zařízení pro návštěvníky i personál a v neposlední řadě i velmi starý a nevyhovující osvětlovací park jeviště a revizí zakázané jevištní tahové zařízení.

Knihovna
Čtenáři měli především bohatší nabídku nových knih. K průběžné aktualizaci knihovního fondu
bylo z rozpočtu knihovny nakoupeno 1 615 nových svazků, a to především velice žádané literatury naučné. Celkem mají čtenáři v knihovně v oddělení pro dospělé a v oddělení pro mládež k dispozici 30 208
svazků a 53 titulů novin a časopisů.
Vzhledem ke stoupajícímu zájmu o moderní informační technologie byla zavedena možnost čerpat měsíčně půlhodinu práce na internetu zdarma, a to pro všechny registrované čtenáře knihovny. Zavedení služby mělo velký ohlas, počet uživatelů internetu se ztrojnásobil. Také on-line katalog na půjčovnách má nyní širší možnosti vyhledávání. Městská knihovna v Dobrušce totiž v roce 2004 získala grant
Ministerstva kultury ČR na inovaci používaného knihovnického software – minulostí se tak stal program,
který používal operační systém DOS. Kromě rozšířených možností vyhledávání v katalogu přinesl stávající knihovnický program Clavius v prostředí operačního systému Windows čtenářům navíc možnost pracovat s katalogem knihovny na počítači doma. Čtenáři tedy mají možnost elektronické komunikace
s knihovnou např. při zjišťování, zda je kniha k dispozici (tj. není-li půjčená), při požadavku na rezervaci
knihy, nebo prodlužování výpůjčních lhůt.
V roce 2004 uskutečnila knihovna 86 533 výpůjček, služeb knihovny využívalo v obou odděleních celkem 1 250 čtenářů, do knihovny přišlo 17 946 návštěvníků. V půjčovních hodinách byla také
obsazena všechna čtenářská místa u stolků k četbě časopisů i místa u počítačů.
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Městská knihovna však vedle služeb občanům města vykonává i funkci odborného a konzultačního centra pro 16 obecních knihoven v okolí Dobrušky. K aktualizaci knihovních fondů obecních knihoven slouží tzv. výměnný fond, budovaný ze sdružených prostředků a ze státní dotace na regionální funkce
knihoven.. Z výměnného fondu jsou poté sestavovány soubory knih dle výběru knihovníků v obcích. Loňského roku bylo těchto souborů 59, svazků v nich 2 249.

Muzeum
Muzeum průběžně realizuje celou řadu výzkumných programů, zaměřených na dokumentaci minulosti města a regionu. V roce 2004 přibyly další poznatky zejména v programu dokumentace betlémů. Ve
spolupráci s kronikáři našeho regionu se podařilo zfotografovat a popsat více než desítku dalších betlémů
v soukromém držení, o nichž nebylo dosud nic známo. Důležitou součástí dokumentace jsou digitální
fotografie, které umožňují počítačovou evidenci. Postupně se tak rozšiřují naše vědomosti o betlémech a
betlémářské tvorbě.
Další výrazný posun jsme zaznamenali v dokumentaci kronik z celé spádové oblasti. Mimořádně
úspěšná je v tomto směru spolupráce se Státním okresním archivem v Rychnově nad Kněžnou, jehož skenovací zařízení umožňuje digitalizaci kronik atypických formátů, které bychom na našich muzejních skenerech nebyli schopni zpracovávat. V roce 2004 byla dokončena digitalizace všech farních kronik, které
jsou nyní k dispozici na CD ROM. Farní kroniky, které byly zčásti psány německy (v 19. století), či ještě
starší latinsky, překládá pracovník muzea Václav Matouš do češtiny a přepisuje je počítače. Máme tak
k dispozici nejen digitalizovaný originál, ale i český přepis. Stejně tak jako kroniky farní, daří se postupně
získávat k digitalizaci i kroniky obcí z dobrušského regionu. Archiv muzejních CD ROM byl tak v roce
2004 obohacen o kroniky dobrušského děkanství a far v Bystrém, Přepychách, Dobrém, Dobřanech a sboru Církve bratrské v Bystrém; dále pak o kroniky obcí Opočno, Bystré, Bohdašín, Ohnišov, Domašín u
Dobrušky, Val, Provoz, Mělčany, Pulice, Chábory (Sbor dobrovolných hasičů), Dobré, Hlinné, Kamenice,
Rovné, Křovice a Běstviny.
V roce 2004 byla dokončena základní fáze výzkumného úkolu „Evidence památek v regionu“, kterou
ve výstupu představují čtyři CD ROM, na nichž jsou seznamy, mapy a fotodokumentace památek (včetně
památek místního významu a objektů památkového zájmu) v Dobrušce, Opočně, na Dobersku a v dalších
spádových obcích. Po několika letech bude celá tato evidence a dokumentace aktualizována.
Novým impulsem pro výzkum a dokumentaci našeho regionu a jeho historie se v roce 2004 stala akce
„Paměť města“, která byla vyhlášena v únoru v městském zpravodaji i v regionálním tisku. Akce, zamýšlená původně jako určitý časově omezený sběr dat a informací, přesáhla tyto limity a stala se postupně
jednou ze základních náplní práce muzea vůbec. I perspektivně se jeví jako nejlepší možnost větší zainteresovanosti veřejnosti na aktivitách muzea a zároveň jedna z nejúčinnějších metod vlastivědného poznání.
O jejích výsledcích je veřejnost průběžně informována.
Sbírkový fond muzea představuje na 11.000 položek, dokumentujících vývoj města a spádového
regionu. Jde zvláště o sbírky charakteru etnografického, historického a uměleckého.
V roce 2004 byl ošetřen sbírkový fond textilu. Inventární číslo každého kusu textilie uloženého
v krabicích nebo skříních muselo být označeno i na místech uložení, příp. dopsáno, počet kusů musel souhlasit s údaji uvedenými na obalu. Zároveň každý kus textilie byl porovnán s katalogizační kartou, v níž
musela souhlasit veškerá data se skutečným stavem: inventární číslo, číslo skupiny a podskupiny této sbírky, lokační umístění předmětu, počet kusů. V popisu předmětu byl překontrolován druh materiálu, z něhož
byl vyroben, jeho rozměry a současný stav. Celkem bylo ošetřeno 1286 kusů sbírkových textilií.
V roce 2004 přibylo do muzejních sbírek 80 položek. Převážně šlo o dary od občanů, určitou část nových položek získalo muzeum vlastním sběrem.
Muzeum má tři stálé expozice. V rodném domku národního buditele Františka Vladislava Heka
(věnovanou především této významné osobnosti českého národního obrození a prvnímu novočeskému
satirikovi); expozice Malé dějiny města a Hrdelní právo města Dobrušky ve věži radnice; expozice Židé v
dějinách Dobrušky v čp. 45, jejíž součástí je i rituální očistná lázeň - mikve. Ve vlastní výstavní síni jsou
každoročně instalovány tři až čtyři výstavy, zaměřené na regionální dějiny a výtvarné umění. Muzeum má

10

vlastní výzkumné programy soustředěné na regionální dějiny. Vydává také vlastní publikace, natáčí videofilmy a připravuje CD-ROM s tématikou dějin města a regionu.
Výstavy:
• leden: František Matoušek
• duben: Obrazy pro duši Maruše Jaré
• červenec – září: Archeologické nálezy na Dobrušsku
• září: Dobruška ve starých fotografiích (v synagóze)
• říjen: Jarmila Haldová
• prosinec: Vánoční výstava betlémů
V roce 2004 bylo uskutečněno 12 programů cyklu Setkání v muzeu a 24 programů Klubu seniorů, pořádaného ve spolupráci se sborem Církve bratrské v Bystrém.
Muzejní expozice, přednášky a další akce navštívilo v roce 2004 celkem 11.213 lidí. Na vstupném bylo vybráno 87.595,- Kč. Na provoz muzea bylo vyčerpáno 1,755.597,- Kč (včetně údržby a mezd).
Další formou prezentace výsledků muzejní práce je publikační činnost. V roce 2004 byly počítačovým
tiskem vydány dvě publikace z dějin Dobrušky. Jde o studie Václava Matouše Dobrušské ruční přadláctví
a tkalcovství do konce 19. století a Dobrušská řemesla. Průběžně jsou také doplňovány již dříve vydané
publikace, o něž je větší zájem. V Dobrušském zpravodaji vycházel v roce 2004 seriál dvanácti článků o
sbírkách našeho muzea. Jednotlivé články, doprovázené fotografiemi, byly věnovány například archiváliím, obrazům, rukopisům, starým tiskům, militariím, textiliím, loutkám, nábytku, archeologickým nálezům
aj. V regionálních Novinách Rychnovska (deníky Bohemia) bylo publikováno třicet celostránkových článků, věnovaných nejrůznějším předmětům z dobrušských muzejních sbírek a jejich historii.
V tomto roce byly natočeny dva videofilmy. Ve volném cyklu o dobrušských památkách to byl film
Kostel sv. Ducha – místo zastaveného času a již patnáctým dílem, věnovaným Dobrušce mezi světovými
válkami, pokračovalo natáčení rozsáhlého cyklu Dobrušskou minulostí. Oba nové filmy byly uvedeny
v programech Setkání v muzeu a v městském vysílání kabelové televize. Pro městské televizní vysílání
začal vznikat také nový program, nazvaný Na návštěvě v depozitáři. Z celkově projektovaných deseti částí
byly již uvedeny čtyři, věnované sbírkám archeologickým, militariím, dřevěným plastikám a starým tisků.
Další díly budou vysílány v roce 2005. Nabídka promítání programů městského televizního vysílání každý
týden v přednáškové síni muzea zůstala nevyužita, takže byla po dvou měsících zrušena.
Muzeum se také podílelo na vytvoření CD ROM Betlémy z Orlických hor, který vznikl ve spolupráci
studia Heuréka a pobočky Orlické hory Českého sdružení přátel betlémů. CD ROM je dvojjazyčný (česko-německý; autorem německého překladu je pan Jaromír Dusílek) a úspěšně reprezentoval orlickohorské
betlémářství na světovém kongresu betlémářů v Hradci Králové. Muzeum také připravilo CD ROM Dějiny Dobrušky, který slouží především studijním účelům. Obsahuje naskenované publikace Josefa Mnohoslava Roštlapila Dějiny města Dobrušky a panství opočenského a Antonína Flesara Popis historickoarcheologicko-statistický okresu opočenského, digitální verzi knihy Václava Matouše Dějiny města
Dobrušky v datech, publikace Jiřího Macha Dobrušské památky a Procházky Dobruškou a bohatou obrazovou přílohu, v níž nechybějí ani městská privilegia, která jsou na CD ROM navíc k dispozici v přepisu,
v případě cizojazyčných i v překladu.
Informační centrum
Informační centrum se v roce 2004 již nepotýkalo s některými drobnými nedostatky, které provázely
počáteční hledání optimálního způsobu provozu. V turistické sezóně je využíváno především návštěvníky
města, v období mimosezónním pak jeho občany. Nejčastěji vyžadovanými okruhy informací jsou například náměty na turistické výlety, informace o cyklotrasách, či o dopravě. V mimosezónním období jsou to
opět informace o dopravním spojení a informace, týkající se městského úřadu.
V informačním centru byla postupně zavedena služba předprodeje vstupenek na kulturní programy
v Dobrušce (kromě kina). Od 19. dubna 2004 jsou v prodeji vstupenky online agentury TICKET-ART. Od
2. června 2004 prodává informační centrum vstupenky Produkční umělecké agentury Hradec Králové.
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V dobrušském informačním centru jsou k dispozici také propagační tiskoviny, pohlednice a brožury.
V roce 2004 byla dána do distribuce nová skládačka o Dobrušce, včetně cizojazyčných mutací. Na turistickou sezónu 2004 byla vyrobena turistická známka města Dobrušky, o níž je značný zájem.
Od 14. srpna 2004 do konce letní sezóny, tj. do 30. září 2004 poskytovalo informační centrum možnost použití veřejného internetu o víkendech. Dosavadní zájem naznačuje, že by tato služba, která jinak
v uvedené dny v Dobrušce není, mohla být poskytována i nadále.
V turistické sezóně jsou v informačním centru dvě pracovnice, v mimosezónním období jedna, přičemž druhá provádí konzervaci muzejních sbírek. Toto řešení se ukazuje jako optimální a účelné.

Kino
V Panoramatickém kině 70 Dobruška bylo v roce 2004 odehráno celkem 340 filmových představení, která navštívilo 14.421 diváků. V prostorách kina byly uspořádány i další akce, jako například školní akademie (ZUŠ, MŠ Komenského), pravidelně zde zasedalo dobrušské městské zastupitelstvo a sál byl
pronajímán i na další pořady (CB Bystré, divadelní společnost p. Novohradského). V neposlední řadě
můžeme jmenovat již tradiční a oblíbený vánoční koncert Opočenky. Uskutečnil se zde také slavnostní
nástup Vojenského ústavu Dobruška a sál využily i další organizace (Dům dětí a mládeže, ZŠ Fr. Kupky,
gymnázium, SPŠE, či Integrovaná střední škola v Dobrušce).
Na vstupném bylo v kině vybráno 860.584,- Kč, včetně šatny, pronájmů a služeb činily celkové
příjmy kina v roce 2004 1,116.910,- Kč.
Původně schválený provozní rozpočet kina ve výši 2,101.000,- Kč byl v průběhu roku navýšen o
dalších 820.000,- Kč použitých na rekonstrukci sociálních zařízení, místnosti pro nouzové zdroje, vybudování sociálního zařízení pro invalidní návštěvníky, předláždění hlavního vchodu a propadlé terasy a
vybudování nové odpadní jímky. Celá tato rozsáhlá akce byla za pomoci všech zaměstnanců proběhla za
plného provozu, takže nebylo nutné kino v podzimních měsících uzavírat.
Nové publikace o městě
Město Dobruška vydalo v roce 2004 novou propagační skládačku. Autorem fotografií je Pavel
Štěpán, text napsal Jiří Mach, grafickou úpravu a tisk provedla tiskárna Janda – Hájek v Dobrušce. Ve své
edici malotirážních publikací vydalo muzeum dvě nové studie Václava Matouše. První nese název
Dobrušské přadláctví a tkalcovství do 19. století a druhá Dobrušská řemesla. Obě se zabývají ekonomickými dějinami města. Publikace o tkalcovství a přadláctví přibližuje nejrozšířenější způsob obživy lidí
našeho kraje v minulosti a vedle hospodářských a technologických informací obsahuje i sociální úhel pohledu. Publikace Dobrušská řemesla informuje o historii všech řemesel, cechů a řemeslnických společenstev v našem městě. Obě studie bohatě čerpají z původních archivních pramenů a jsou významným přínosem k poznání hospodářských dějin Dobrušky a nejbližšího regionu.
Dlouholetá úspěšná spolupráce města Dobrušky a jeho muzea s vydavatelstvím Pavla Svědiroha
v Žamberku přinesla i v roce 2004 nové pohlednice s dobrušskou tématikou. Na první víceobrázkové jsou
nejvýznamnější městské památky, na druhé domek F. L. Věka a třetí (jednoobrázková) pohlednice zachycuje náměstí s radnicí, kinetickou fontánou a mariánským sloupem. Jejich estetická kvalita dává předpoklady dobré propagace města.
Na konci roku se na trhu propagačních tiskovin s dobrušskou tématikou objevil kalendář na rok
2005. Jeho nosným tématem jsou proměny města, k nimž došlo v minulém století. Záběry, z nichž některé
jsou až sto let staré, jsou konfrontovány s tím, jak stejná místa vypadají dnes. Historické snímky pocházejí
z archivu muzea, současné zhotovil Pavel Štěpán. Kalendář Dobruška 2005 – Proměny města, který vytiskla tiskárna UNIPRINT Rychnov nad Kněžnou, je dalším z řady kalendářů s dobrušskou tématikou,
které vycházejí již po několik let.
Loutková scéna
Hodnotná kultura je v Dobrušce poskytována i těm nejmenším. Zabezpečuje ji loutková scéna
Svět loutek. Od října do konce dubna hrají dobrušští loutkáři dvě představení měsíčně, která jsou k jejich
radosti sledována vždy naplněným hledištěm. V roce 2004 to byly hry Hastrman a Kašpárek na vandru,
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Neohrožený Mikeš, Krakonoš a zimní sezónu ukončilo oblíbené Povídání s pimprlaty, při němž mohly
dětští diváci nahlédnout i do prostor, které jinak bývají nepřístupné. Viděli tak jeviště z vodicí lávky a
mohly si úplně zblízka prohlédnout své oblíbené dřevěné hrdiny.
V září se dobrušští loutkáři zúčastnili Svatováclavských slavností, na kterých předvedli své dřevěné aktéry zblízka široké veřejnosti. Novou sezónu zahájil Svět loutek říjnovou pohádkou Perníková chaloupka, na níž v listopadu navázala Pohádka naruby a kalendářní rok ukončilo představení Štědrý večer.
Jde většinou o starší hry, které režijně upravil Vladislav Balcar. Se souborem začal autorsky spolupracovat
Jiří Mach, který jednak upravuje hry starší, jednak píše nové, většinou na motivy regionálních pohádek a
pověstí.
Principálkou soboru je Jitka Kozubová a dalšími členy Václav Dvořák, Jiří Víšek, Jan Červinka,
Jana Lažová, Blanka Papežová, Milena Grulichová, Václav Groh, Martin Tesař, Markéta Bednářová, Filip
Michalčík, a Václav Mach.
Péče o památky
Každoročně se některá z dobrušských památek zaskví v novém hávu. Díky péči soukromých majitelů i města se postupně daří renovovat stavební i sochařská díla minulosti. Nejrozsáhlejší a nejdůležitější
akcí roku 2004 bylo dokončení dlouhodobého restaurování mariánského sloupu na náměstí F. L. Věka.
Dílo, pocházející z let 1733 – 1736, vyšlo z rukou sochařů Ondřeje Deckera z Hradce Králové a Jana
Melnického z Vamberka. Minulé století se svými průmyslovými exhalacemi zapříčinilo postupné chátrání
plastik a rozpadávání zejména červeného pískovce, z něhož byly zhotoveny figury světců. Bylo proto nutné originály po restaurování uložit do krytých prostor městského lapidária a na jejich místa instalovat výduskové kopie. Zatímco tyto práce proběhly již v dřívějších letech, v roce 2004 restaurátorská skupina,
vedená Ondřejem Noskem z Hořic, opravila spodní partie, zejména sokly a narušené pilíře pod sochami
svatých. Bylo provedeno celkové očištění pískovce, tmelení, injektáž trhlin, osazení nerezových spojek a
celé dílo bylo ošetřeno ochranným postřikem, aby se zamezilo dalšímu zvětrávání pískovce. Instalovány
byly také ozdobné koule a doplněna chybějící kuželka v zábradlí. Celkové náklady na opravu činily téměř
400.000,- Kč, z toho 50.000,- Kč bylo získáno jako dotace z Královéhradeckého kraje v rámci grantového
programu, dalších 350.000,- Kč zaplatilo Město Dobruška.
Na městském hřbitově byl opraven válečný hrob vojáků, kteří zemřeli za I. světové války
v dobrušském lazaretu. Opravu provedla firma TORKET z Liberce a náklady na ni ve výši 238.000,- Kč
plně hradila grantová dotace z Ministerstva obrany České republiky.
Pro rok 2004 se podařilo získat i dotaci z Ministerstva kultury České republiky, určenou na opravy
církevních památek. Mohla tak být opravena na několika místech poškozená ohradní zeď kolem kostela
sv. Václava, fasáda na faře a oprava plotu kolem budovy fary. 10 % se na nákladech podílela dobrušská
farnost a 20 % činil podíl Města Dobrušky. Z městských prostředků tak bylo poskytnuto na opravu fasády
fary 32.000,- Kč a na opravu zdi 40.000,- Kč.
Město také zaplatilo nová vrata u dvora domku F. L. Věka. Za 40.000,- Kč je zhotovil domašínský
truhlář Vladimír Pavlíček a nahradila dřívější, pocházející ze sedmdesátých let minulého století, která již
byla zcela ztrouchnivělá.
Ničivé povodni v roce 1998 padla za oběť i socha sv. Jana Nepomuckého na mostě v Cháborách.
V osadě stávala od roku 1888 a od roku 1935 našla své definitivní místo právě na mostě, který povodeň
strhla. Přestože se podařilo z uměleckého díla zachránit pouze část, bylo rozhodnuto provést jeho znovuobnovení. Restaurátorské práce provedli akademičtí sochaři Jiří Švec a Josef Dušek z Prahy, kteří již dříve
restaurovali sochu sv. Jana Nepomuckého u domku F. L. Věka. Díky jejich zkušenostem a pečlivé práci
byly dochované díly cháborské sochy znovu citlivě sestaveny, originál sochy zachráněn a umístěn v kryté
části městského lapidária. Zároveň oba sochaři vytvořili výduskovou kopii, pro níž bylo na Cháborách
nalezeno vhodné místo u komunikace v blízkosti umístění původního, kde však již dílo žádná velká voda
neohrozí. Umělecká a historická hodnota originálu je odhadnuta na 850.000,- Kč a za výdusek zaplatilo
Město Dobruška 407.000,- Kč.
V roce 2003 byla v Dobrušce vyhlášena Městská památková zóna. Pro zkvalitnění ochrany památek na tomto území je zpracován regulační plán a tzv. Program regenerace, který je předpokladem pro
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možnost získání finančních prostředků na obnovu památek v této zóně. Pro tento účel byla ustavena regenerační komise, jejímž předsedou je ing. arch. Aleš Granát a členy Radomír Rais (Národní památkový
ústav Pardubice), Josef Ptáček (učitel SZŠ Hradec Králové), stavební technik Ivan Školník, Jiří Mach
(muzeum Dobruška), Irena Martínková a Petr Slavík (Městský úřad Dobruška). Komise zpracovala program regenerace dobrušských památek s výhledem až do roku 2008 a je aktivním a platným pomocníkem
vedení města v oblasti památkové péče.
Svatováclavské slavnosti
Za podpory Královéhradeckého kraje se od 24. do 26. září poprvé uskutečnily Svatováclavské
slavnosti. Jejich hlavním organizátorem byl Kulturní dům města Dobrušky. Oslavy začaly v pátek navečer
vystoupením skupiny historického šermu Svobodní žoldnéři z Hradce Králové. Z radničního ochozu zazněly slavnostní fanfáry a večer vyplnila svým koncertem rychnovská skupina Oboroh.
V té době již začalo několik výstav, které Svatováclavské slavnosti doprovázely. V podloubí domu čp. 14 na náměstí vystavovali své práce žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy. V městském
lapidáriu byla instalována výstava fotografií Pavla Bednáře a dalších fotografů, nazvaná Z našeho kraje.V
dobrušském muzeu vystavovala své ilustrace, dřevořezby i loutky Jarmila Haldová. Mimořádný zájem
měli návštěvníci o výstavu starých fotografií Dobrušky, instalovanou v budově bývalé synagógy. Tato
výstav byla doprovázena i promítáním starých filmových snímků našeho města.
V sobotu zaplnil dobrušské náměstí staročeský jarmark. Po celé ploše náměstí F. L. Věka bylo
rozloženo na 35 stánků a atrakcí. K dostání zde byla keramika, dřevěné výrobky, porcelánové hrnečky,
kovové šperky a bižuterie, malované hedvábí, obrázky na skle, výrobky z kůže, zvonky, dřevěné hračky,
či repliky středověkého skla. Vyráběly se zde svíčky z včelího vosku, razily se mince s dobrušskou tématikou, soustružilo se dřevo, paní Štěpánová malovala vánoční ozdoby, pan Zilvar z Opočna sestavoval
skleněné vitráže a žáci opočenského učiliště přivezli suchou vazbu květin a keramiku osázenou kytičkami
živými. K ochutnání byly čerstvě upečené staročeské placky s medem nebo česnekem i pivo z Hlinska
podle dobrušské receptury. Dobrušští loutkáři předváděli své dřevěné herce, stejně jako vynikající loutkoherec Pepino Kašpar, který dokázal zaujmout děti i dospělé a vtáhnout je do děje svých pohádkových výstupů. Sobotní odpolední program zahájil Mladý týnišťský big band, swingová kapela pod vedením Pavla
Plašila. Hlavní programový blok byl v režii spolků historického šermu, které předvedly ukázku z bojů
třicetileté války. A do nočních hodin se na pódiu pak střídaly kapely rozličných zaměření, jejichž vystoupení doplnila ohňová noční podívaná.
V neděli byl program Svatováclavských slavností zaměřen v poněkud vážnějším duchu.
V děkanském kostele byla sloužena slavnostní mše a odpoledne si zde mohli návštěvníci vyslechnout
koncert pěveckých sborů, jehož se zúčastnil Chrámový sbor z Dobrušky, pěvecký sbor Církve bratrské
z Bystrého, pěvecká sbor Orlice z Kostelce nad Orlicí a Prausův pěvecký sbor z Rychnova nad Kněžnou.
Svou premiéru zde měla kantáta Svatováclavský portrét, jejímž autorem je dobrušský skladatel a dlouholetý sbormistr pěveckého sboru Vlasta Miroslav Drašner.
Na dobrušském náměstí vystoupil odpoledne pěvecký sbor Vlasta, dirigovaný Danou Friedovou a
po něm zahrála Valanka pod taktovkou svého kapelníka Václava Pavla. Svatováclavské slavnosti zakončil
svým vystoupením na náměstí F. L. Věka starosta města Oldřich Klobas, který připomněl svatováclavskou
tradici v Dobrušce, poděkoval všem organizátorům a předběžně přislíbil konání dalšího ročníku Svatováclavských slavností v Dobrušce.
Vánoce
Již tradičně věnovalo město a jeho kulturní zařízení velkou pozornost přípravě vánočních programů pro veřejnost. Vánoční čas byl zahájen slavnostním rozsvícením vánočního stromu na náměstí F. L.
Věka v první adventní neděli 29. listopadu navečer. Po úvodních fanfárách dechového kvartetu a promluvě starosty města Oldřicha Klobase předvedly děti ze Základní umělecké školy pod vedením učitelky
Šárky Potůčkové pásmo koled a vánočních písní.
Třídenní vánoční program připravili v Domašíně. Jeho hlavní náplní byla výstava betlémů, instalovaná v prostorách školy. Výstavu doprovázely hudební a pěvecké koncerty. Nejvíce diváků však přilá-
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kalo zahájení 10. prosince, kdy mohli na návsi shlédnout živý betlém s vystoupením dětských sborů a
dechové hudby.
V neděli 12. prosince byl v kostele sv. Václava uspořádán netradiční koncert v podání Dobrušského dechového kvarteta a KONOR HORNS - brass band z Kostelce nad Orlicí. Základní umělecká škola
měla svoje tradiční předvánoční vystoupení v neděli 19. prosince v kině 70 a jako obvykle se těšilo značné
pozornosti diváků.
Předvánoční atmosféru pomohly oživit i úterní trhy na náměstí. Poslední předvánoční trh byl doprovázen programem, v němž vystoupilo Dobrušské žesťové sdružení, děti z místních mateřských škol a
dětský pěvecký sbor Mezissimo z Českého Meziříčí. V podvečer pak navázalo tradiční Zpívání na rynku s
živým betlémem. V kulturním programu, uváděném Jiřím Machem, vystoupil zpěvák Jaroslav Čížek,
zpěvačky Šárka Potůčková a Ilona Věříšová, flétnistky Kristýna Stejskalová a Lída Petrová, kytaristka
Dagmar Pfeiferová, Dobrušské žesťové sdružení, dětský sbor Základní umělecké školy, dobrušský dechový kvartet a dobrušští ochotníci, kteří předvedli postavy z historie města, přicházející k živému betlému.
Vyvrcholením a největší atrakcí pro diváky zaplněné náměstí byl příjezd tří králů na koních.
Předvánoční čas byl obohacen i výstavu fotografií kostelních betlémů v knihovně a vánoční výstavu betlémů z Dobrušky a okolí v muzeu. Obě výstavy se rovněž těšily zasloužené pozornosti návštěvníků.
Výstavy v lapidáriu
Trvalou součástí kulturního dění ve městě se již staly výstavy, pořádané v městském lapidáriu.
Většinou vycházejí z místních zdrojů a prezentují umění škol a občanů města. Nechybějí však mezi nimi
ani výstavy, přibližující místa jiná. Stálým každoročním vystavujícím je Pavel Štěpán a jeho fotografie.
V měsíci lednu vystavoval v lapidáriu svoje Obrázky z Dobrušky. Citlivé oko autora již po mnoho let zachycuje město a proměny jeho tváří v čase a jeho fotografie často reprezentují Dobrušku i v zahraničí.
V únoru vystřídala Štěpánovy fotografie výtvarná díla a keramika žáků ZŠ Františka Kupky. Pod názvem
Šikovné ruce se návštěvníkům představily především dílka, vytvořená ve školní družině. V březnu a dubnu
zaplnily výstavní panely fotografie Jiřího Slavíka, rodáka z Pulic, které zachycovaly krásy kolem nás pod
výstižným názvem Krajina před objektivem. V květnu vystavovaly své práce děti ze základní školy
v Pulické ulici. K vidění byla keramika, malované hedvábí a textil a další výtvarná díla. Základní škola
Františka Kupky obsadila výstavní prostory lapidária na celý červen dětskými výtvarnými pracemi, které
vytvořily děti pod vedením paní učitelky Rýdlové. Na první prázdninový měsíc představily svá výtvarná
dílka děti z mateřské školy Za Univerzitou a v srpnu vystavovaly děti ze Zvláštní školy. V září se představili ve výstavě Z našeho kraje převážně mladí fotografové z Dobrušska: Pavel Bednář, Petr Bednář, Radovan Dražan, Ivana Kulczycká, Jiří Slavík a Jiří Vohralík. Nabídli divákům krásné a neobvyklé pohledy
do přírody, ale i do měst a vesnic v našem okolí. Na říjen připravily zajímavou výstavu děti ze ZŠ Františka Kupky pod vedením paní učitelky Hainišové. Pro své malby se inspirovaly obrazy Františka Kupky a
vznikla z toho díla někdy velice pozoruhodná. Listopad byl v lapidáriu ve znamení fotografií Jana Malečka z Hradce Králové. Své snímky, pořízené převážně v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem vystavoval
pod názvem Pohledy zvěře. Výstavní náplň lapidária v posledním měsíci roku obstaraly opět děti
z mateřské školy Za Univerzitou.
Další kulturní akce
Kulturní událostí, která usiluje o rehabilitaci minulým režimem dosti zprofanovaného svátku, byla
oslava Mezinárodního dne žen. Uspořádala ji dobrušská organizace KSČM v jídelně studijního střediska
Karlovy univerzity dne 5. března. Hosty akce byli poslankyně Parlamentu České republiky Soňa Marková,
krajští zastupitelé Jan Vaník a Antonín Kapucián, starosta města Oldřich Klobas, Josef Lukášek a předseda OV KSČM Bedřich Chasák. V kulturní části programu vystoupily školní děti s paní učitelkou Lenkou
Dvorskou.
Od 9. do 12. dubna vystupovala v Dobrušce skupina historického šermu s programem Královský
rytířský turnaj TRAKEN. V prostorách za sokolovnou se zejména děti mohly potěšit zajímavým pohledem
na souboje rytířů pěších i na koních.
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Dobrušská čajovna Ohm čaj uspořádala 28. srpna již druhý ročník festivalu Hudba pro čaj. Po
celé odpoledne a večer se na zastřešeném pódiu na náměstí střídaly kapely a celý program zakončila večerní ohňová show. Náměstí zaplnili zejména příslušníci mladé generace, kteří byli s celou akcí velmi
spokojeni.
Klub důchodců
Záslužnou práci, věnovanou kulturnímu a společenskému vyžití nejstarší generace, vykonává
dobrušský Klub důchodců. V prostorách bývalé Rýdlovy vily čp. 187 v Novoměstské ulici se scházejí
senioři každé úterý a čtvrtek. Je zde pro ně připraveno občerstvení v přijatelných cenách, k dispozici mají
rovněž televizi, videokazety a různé hry. Pořádají ale i další akce, z nichž k nejzajímavějším v roce 2004
patřily:
• návštěva zahradního centra v Opočně;
• výlet do valu a pěší návrat do Dobrušky;
• koncert mladých hudebníků z Běstvin;
• občasná cvičení vedená paní Jílkovou;
• beseda s panem Světlíkem o jeho cestě do Peru, Chile a Bolívie;
• beseda se starostou města panem Oldřichem Klobasem;
• beseda s místostarostou panem Josefem Horákem o kultuře ve městě;
• beseda s paní ing. Matoušovou o sociálních věcech;
• beseda s panem Adamcem o práci městské policie;
• plavání a cvičení v bazénu a řada dalších akcí.
Finančně zajišťuje činnost Klubu důchodců Město Dobruška. Práce Klubu přispívá platnou měrou ke spokojenému životu starší generace v našem městě.

4. Školství
Mateřské školy
V Mateřské škole J. A. Komenského bylo ve školním roce zapsáno 87 dětí, což naplňovalo její
kapacitu. Stejný počet dětí nastoupil i ve školním roce 2004 – 2005. Nově přihlášených bylo 28 dětí. Děti
jsou rozděleny do čtyř tříd, v každé třídě jsou dvě učitelky. Tuto mateřskou školu navštěvují rovněž tři
zdravotně postižené děti. Ředitelkou je Monika Francová.
V Mateřské škole Za univerzitou bylo zapsáno 150 dětí. Do prvních tříd odešlo 53 dětí, nově bylo
přijato 34 dětí. Současný počet dětí je rozdělen do pěti tříd, v každé z nich jsou dvě učitelky. Ředitelkou je
Uršula Andršová.
Na 24. února připravily učitelky z mateřské školky a jejich dětští svěřenci masopustní maškarní
průvod na náměstí F. L. Věka.. Přehlídka pěkných a nápaditých masek přilákala řadu zájemců, včetně
náhodných kolemjdoucích. Pro všechny měly děti připravený krátký program z písniček a tanečků.
Mateřská škola Za Univerzitou uspořádala 5. března již tradiční den otevřených dveří. Zájemci si
mohli prohlédnout prostory školky, informovat se o kroužcích výtvarné a pohybové výchovy, které školka
organizuje, jakož i o výuce angličtiny pro nejmenší a mnoha dalších akcích, které školka pro děti pořádá.
Mateřská škola Komenského připravila na 20. května v dobrušském kině program nazvaný Jarní
slavnosti. Před naplněným sálem předvedly děti pečlivě nacvičený program. Jejich zpěvecké a taneční
výkony byly odměněny zaslouženým potleskem.
Dne 25. května proběhl v mateřské škole Za Univerzitou nezvyklý program, nazvaný Dívejme se
na svět jinak. Děti měly možnost seznámit se světem nevidomých. Přišli mezi ně pracovníci Tyfloservisu
z Hradce Králové, což je středisko, které učí nevidomé lidi činnostem, potřebným pro orientaci v tomto
světě. Největší radost měly děti asi z předvedení vodicích psů – labradorky Anny pana Hromádka z Vysokého Mýta a labradorky Briny paní Moravcové z Dobrušky.
Obě mateřské školky připravily ještě celou řadu dalších akcí, jak pro veřejnost, tak i pro rodiče
dětí, které je navštěvují.
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Základní škola Františka Kupky
Základní školu Františka Kupky navštěvovalo ve školním roce 2003 – 2004 651 žáků, učilo zde
39 pedagogů. Všechny ročníky školy mají po třech třídách. Z pátých tříd odešlo na gymnázium pět žáků,
v devátém ročníku ukončilo školní docházku 84 žáků. Do prvních tříd nastoupilo 69 dětí, v devátých třídách je ve školním roce 2004 – 2005 rekordních 90 žáků. Ředitelem školy je Miroslav Sixta.
Nejvýznamnější mimoškolní aktivitou je 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, házenou, vybíjenou, lyžování, plavání, odbíjenou, kopanou, malou kopanou,
košíkovou, softbal, florbal, lehkou atletiku, šachy, střelbu ze vzduchovky a stolní tenis. Umožňuje dětem
sportovat ve volném čase na školním hřišti, 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“. Konkrétní výsledky ŠSK
Bodlinka viz příloha. Ke zlepšení sportovní výkonnosti přispělo otevření nové tělocvičny v listopadu
2003. Tělocvična je vybavena posilovacími stroji,novými mantinely na florbal a dostatečným počtem náčiní (laviček, míčů na košíkovou, odbíjenou a halovou kopanou). K dodržení zdravotních norem přispěly
nové klimatizované šatny, které jsou rozděleny na dvě oddělení a jsou vybaveny dostatečným množstvím
sprch.
V termínu od 5. do 9. dubna 2004 navštívili školu američtí žáci a studenti, kteří pro nejmenší děti postavili dětské hřiště. I když velmi nepřálo počasí, během týdne dílo dokončili. Každý den dopoledne navštívili hodiny anglického jazyka. Zajímali se o život v České republice, o školství, kulturu apod. Odpoledne uspořádali ve škole „kluby“ dle věkových kategorií se soutěžemi, písničkami a povídáním o všem,
co nás zajímalo. Žáci se zdokonalili v anglickém jazyce a navázali pěkná přátelství.
Žáci školy se zúčastňovali i mnoha vzdělávacích, naukových, sportovních soutěží, dále pak soutěží v recitaci, výtvarném projevu apod. Škola měla zastoupení jak v oblastních, tak i republikových kolech.
V letošním školním roce se uskutečnily výstavy výtvarných prací dětí ze školní družiny a to v prosinci
2003 a v červnu až v červenci 2004 v lapidáriu Města Dobrušky. V únoru 2004 zde byly vystaveny práce
dětí z I. stupně, které s nimi připravily jejich paní učitelky. Ve 4. třídách se uskutečnily dvě besedy ke
zdravému životnímu stylu a protidrogové prevenci, které realizovala paní Dagmar Serbousková ze Zdravotního ústavu v Rychnově nad Kněžnou. Na škole také pracuje keramický kroužek pod vedením paní
učitelky Jany Poláčkové. Ke zkvalitnění výrobků přispělo zakoupení keramické pece. Pro děti z 1. ročníku
(dle zájmu rodičů) vedla kroužek anglického jazyka paní Šárka Králíčková.
Škola získává průběžné finanční prostředky i sběrem léčivých rostlin a starého papíru. I zde nejsou výsledky zanedbatelné, neboť škola patří mezi nejúspěšnější školy v okrese.
Protidrogový program prolíná předměty přírodopisu, rodinné a občanské výchovy. Výsledky v
soutěžích jsou výrazně nadprůměrné.
Základní škola v Pulické ulici
Tuto základní školu navštěvovalo ve školním roce 2003 – 2004 celkem 223 žáků, z toho 101 na
prvním a 122 na druhém stupni. Škola má v každém ročníku jednu třídu, 15 stálých vyučujících, dva externí a dvě vychovatelky v družině. Školní docházku ukončilo 25 žáků. Z páté třídy odešlo do gymnázia 7
a z šesté třídy 3 žáci. Do první třídy nastoupilo 17 dětí, ze školy v Pohoří přešlo do šesté třídy 7 žáků. Ve
školním roce 2004 – 2005 navštěvuje školu 215 žáků, z toho na prvním stupni96 a na stupni druhém 119
žáků. Všechny ročníky mají po jedné třídě, pouze v 9. ročníku byly otevřeny třídy dvě. Ředitelem školy je
Václav Hlavsa.
Do této školy docházejí i děti, které mají různé zdravotní problémy, jež by jim jinak školní docházku značně znesnadňovaly, nebo by musely chodit do některé specializované školy internátní. Ve škole
je integrováno celkem 31 dětí většinou s vývojovými poruchami učení, což činí asi třikrát více, než je
běžný celorepublikový průměr. Učitelé se těmto žákům věnují nejen při samotném vyučování, ale i
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v reedukačních hodinách, kdy žáci pracují v malých skupinách a je jim možno věnovat zvýšenou péči.
Úspěšná je i spolupráce s rodiči na základě individuálních plánů.
Děti mají ve škole také novou žákovskou knihovnu a ve školní družině pracuje řada zájmových
kroužků, mezi nimi například dramatický, keramiky, práce s počítačem, sborový zpěv, němčina hrou.
Zvláštní škola
Padesát žáků Zvláštní školy vyučuje osm pedagogických pracovníků. Vedle toho zde působí ještě
romská asistentka. Devět postupných ročníků je rozděleno do pěti tříd, od nového školního roku přibyla
ještě jedna třída pomocné školy. Ve školním roce 2003 – 2004 ukončilo povinnou školní docházku sedm
žáků, kteří převážně nastoupili do Odborného učiliště v Opočně. Ředitelkou školy je Hana Urbanová.
Zvláštní škola připravila také několik výstav výtvarných prací žáků v městském lapidáriu. Občanské sdružení přátel Zvláštní školy v Dobrušce uskutečnilo také projekt s názvem Co dělat o prázdninách,
který spočíval v uspořádání letního prázdninového tábora zejména pro děti ze sociálně slabých a romských rodin, které se o prázdninách nikam nedostanou a dokonce neznají ani nepříliš vzdálené okolí města, v němž bydlí. Projekt podpořil finanční dotací i Královéhradecký kraj. Tábor v Orlických horách měl
mít kapacitu 20 dětí, pro nezájem ze strany rodičů však odjelo pouze 15 dětí, přičemž ještě dvě odjely
z tábora předčasně. Pro děti byl připraven zajímavý program, ale vzhledem k problémům, které vyvstaly
s účastí a následně pak při pobytu na táboře, se organizátoři rozhodli, že další ročníky takovýchto táborů
již pořádat nebudou.
Základní umělecká škola
Základní uměleckou školu navštěvuje 380 žáků. Nejvíce jich je v oboru hudebním – 200, z toho
179 na prvním a 21 na druhém stupni. Taneční obor má 62 žáků, z toho 9 na druhém stupni. Literárně
dramatický obor navštěvuje 16 žáků, z toho 2 na druhém stupni a obor výtvarný 95 žáků, z toho na druhém stupni 10. V září nastoupilo do hudebního oboru 29 nových žáků, do tanečního 16, do výtvarného 6 a
do literárně dramatického oboru 3 žáci. Na škole působí 21 stálých a externích vyučujících. Ředitelem
školy je František Zima.
V okresním kole soutěže komorní hra s převahou smyčcových nástrojů 25.února získalo školní
kvarteto v III/3 kategorii 1. místo s postupem.V dalším krajském kole získalo 1.dubna 3. místo.Na krajské
přehlídce dětských skupin v Ústí nad Orlicí 1. dubna v náš soubor malých tanečníků TS Piškot Dobruška
dostal ocenění za choreografii.
V hudebních oborech (kytara) se žák ze třídy učitele Madža Petr Beneš se dostal na konzervatoř
v Pardubicích. Dne 20. května vystoupili hudebníci školy jako hosté na koncertu sboru Vlasta v Kulturním
domě v Dobrušce. Sbory pěvecký a flétnový vystoupily u rozsvícení vánočního stromku na náměstí a na
živém betlému. Uskutečnilo se 15 koncertů hudebního oboru v ZUŠ, prezentovaných v městském televizním vysílání a dalších 15 vystoupení v knihovně, městském lapidáriu a sále ZUŠ Dobruška. Smyčcové
kvarteto účinkovalo 31.března a 13.května na Gymnáziu v Dobrušce. Proběhlo 5 veřejných třídních přehrávek pro rodiče. Byl založen školní kytarový orchestr v počtu 12 dětí.
Taneční obor účinkoval na řadě kulturních vystoupení, např. BAMBIRIÁDA Hradec Králové
(květen 2004, II. stupeň), v srpnu 2004 na rychnovském Meziu. Byla uspořádána školní taneční soutěž
Zlatý piškot.Dvě velká vystoupení absolvoval taneční obor v sále Kulturního domu.
Výtvarný obor se představil na dvou velkých výstavách v sále ZUŠ (prezentace v městském televizním vysílání) a na dalších v chodbách školy během celého roku a v měsíčně vydávaném Dobrušském
zpravodaji, kde jsou uváděny pravidelně ukázky prací výtvarného oboru.
Gymnázium
Ve školním roce 2003 – 2004 navštěvovalo dobrušské gymnázium 350 žáků. Na čtyřletém gymnáziu maturovalo úspěšně 29 žáků, z toho 12 s vyznamenáním, jeden žák má z důvodů sportovní reprezentace rozdělené studium a bude maturovat v příštím roce a jeden žák opakoval maturitu z jednoho
předmětu v září. Na osmiletém gymnáziu úspěšně maturovalo 29 žáků, z toho 13 s vyznamenáním. Do
prvního ročníku čtyřletého gymnázia bylo přijato 29 žáků (z 53 přihlášených) a do prvního ročníku gym-

18

názia osmiletého 30 žáků (z 67 přihlášených). Na škole působí 25 učitelů a dva učitelé zde vyučují externě. Ředitelem školy je Jiří Macek.
Přes letní prázdniny úspěšně proběhla rekonstrukce školní jídelny gymnázia, jejíž investiční náklady činily přes 7,5 milionu Kč a neinvestiční (např. gastro vybavení kuchyně) 600.000,- Kč. Provoz
jídelny byl slavnostně zahájen 9. září. Na rekonstrukci jídelny se podílelo také město Dobruška, a to částkou téměř 200.000,- Kč, jíž zaplatilo v roce 2002 zpracování projektu. O prázdninách dostala budova
gymnázia také novou střechu za téměř 1,150.000,- Kč.
Střední průmyslová škola
Střední průmyslovou školu elektrotechnickou navštěvovalo ve školním roce 2003 – 2004 celkem
234 žáků. Maturitu složilo 18 žáků v oboru elektrotechnika a 25 v oboru slaboproudá elektrotechnika. Do
prvního ročníku bylo přijato 56 žáků, z toho 26 do oboru elektrotechnika a 30 do oboru slaboproudá elektrotechnika. Na škole působí 18 učitelů a ve školním internátu dvě vychovatelky. Ředitelem školy je Antonín Mikeš.
Studenti a učitelé průmyslové školy se zapojili do programu Adopce na dálku, vyhlášeném pražskou Arcidiecézní charitou. Dobrušští průmyslováci pomáhají každoročně poskytovanou finanční částkou
školní studia devítiletého Simona z chudé rodiny v Ugandě. Chlapec jim napsal, že za jejich peníze dostal
mj. aktovku a školní uniformu. Potěšil je rovněž sdělením o svých velmi dobrých studijních výsledcích,
takže mohou mít dobrý pocit, že jejich snaha nevyznívá nadarmo.
Střední odborné učiliště
Počínaje školním rokem 2003 – 2004 byla zrušena Integrovaná střední škola v Dobrušce, která
byla přeměněna na odloučené pracoviště Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Novém
Městě nad Metují. Slavnostní vyřazení absolventů maturitních oborů školy doprovázené kulturním programem se tak konalo 21. května již v novoměstské Pyramidě. Za město Dobrušku se zúčastnil místostarosta Josef Horák.
Studijní středisko Univerzity Karlovy
Dobrušské studijní středisko pokračovalo ve své hlavní náplni – přípravě budoucích vysokoškoláků. Středisko vykazuje v této přípravě dobré výsledky a téměř všem absolventům jeho kurzů se daří
úspěšně se dostat na zvolené vysokoškolské obory.
V roce 2004 uspořádalo středisko již čtrnáctý ročník kurzu českého jazyka pro naše zahraniční
krajany. Zúčastnili se jej příslušníci českých menšin takřka z celého světa. Na závěr kurzu byli přijati
v reprezentačních prostorách historické radnice starostou města Oldřichem Klobasem a místostarostou
Josefem Horákem. Na pobyt v Dobrušce si odnášejí ty nejlepší vzpomínky.
Dům dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže Dobruška byl zřízen k 1.dubnu 1996 jako příspěvková organizace Městem
Dobruška a je samostatným právním subjektem. Jeho ředitelkou je ing. Jaroslava Šafářová. Dům dětí a
mládeže jako středisko pro volný čas dětí a mládeže uskutečňuje výchovně vzdělávací, sportovní a rekreační pro děti, mládež, případně jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase. Dlouhodobě je
největší zájem o počítačové kroužky a kurzy. Dům dětí a mládeže vlastní akreditaci MŠMT na kurzy Základy práce s PC, na základě které realizuje rekvalifikační kurzy pro klienty Úřadu práce v Rychnově
nad Kněžnou a pro ostatní zájemce .
Přízemí budovy bylo vymalováno o podzimních prázdninách, v zimě položena světlá dlažba na
chodbě v 1.patře a nový kabát dostalo v červnu schodiště s kanceláří.
V pravidelné zájmové činnosti pracovalo celkem ve 44 kroužcích 429 účastníků. Zájmová činnost
nepravidelná zahrnuje akce vzdělávacího, kulturního nebo rekreačního charakteru včetně vzdělávacích
kurzů pro děti a dospělé. Probíhá o sobotách, nedělích nebo prázdninách, vzdělávací kurzy v dopoledních,
odpoledních i večerních hodinách. Těchto akcí bylo uspořádáno 37 a zúčastnilo se jich celkem 3816 zájemců.
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V květnu a v období letních prázdnin naše zařízení uspořádalo celkem tři tábory a jedno letní soustředění s keramikou.
•
Táborové soustředění pro mladé rybáře od 5.do 9. května v Jeníkovicích se zaměřilo na zdokonalení rybářských technik a použití teoretických znalostí v praxi. Hlavním vedoucím byl Petr Hvězda, zúčastnilo se 15 dětí a 4 vedoucí.
•
Tábory v Mělčanech proběhly od 26. do 30. července za účasti 42 dětí, 7 vedoucích a 3 provozních
pracovníků a od 2. do 6.srpna za účasti 42 dětí, 6 vedoucích, 3 provozních pracovníků. Šlo o klasický
stanový tábor s táborovou kuchyní zaměřený pro nejmladší školáky do 5. třídy se všestrannými zájmy.
Hlavní vedoucí byla Jaroslava Šafářová.
•
Hurá prázdniny: od 1. do 9. července (mimo víkendu a svátků) tzv. příměstský tábor, kdy děti
každý den docházely na program. Zaměřeno na míčové hry, soutěže, výrobu drobných předmětů a dárků.
Zúčastnilo se 19 dětí a 2 vedoucí, organizačně zajišťovala D.Mecnerová
Činnost Domu dětí a mládeže v Dobrušce je vedle pravidelných zájmových aktivit orientována
na drogovou prevenci a problematiku řešení vztahů v rodinách. V řešení těchto závažných společenských
problémů nám napomáhají získané finanční prostředky z grantů.
V březnu 2003 byl podán ředitelkou na Královehradecký kraj projekt pod názvem Jestli to přežiju. Projekt se týká problematiky drog, HIV pozitivity, zdravého životního stylu, pozitivního myšlení apod.
Tento projekt byl realizován během školního roku 2003-2004. Byl zaměřen na práci s dospívající mládeží,
které jsme nabídly možnosti seberealizace jak v keramice, tak v tanečním kurzu HIP-HOP. Pro žáky Základní školy Františka Kupky, Základní školy Pulická a studenty gymnázia byla uspořádána interaktivní
beseda se soutěží o nejlepší odpovědi v drogové prevenci Hrou proti AIDS. Besedu se spoustou rad, ukázek a odpovědí realizovaly pracovnice Zdravotního ústavu Hradec Králové.
Dům dětí a mládeže používal za výhodný pronájem táborovou základnu organizace Pionýr v
Mělčanech na Pohádkový les a v srpnu na tábor pro nejmladší školáky. Bezplatně zapůjčujeme organizaci
Pionýr stanové vybavení pro jejich tábory uskutečněné v Mělčanech. Ve spolupráci s ČSSCH Dobruška
pořádá DDM výstavy drobného zvířectva a exotického ptactva, jejich členové věnovaly chovatelskému
kroužku samečka činčily, korelu, zakrslého králíka.
Dům dětí a mládeže spolupracuje s Kulturním domem v Dobrušce při pořádání již tradiční taneční
soutěže Dobrušské sluníčko, pořádá zde stejně jako v Kině 70 různé besedy. Pro výstavy prací žáků DDM
bezplatně využívá prostory výstavní síně MÚ Dobruška.
Každoročně v listopadu pořádá Dům dětí a mládeže také Martinský trh. V roce 2004 jej navštívilo
rekordních 872 návštěvníků, kteří se mohli potěšit ukázkami lidových řemesel, jako například výrobou
zdobených medových perníčků, hronovského slaného pečiva, keramiky, malováním obrázků na skle, vytvářením ozdob ze slámy a sušených květin, paličkováním krajky, řezbářským uměním a dalšími. Na trhu
měli návštěvníci také možnost si výrobky, které se jim líbily, zakoupit.

5. Církve
Církev římskokatolická
Církev římskokatolická je vlastníkem řady velmi cenných památek, jež se řadí v případě obou
kostelů (sv. Václava a sv. Ducha) k významným dominantám a symbolům města. Za významné podpory
samosprávných městských orgánů se snaží o tyto památky starat co nejlépe. Tak i v roce 2004 pokračovaly práce na jejich opravách. Byla opravena zejména ohradní zeď u kostela sv. Václava, fasáda empírové
budovy fary a plot kolem tohoto objektu. Opravu ohradní zdi provedla firma Vladimír Silný z Bolehoště,
obnovu fasády fary a plotu u ní firma STAVOS Dobruška.
Česká katolická charita zorganizovala v našem městě již třetím rokem Tříkrálovou sbírku. Akce
proběhla o víkendu 10. a 11. ledna. Se zapečetěnými pokladničkami obcházeli tři králové za doprovodu
dospělé osoby všechny domácnosti v Dobrušce, Opočně a okolních obcích. Chodilo celkem 15 skupin, tj.
15 dospělých a 45 dětí. Navštíveno bylo na 3.000 domácností. Kromě betlémského poselství rozdávaly
trojice také cukr (symbol zlata) a kalendáříky (místo kadidla a myrhy). Navštívené lidi potěšila i dětská
upřímnost a spontánnost. Sbírka přinesla celkem 194.412,50 Kč, což je zatím nejvíce ze všech tří ročníků.
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65 % z této částky (tj. 130.008 Kč) bylo převedeno na účet dobrušské charity. Z těchto prostředků byly
hrazeny následující akce:
• Letní tábory dětí z početných rodin…………………………………………………………15.000,- Kč
• Rodiny, které jsou dopláceny do hranice sociální potřebnosti………………………………24.000,- Kč
• Rodiny s postiženými dětmi…………………………………………………………………72.117,- Kč
• Hospic v Červeném Kostelci………………………………………………………………...17.000,- Kč
Výsledky sbírky dokazují, že lidé u nás mají vysoké sociální cítění a neváhají poskytnout finanční prostředky tam, kde jsou nejvíce potřeba.
Kostel sv. Václava slouží nejenom pravidelným bohoslužbám, ale jsou zde uváděny i mnohé kulturní pořady. Díla významných hudebních skladatelů provázejí několikrát za rok i slavnostní mše.
V kostele se pořádají i koncerty duchovní hudby, jako například Orlicko – kladský varhanní festival, a
účinkují zde vynikající interpreti vokální i instrumentální hudby. V kostele se odehrály i některé akce
v rámci Svatováclavských slavností. V neděli 26. září to byla slavnostní bohoslužba a týž den odpoledne
koncert duchovní hudby v podání chrámových sborů. V programu vystoupli i dobrušští sólisté, kteří se již
významně zapsali do povědomí místní hudbymilovné veřejnosti: Ladislav Jiroud, Zdeněk Svědík, Jan
Friede, Pavel Sobotka, Radka Zdvihalová a Luďka Slavíková. Celé vystoupení bylo také součástí Roku
české hudby, který byl vyhlášen právě na rok 2004.
Evangelické církve
Církev československá husitská pořádá své pravidelné bohoslužby i další církevní akce v Husově
sboru. Farářka Jaroslava Böhmová dojíždí z Nového Města nad Metují. Definitivně byla dokončena oprava budovy Husova sboru, která trvala několik let. V poslední etapě byla opravena její střecha a omítky.
Budova Husova sboru je jednou z reprezentativních ukázek architektury 20. století v našem městě a opravou byla tato její funkce patřičně zhodnocena.
Každý druhý měsíc pořádá bohoslužby v dobrušském kině Církev bratrská z Bystrého. Za vedení
kazatele Romana Touška byl zakoupen dům čp. 574 v ulici Zdeňka Nejedlého, který umožnil další rozšíření aktivit této církve ve městě. Kromě pravidelných nedělních bohoslužeb se zde schází klub dětí Roháč,
klub pro maminky s dětmi a pro zájemce, kteří se učí anglicky jsou pořádány i tzv. anglické soboty pod
vedením zkušených lektorů angličtiny. Církev bratrská pořádá v tomto objektu i další kulturní aktivity
jako přednášky, koncerty apod. Spolu s muzeem organizuje oblíbený Klub seniorů.
Českobratrská církev evangelická, sídlící v Klášteře nad Dědinou, pořádá v bývalé synagóze pravidelné bohoslužby. Nejsou však příliš časté, protože věřících této církve je v Dobrušce velmi málo. Budova bývalé synagógy je dále užívána nejen pro pohřby, ale díky pochopení a vstřícnosti pana faráře Rubena Kužela i pro pořádání některých kulturních akcí, zejména koncertů. V rámci Svatováclavských slavností zde také mohlo muzeum instalovat výstavu fotografií staré Dobrušky.
Svou bohoslužebnou a charitativní činnost rozvíjí i v našem městě Církev adventistů sedmého dne
a její organizace ADRA.
6. Spolky a spolkový život
Hasiči ve městě a sloučených obcích
Jedněmi z nejaktivnějších spolků ve městě i sloučených obcích jsou sbory dobrovolných hasičů.
Kromě svého základního poslání, kterým je ochrana životů a majetku spoluobčanů před požárem, povodněmi a jinými živelními pohromami, se podílejí značnou měrou zejména na kulturním životě. Dobrovolné
hasičské sbory se také těší značné pozornosti a finanční podpoře ze strany Města Dobrušky. Starosta města Oldřich Klobas se také osobně zúčastnil všech valných hromad hasičských sborů působících na území
města Dobrušky, které proběhly v měsících lednu a únoru. Jde o sbory dobrovolných hasičů v Domašíně,
Mělčanech, Pulicích, Cháborách, Křovicích, Běstvinách a v samotné Dobrušce. V pátek 13. února se pak
v Podbřezí konala výroční valná hromada sborů dobrovolných hasičů celého okrsku. Zástupci jednotlivých sborů zde informovali o své činnosti za uplynulé období a se svými příspěvky vystoupili také starostové Dobrušky Oldřich Klobas, Opočna Zdeněk Filip a Podbřezí Antonín Novotný.
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Mezi nejaktivnější patří Sbor dobrovolných hasičů v Domašíně. Již tradičně uspořádal zábavný
prvomájový den. Úsměvně zaměřený prvomájový průvod s alegorickými vozy pobavil mnoho přítomných
diváků. 22. května proběhla „na vagóně“ soutěž staré hasičské techniky. Se starými hasičskými stříkačkami předváděli dobrovolní hasiči požární útok dospělých i hasičského dorostu. Chvályhodné je také, že o
tuto dnes již památkovou techniku hasičské sbory, které ji vlastní, vzorně pečují. Akci, pořádanou 28.
srpna, nazvali domašínští hasiči Loučení s létem. Soutěžilo se v lovení kaprů ze staré požární nádrže a
celý den plný zábavy byl vlastně odměnou hasičům a jejich příznivcům za celoroční práci.
Pozadu nezůstali ani hasiči v nejmenší obci – Běstvinách. 12. června zorganizovali velmi netradiční akci – noční turnaj v nohejbalu. Zúčastnilo se jej osm družstev a pro velký počet neuspokojených
zájemců byla celá akce ještě jednou opakována v srpnu. Běstvinští pořádají každoročně také Dětský den.
Letošní ročník, který se konal 26. června, byl již patnáctý. V programu vystoupily malé mažoretky z Náchoda pásmo písniček a skladeb pro kytary a flétny předvedly děti ze základní školy v Pulické ulici. Pro
děti byla připravena stezka okolím Běstvin. Na jejích zastávkách se střílelo ze vzduchovky a z luku, chytaly ryby apod. Odpoledne mohly děti shlédnout ukázku výcviku policejního psa, práci s výsuvným hasičským žebříkem i rádiem řízené letecké modely. Prohlédnout zblízka si mohly také zbraně a střelivo i hasičskou techniku, výstavu drobného zvířectva a mnoho dalších atraktivních lákadel. Vyvrcholením byl
přelet letadla shazujícího sladké dobroty.
Křovičtí hasiči uspořádali 7. srpna zábavní sportovně zaměřené odpoledne, věnované především
dětem. Po ukázkových vystoupeních soutěžních družstev hasičů se mohly děti zúčastnit soutěží v patnácti
různých disciplínách. Každý účastník byl odměněn sladkostí, vítězové pak navíc věcnými cenami. Ve třetí
části odpoledne předvedli svoje výtvory dobrušští letečtí modeláři pod vedením pana Sychrovského. Zdařilé odpoledne přineslo dětem i dospělým návštěvníkům mnoho radosti.
Mělčanští hasiči pořádají pro děti každý rok pálení čarodějnic. nejinak tomu bylo i letos.
V programu opět vystoupila místní dechová hudba Mělčaňanka a vysoká ohnivá hranice byla vidět
z dalekého kraje.
Dobrovolní hasiči v Pulicích slavili v roce 2004 již 120. výročí svého založení. Při této příležitosti
se před školou konalo 15. května okrskové cvičení a prověrka hasičské techniky. Soutěže v požárním útoku se sáním z přírodního zdroje (Zlatého potoka) se zúčastnilo třináct družstev mužů, dvě družstva žen a
jedno dorostenecké. Početní návštěvníci si také mohli prohlédnout starou hasičskou techniku.
Sbor dobrovolných hasičů v Dobrušce je o deset let starší než pulický, takže slavil již svoje 130.
výročí. Hlavní oslava proběhla v neděli 29. srpna v areálu dobrušské požární stanice. Pro více než 300
návštěvníků byl připraven pestrý a zajímavý program. Nechyběly ukázky staré i moderní hasičské techniky, soutěže pro děti, projížďky historickými hasičskými vozidly a k dobré náladě přispívala i hudební
country skupina TOMI z Opočna. Při oslavě byla předána dobrovolným hasičům řada ocenění. Stejně jako
mnohých ostatních hasičských akcí se i této zúčastnil starosta města Oldřich Klobas, který jménem Města
Dobrušky poděkoval dobrovolným hasičům za jejich obětavou práci.
Sportovní život
Ve městě je také bohatý sportovní život. Sportovní oddíly jsou soustředěny především v Sokole a
Tělovýchovné jednotě. Sportu slouží budova sokolovny, hřiště za ní a sportovní areál stadionu a hřišť na
Zastavilce. Město Dobruška poskytlo na zkvalitnění stávajících a vybudování nových sportovišť nemálo
prostředků ze svého rozpočtu a sportovní činnost podporuje i dalšími dotacemi.
Dobrušský SKI Klub uspořádal již 33. ročník Veřejné lyžařské školy – kurzů lyžování pro děti a
mládež.V sezóně bylo zorganizováno deset celodenních zájezdů do lyžařských areálů v Kutlu v Olešnici
v Orlických horách a k Masarykově chatě na Šerlichu. Kurzu se zúčastnilo více než 230 dětí, které se buď
poprvé naučily, nebo pokračovaly v rozvíjení základních znalostí sjezdového, carvingového, snowboardového a běžeckého lyžování. Kurz vedlo přes padesát dobrovolných cvičitelů a deset lidí technického personálu, kteří zajišťovali provoz vleků, rolby, starali se o zázemí kurzu, vařili čaj a pečovali o děti při přestávkách. Letos byl instalován nový dětský lyžařský vlek a za 1.500 hodin brigád rodičů a členů SKI Klubu vyčištěny areály a provedeny jejich nezbytné úpravy, zaměřené především na zvýšení bezpečnosti dětí.
Tradičním vyvrcholením výcvikové sezóny je závěrečný lyžařský karneval, který se uskutečnil v sobotu
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28. února. Děti předvedly, co všechno se na lyžích naučily a rozloučily se se zimou hrátkami pěkných
masek, které si s rodiči připravily. Veřejná lyžařská škola je založena na dobrovolné a bezplatné práci
mnoha lidí a na sponzorských darech. Díky této obětavosti bude pokračovat i v dalších obdobích.
Zimním sportům v roce 2004 kralovaly skiboby. Od 25. do 29. února se v Dobrušce a v Deštném
v Orlických horách konalo mistrovství světa v tomto sportu. Závodilo se v Deštném a Dobruška tvořila
potřebné zázemí a byla také dějištěm slavnostních akcí, které mistrovství doprovázely. Celá akce začala
průvodem na náměstí F. L. Věka, kde proběhlo slavnostní zahájení. Po vztyčení vlajky Mezinárodní skibobové federace přivítal sportovce za hostitelské město Dobrušku jeho starosta Oldřich Klobas. Následovaly sliby rozhodčích a závodníků, vystoupení mažoretek, ohňostroj a diskotéka.
V samotných mistrovských závodech se Česká republika umístila se ziskem 41 medailí (21 zlatých, 12 stříbrných a 8 bronzových) na druhém místě za Rakouskem (44). Ze Skibob klubu Dobruška se
zúčastnilo osm závodníků, kteří získali 6 zlatých, 5 stříbrných a 1 bronzovou medaili. Nejúspěšnější byla
Jana Trunečková, která získala v kategorii žen zlaté medaile ve všech disciplínách. Martin Tribula
v seniorech I. vybojoval 2 zlaté a 2 stříbrné a Stanislava Preclíková v mladších žákyních 3 stříbrné a 1
bronzovou. Z dobrušských skibobistů se dále mistrovství světa zúčastnili Petr Čiháček, David Jiroud,
Kristýna Plevová, Luděk Jiroud a Bohumil Flégl.
Již řadu desítek let má v Dobrušce tradici lehká atletika. V současné době je potěšitelné zejména,
že roste počet členů lehkoatletického oddílu TJ Dobruška, který již přesáhl stovku. Lehkoatletických trenérů je sedm. Družstvo starších žákyň vyhrálo krajský přebor, v semifinále mistrovství České republiky
obsadilo třetí příčku a postoupilo do finále. Starší žáci skončili v kraji druzí a v semifinále mistrovství
České republiky byli osmí, což na postup do finále nestačilo. Družstvo dorostenek skončilo v přeboru
Královéhradeckého a Pardubického kraje druhé a rovněž postoupilo do semifinále mistrovství České republiky. Mladší žákyně a dorostenci vybojovali v krajských přeborech shodně šestá místa. K velkým
úspěchům dobrušských atletů můžeme počítat nejen titul mistryně republiky v hale v chůzi na 3.000 metrů, který získala Monika Pohlová, ale i čtvrté místo Zlaty Mikušíkové v témže závodě, páté místo Jakuba
Černého ve vrhu koulí a dobré výkony dorostenek Lenky Křenové, Jany Hájkové a Pavlíny Bendzové.
Dobrušští atleti jsou také pořadateli Podorlické patnáctistovky. V roce 2004 proběhl 8. srpna již
její 39. ročník za účasti 65 atletů z celé České republiky. Z dobrušských závodníků obsadili nejlepší místa
Martin Cvejn (1. místo - 60 m a 2. místo na 100 m mužů), Jakub Černý (1. místo ve vrhu koulí a 2. místo
v hodu diskem dorostenců), Jan Synáček (3. místo v hodu oštěpem), Michaela Špačková (1. místo v běhu
žen na 60 m a druhé místo ve skoku dalekém), Johana Vozdeková (2. místo v běhu žen na 60 m), Jana
Hájková (1. místo v běhu žen na 400 m) a Eva Švandová (2. místo v téže disciplíně).
K nejpopulárnějším dobrušským sportům patří národní házená. V roce 2004 slavil oddíl národní
házené TJ Sokol Dobruška již 60 let trvání nepřetržitých soutěží. Také bilance tohoto oddílu byla velmi
úspěšná. Družstvo žen skončilo na 4. místě první ligy, muži vyhráli krajský přebor a postoupili do první
ligy, dorostenky se staly mistryněmi České republiky, starší žáci obsadili na mistrovství republiky 3. místo, mladší žáci si z poháru mládeže České republiky odnesli 3. místo, stejně jako mladší žákyně a dorostenci skončili na místě 4.
Kluci všech věkových kategorií mají v oblibě samozřejmě fotbal. Dobrušská fotbalová mužstva se
ve svých soutěžích v sezóně 2003 – 2004 umístila následovně.
V červnu se ve fotbalovém areálu na Zastavilce uskutečnil druhý ročník turnaje fotbalových přípravek Rampušák Cup. Bojovalo zde šestnáct družstev rozdělených do čtyř skupin. Celkovým vítězem se
stalo mužstvo Bohemians Praha A, které ve finále porazilo dobrušské chlapce 4 : 1. Křovičtí hasiči zase
zorganizovali již XXV. ročník fotbalového turnaje. V sobotu 26. června vyšlo z klání jako vítěz mužstvo
O.S.K. Opočno, které také obdrželo putovní pohár starosty města Dobrušky. Sportovní den byl zpestřen
utkáním starých pánů z Křovic a Domašína, v němž domašínští vyhráli 2 : 1.
V Dobrušce se také odehrál 15. ročník Dobrušského poháru – turnaje v malém fotbalu. O víkendu
24. – 25. července se jej zúčastnilo dvaatřicet týmů, které prošly předchozím výběrem z celkových třiašedesáti; z nich byl nejlepší Gamaspol Jeseník, který ve finále zdolal Sebranku Slaný 1 : 0. Pořadatelům
z FC Santus Dobruška se organizačně náročný turnaj podařilo zvládnout úspěšně.
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Velmi dobrou práci pro dobrušský sport a mládež a děti vůbec odvádí po řadu let Školní sportovní klub Bodlinka při ZŠ Františka Kupky, vedený učitelem Zdeňkem Potůčkem. Z celé řady sportů, které
provozuje, vyniká zejména vodáctví. V roce 2004 skončila druhá loď kadetů a loď žáků na třetích místech
v Českém poháru. Stejně jako ostatní sporty, které Bodlinka provozuje, přispívá i vodáctví k účelnému
zaplnění volného času dětí a je jedním z nejúčinnějších prostředků v boji proti drogám. Žáci dobrušských
základních škol se také 2. dubna zúčastnili plaveckých soutěží v polském městě Kudowa Zdrój. Soutěžili
společně s polskými plavci a obsadili 5 prvních, 6 druhých a 6 třetích míst.
Své místo ve sportovním životě města má i cyklistika. V neděli 30. května se jel závod Cyklistického dobrušského poháru na dvacet a půl kilometru. Start a dojezd byl v Běstvinách a zúčastnilo se 41
závodníků, z toho dokonce jedna žena. Z dalších tzv. malých sportů jsou aktivní orientační běžci. Členové
dobrušského Klubu orientačního běhu se v roce 2004 zúčastnili 68 oficiálních závodů, z čehož bylo pět
závodů na běžkách, šest víceetapových (dohromady 25 etap) a dokonce tři noční. Také triatlonisté Tri
Clubu Dobruška se zúčastnili celé řady závodů. Na jaře uspořádal oddíl v Pulicích tradiční duatlon. Z 32
dvou členů klubu si nejlépe vedou Ondřej Ptáček, Roman Palguta, Jiří Slavík, Václav Rašek, Oldřich
Hofman a Josef Weber.
Úspěchy slavily i malé moderní gymnastky TJ Sokol Dobruška a sportovního kroužku při ZŠ
Pulická. Barbora Hojdekerová byla vyhlášena nejlepší sportovkyní Královéhradeckého kraje v moderní
gymnastice ve své kategorii. Dobrušská děvčata se prosadila i v mezinárodní konkurenci na šestém ročníku AJUR CUP v Hradci Králové, kde Vanessa Foltýnová obsadila šesté a Barbora Hojdekerová deváté
místo.
Na rozdíl od jiných sportovních oddílů se příliš nedařilo dobrušským fotbalistům. A – tým dospělých fotbalového oddílu TJ Dobruška skončil v I. A třídě (v níž hrál od roku 1991) na předposledním třináctém místě se ziskem 28 bodů z šestadvaceti utkání a skórem 39 : 50. Stejný počet bodů vybojovaly
také královéhradecké Malšovice, ale o jejich záchraně rozhodly lepší vzájemné zápasy s Dobruškou.
Všechna fotbalová mládežnická mužstva TJ Dobruška hrála v nejvyšší soutěži regionu – krajském přeboru. Nejlépe si vedli starší žáci, kteří obsadili pátou příčku, mladší žáci skončili třináctí, starším dorostencům patřilo šestnácté místo, mladším desáté.
Tak jako každoročně byli i v roce 2004 oceněni nejlepší dobrušští sportovci. 30. března bylo devatenáct jednotlivců, šestnáct kolektivů a patnáct trenérů a funkcionářů přijato v reprezentačních prostorách
historické radnice starostou města Oldřichem Klobasem. Oceněni byli zástupci především tzv. malých
sportů, jako badmintonu, národní házené, moderní gymnastiky, kuželek, skibobů a triatlonu, ale také atleti, fotbalisté, vodáci Bodlinky a členové Loutkářského odboru Sokola, kteří sice nejsou registrovanými
sportovci, ale svojí činností a výbornými výsledky se s nimi mohou směle srovnávat.
Ostatní spolky
V Dobrušce a sloučených obcích vyvíjí činnost také řada různých zájmových spolků. Některé
z nich uspokojují především koníčky svých členů, ale mnohé také vyvíjejí aktivity směřující k širší veřejnosti.
Nejvýznamnější akci, která se ve spolkovém životě v roce 2004 konala v Dobrušce, uspořádali
myslivci. V našem městě se poprvé uskutečnila Okresní chovatelská výstava trofejí. Na slavnostním zahájení v sobotu 10. dubna promluvil k přítomným starosta města Oldřich Klobas (jenž je také v čele dobrušské myslivecké organizace), který mj. poděkoval myslivcům a všem, kteří se starají o zvěř. Za uplynulý
myslivecký rok bylo uloveno 240 kusů jelení zvěře, 78 kusů dančí, 135 kusů mufloní, 1896 srnčí a 977
černé zvěře. Kromě těchto trofejí byly na výstavě ještě k vidění trofeje lišek, jezevců a psíka mývalovitého. Z vystavených exemplářů byla nejlépe ohodnocena trofej jelena, uloveného v honitbě Kolowrat. Výstava, na níž bylo více než 3.000 exponátů, trvala až do pátku 16. dubna, byla hojně navštívena dospělými
i žáky dobrušských škol a vysoce hodnocena veřejností.
Na Dobrušsku působí 279 myslivců ve dvaceti mysliveckých sdruženích. Myslivecké honitby se
rozkládají na celkové ploše 22.814 ha. Sčítání zvěře se letos uskutečnilo v sobotu 21. února. Na Dobrušsku bylo napočítáno 3.301 zajíců, 1.021 bažantů, 982 kusů srnčí zvěře, 82 divokých prasat, 61 kusů zvěře
jelení, 58 koroptví, 16 daňků a 14 muflonů.
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Významný byl rok 2004 i pro pobočku Orlické hory Českého sdružení přátel betlémů. V Hradci
Králové se v září konal světový kongres betlémářů a pro tuto příležitost připravili betlémáři z našeho regionu videokazetu Dobrušské betlémy v německé verzi a CD ROM Betlémy z Orlických hor v českoněmeckém provedení. Videokazeta i CD ROM byly rovněž k dispozici na vánoční výstavě betlémů
v muzeu, jíž je sdružení spolupořadatelem.
Ženský pěvecký sbor Vlasta činorodě oslavil Rok české hudby. S novou sbormistryní Danou Friedovou uspořádal řadu koncertů, kterými obohatil hudební život našeho města. Svůj repertoár obohatily
Vlasty o nové úpravy lidových písní a častěji s nimi také vystupují dobrušští sólisté. Hudební Dobruška je
dnes již neodmyslitelná bez Dobrušského žesťového sdružení, která účinkuje při různých významných a
slavnostních příležitostech a dechové hudby Valanky, jejíž vystoupení jsou oblíbená zejména u střední a
starší generace. 1. května se v Archlebových sadech uskutečnila přehlídka dechových hudeb, které se zúčastnila Valanka, Choceňačka a Opočenka. Koncerty a poslechové pořady hudby pro mladé pořádá zejména čajovna Ohm čaj.
Z dobrušských organizací, v nichž nacházejí své zázemí děti, jsou nejaktivnější skauti a pionýři.
Své aktivity směřují i k veřejnosti. Skauti uspořádali 30. dubna tradiční „pálení čarodějnic“. Pestrý čarodějnický průvod došel k hranici za sokolovnou, kde byl připraven zajímavý program. 1.května pak proběhlo v Archlebových sadech skautské dopoledne se spoustou her a sportovních disciplín pro děti. Vyvrcholením skautského života jsou letní tábory. Ten letošní byl pro nejmladší, tedy světlušky a vlčata, dvoutýdenní a konal se počátkem července v Orlickém Záhoří. Zúčastnilo se jej 25 dětí a 10 vedoucích a
všichni tu prožili spoustu krásných chvil. Již šestnáctým rokem postavilo v Orlickém Záhoří svůj tábor
také 34 skautů a skautek a 11 vedoucích. Hlavním motivem tábora byla plavba kolem světa s Fernando
Magalhaesem a všichni „námořníci“ ji absolvovali s nelíčeným nadšením.
Prázdninové tábory připravila i další dětská organizace, Pionýr. Společně se skauty zorganizovala
desetidenní putování po Českém ráji, které se dětem velice líbilo. Kromě toho uspořádal Pionýr pro
dobrušské děti dalších osm vícedenních akcí, naplněných dětskými hrami a dobrodružstvím.
Z dalších dobrušských organizací si zaslouží ocenění zejména Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých, jejíž oblastní pobočku vede paní Renata Moravcová. Se svou fenkou Brinou navštěvuje
zejména děti, kterým přibližuje svět nevidomých a jejich problémy. Tato organizace také uspořádala celou
řadu akcí pro děti i dospělé, jejichž zásluhou mizí komunikační přehrady a případné předsudky, oddělující
nevidomé od ostatních spoluobčanů.
Zajímavosti ze života města
Zemřela MUDr. Poláčková
Dne 24. března zemřela MUDr. Anna Poláčková. Narodila se 18. září 1936 v Borovnici na Vysočině. Vystudovala lékařskou fakultu v Brně. Do Dobrušky se přistěhovala s rodinou v roce 1965. Jako
svoji lékařku ji poznali a oblíbili si ji nejen občané Dobrušky, ale i mnoha obcí v podhůří Orlických hor,
které spadaly do jejího obvodu. Velmi vřelý vztah k ní měli zejména starší pacienti, pro něž měla vždy
nejen lék, ale také vlídné a povzbuzující slovo. Lékařskou praxi neopustila ani po odchodu do důchodu.
Zastupovala své kolegy v nemoci nebo na dovolené a často držela i pohotovostní služby. Starala se i o
zdravotně handicapované občany. Sílu pro své četné aktivity čerpala ze své hluboké křesťanské víry.
Angažovala se i ve věcech veřejných. Pro svoji autoritu a všeobecnou váženost byla zvolena do
zastupitelstva města Dobrušky, v němž po řadu let aktivně působila. Zemřela po těžké nemoci a pohřeb se
konal dne 30. března ze zcela naplněného kostela sv. Václava.
Veteran Rallye Podorlicko 2004
V sobotu 14. srpna se jel 13. ročník soutěže historických vozidel Veteran Rallye Podorlicko, pořádaný Podorlickým Veteran car clubem. Zúčastnily se jej automobily a motocykly vyrobené do roku 1975.
Celkem vyjelo 18 automobilů a 21 motocyklů. Z automobilů byly nejpočetněji zastoupeny Škody Felicia,
Octavia a 1000 MBX z šedesátých let, dále zde byly Tatry 57b, Tatra 57, Aero 30 z třicátých a čtyřicátých
let. Z motocyklů byly nejčastější stroje ČZ a JAWA, zastoupeny byly značky Ogar, Indian, Harley David-
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son, Ifa, B.S.A. a Matchless – všechny z třicátých až šedesátých let. Všechny stroje byly v původním stavu nebo pečlivě zrenovovány. V deštivém počasí si nejlépe vedla posádka Rudolf Dohnal – Luděk Horák
z Liberce, jedoucí na automobilu Tatra 57b z roku 1946 a Jan Horský z Dačic na motocyklu Harley Davidson 750 DL z roku 1931.
Vandalismus
Ve městě a okolí se stále vyskytují případy vandalismu. Jedním z nich je i hákový kříž, namalovaný sprejem na nivelizačním sloupku, který stojí Na Trojici na Mělčanském kopci. V tomto případě zřejmě
nejde o žádný případ neonacismu, ale docela obyčejné lidské hlouposti a nevědomosti.
Vandalové se zato „vyřádili“ o prvním červencovém víkendu, prodlouženém o dva dny státních
svátků. Pod rouškou noci natropili mnoho škod na veřejném i soukromém majetku. Poškodili autobusové
zastávky, osobní automobily včetně jejich příslušenství a další věci. V tomto případě byli pachatelé dopadeni. Přesto však si oprava poničených věcí vyžádá mnoho zbytečné práce a značné množství peněz, které
mohly být použity na prospěšné záležitosti.
Zcela zvláštní druh vandalismu představují načerno vylepované plakáty, letáky a reklamy všeho druhu,
zejména na autobusových zastávkách. O jejich odstranění se anonymní lepiči pochopitelně nestarají. Takže opět musí nastoupit městské technické služby a vydávat peníze nás všech. Takto „zkrášlené“ jsou nejenom autobusové zastávky v samotném městě, ale v obcích. Doslova zničena byla tímto způsobem autobusová zastávka v Běstvinách, jistě k malé radosti rodin Černých a Kačerových, které se o její jinak pěkný
vzhled pečlivě starají.
Oběti dvou světových válek z Dobrušky a okolí
V letošním roce uplynulo již devadesát let od vypuknutí první světové války. Mezi jejími oběťmi
byli i občané z Dobrušky a obcí, které jsou dnes její součástí. Připomínáme jejich památku v městské
kronice alespoň seznamy těch, kteří v této válce položili své životy.
Dobruška s osadou Chábory:
1. Andrš Josef, rolník, Chábory 32
2. Bartoš František, obuvník, Poříčí 484
3. Bauer Josef, úředník na Zastavilce
4. Biedermann Josef, soustružník, Novoměstská 226
5. Černý František, dělník, Pulická 134
6. Čuda Václav, krejčí, Solnická 382
7. Dašek Jaroslav, U Nádraží 514
8. Dojiva Josef, krejčí, Domašínská 342
9. Dojiva Václav, úpravčí, Pulická 180
10. Dostál Václav, cukrář, Kostelní 364
11. Dubánek Josef, obuvník, Svatodušská 330
12. Dvořák Václav, dělník, Holobřízek 149
13. Dyntar František, rolník, Novoměstská 190
14. Fein Ludvík, obchodník, Velké náměstí 29
15. Frank Arnošt, syn rabína, Budín 61
16. Fromm František, železniční zřízenec, Poříčí 458
17. Herman Vilém, dělník, Opočenská 454
18. Hettfleisch Augustin, soustružník, Domašínská 354
19. Hladík Jan, krejčí, Pulická 184
20. Holeček Ludvík, dělník, Poddomí 256
21. Holub František, podstarší, Křovická 268
22. Horyna Josef, sládek, Křovická 267
23. Hušek Jan, soustružník, Zastavilka 88
24. Jirásek František, kameník, Domašínská 334
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25. Jiroud František, sedlář, Novoměstská 207
26. Jung Bedřich, nožíř, Pulická 109
27. Košata Josef, instalatér, Dobytčí trh 377
28. Kouba Josef, pekař, Solnická 58
29. Krinke Vojtěch, tovární dělník, Poříčí 300
30. Kryštof Rudolf, sedlář, Pulická 108
31. Křeh Jan, tovární dělník, Pulická 177
32. Kučera Jan, soustružník, Křovická 266
33. Kulštejn František, povozník, Dobytčí trh 343
34. Kunc Karel, soustružník, Budín 61
35. Ledeč Felix, inženýr, Velké náměstí 13
36. Maršálek Emanuel, Opočenská 461
37. Martinek František, dělník, Holobřízek 148
38. Matoušek Josef, tovární úředník, Svatodušská 291
39. Mervart Josef, krejčí, Domašínská 355
40. Moravec Alois, dělník, Domašínská 328
41. Moravec Josef, dělník, Chábory 14
42. Nehyba Josef, dělník, Jiráskova čtvrť 508
43. Netík Jan, soustružník, Budín 65
44. Novotný Antonín, zedník, Zastavilka 86
45. Nýč Josef, obuvník, Jiráskova čtvrť 503
46. Pařízek Josef, soustružník, Křovická 279
47. Pařízek Josef, tkadlec, Chábory 22
48. Pařízek Josef, zemědělský dělník, Chábory 22
49. Pekárek Viktor, syn obchodníka, Velké náměstí 23
50. Petr Josef, holič, Velké náměstí 36
51. Petr Josef, zemědělský dělník, Domašínská 336
52. Petr Leopold, hodinář, Novoměstská 217
53. Pinkas Josef, dělník, Poříčí 487
54. Plichta Karel, úředník spořitelny, Velké náměstí 34
55. Potoček Karel, truhlář, Velké náměstí 36
56. Rašek Václav, strojník, Poddomí 234
57. Reil Karel, úpravčí, Kostelní 5
58. Rejniš František, tovární dělník, Velké náměstí 22
59. Řehák Josef, obuvník, Kostelní 41
60. Řehák Josef, soustružník, Pulická 127
61. Serbousek František, obuvník, Svatodušská 322
62. Smola Josef, krejčí, Svatodušská 444
63. Svoboda František, soustružník, Domašínská 335
64. Svoboda Jaroslav, dělník, Svatodušská 434
65. Šenkýř František, učitel hudby, Solnická 383
66. Šimánek Josef, tovární dělník, Jiráskova čtvrť 508
67. Šmída Václav, Doly 418
68. Šrámek Jan, bednář, Křovická 277
69. Šrámek Josef, sochař, Opočenská 98
70. Štěpán Jan, obuvník, Domašínská 332
71. Šubert Josef, tovární dělník, Novoměstská 194
72. Švorc Jan, tovární dělník, Opočenská 454
73. Tláskal Karel, krejčí, Kostelní 41
74. Tláskal Václav, tovární dělník, Holobřízek 516
75. Tojnar František, kamnář, Pulická 162
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76. Tojnar Václav, pekař, Pulická 162
77. Tůma Karel, drogista, Kostelní 9
78. Vaiser Celestýn, kočí, Dobruška
79. Venclík Josef, provazník, Svatodušská 296
80. Vojnar Jan, tovární dělník, Novoměstská 208
81. Voženílek František, Poříčí 529
82. Zachystal Emil, kuchař, Velké náměstí 23
83. Žďárek Antonín, chalupník, Holobřízek 150
84. Žďárek Václav, pekař, Pulická 131
85. Žídek Josef, úředník, Velké náměstí 28
Běstviny:
1.Bašek Josef
2.Frydrych Václav
3.Chmelař Jaroslav
4.Chmelař Josef
5.Jarkovský Josef
6.Vojnar Jan
Domašín:
1.Bílek Jan čp. 63
2.Jarkovský Josef čp. 20
3.Moravec Jaroslav čp. 7
4.Řehák Jaroslav čp. 30
5.Seidl Jan čp. 72
6.Smažík Antonín čp. 55
7.Truněček Václav čp. 48
Křovice
1.Linke Jan
2.Novohradský František
3.Póla Ferdinand
4.Polák Václav
5.Šenkýř Josef
6.Šenkýř Vít
Mělčany:
1. Andrš Václav čp. 13
2. Beneš Václav čp. 1
3. Dvořák Jan čp. 3
4. Škoda František čp. 2
Pulice:
1.Doležal Josef čp. 70
2.Dvořák Josef čp. 2
3.Fejtek Ladislav čp. 13
4.Hladík Jan
5.Holanec Bohumil čp. 24
6.Hrnčíř Josef čp. 1
7.Chmelař Josef čp. 19
8.Mach Josef čp. 32
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9.Marek Antonín čp. 68
10.Marek Jan čp. 32
11.Martinek Josef čp. 18
12.Matouš Václav
13.Vaněk Jan čp. 43
14.Vaněk Josef čp. 20
15.Vaněk Václav čp. 34
16.Vilikovský Václav, Puličky
Spáleniště:
Horní Spáleniště:
1.Čtvrtečka František čp. 11
2.Prouza Josef čp. 9
Dolní Spáleniště:
1.Hanuš František čp. 10
2.Klubrt Bohumil čp. 9
3.Šlitr František čp. 16
Miškov:
1.Bartoš Josef čp.
2.Dostál František čp. 16
3.Lepš Jan čp. 6
4.Sedláček Josef čp. 4
5.Zima Antonín čp. 15
Paseky:
1.Andrš Jan čp. 37
2.Pavlík Josef čp. 14
3.Petr Václav čp. 11
4.Verner Josef čp. 2
5.Zima Augustin čp. 9
Pomníky padlým:
Dobruška – pomník padlým v I. světové válce (J. V. Dušek, 1924) (Dobruška a Chábory)
Pulice – pomník padlým v I. světové válce
Domašín – pomník padlým v I. světové válce
Spáleniště – kříž – pomník padlým v I. světové válce (bez jmen, na zadní straně podstavce letopočet 1914
– 1918)
Pamětní deska:
Křovice – legionář Josef Šenkýř (padl 1918 v bitvě u Terronu)
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