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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
v novoročním
rozhovoru v předchozím
čísle
Dobrušského zpravodaje jsem vás
seznámil s celou
řadou investičních
akcí, na jejichž přípravě se podílejí
zaměstnanci města. Mimo jiné jsem zmínil
nutnost revitalizace krytého bazénu a koupaliště, které fungují v téměř původní podobě s minimálními úpravami od počátku
osmdesátých, resp. devadesátých let minulého století. Na vizi zatraktivnění sportovního a rekreačního areálu se už začalo
pracovat v předchozím roce. V nadcházejícím měsíci bychom vás chtěli seznámit
se zpracovanou studií možné proměny
dobrušského bazénu v moderní zařízení
reagující na současné trendy bazénových
technologií, vodních atrakcí a wellness.
Veřejná prezentace studie revitalizace
krytého bazénu a koupaliště v Dobrušce

se uskuteční v malém sále Společenského centra - Kina 70 ve středu 14. února
od 16 hodin. Dovoluji si vás srdečně pozvat s tím, že uvítáme podnětné návrhy
během diskuse s projektantem a vedoucím krytého bazénu.
Náměstí F. L. Věka na sklonku jara
zaplní atraktivní technika bezpečnostních
a záchranných složek. Přípravu tradiční přehlídky jsme zahájili už v minulém
roce. Dni bezpečnostních a záchranných
složek, který přešel do dvouletých period, bývá tradičně zasvěcen první červnový pátek. Letos připadne na Mezinárodní
den dětí, proto jsme se rozhodli celodenní program rozšířit o zábavné odpoledne
pro holky a kluky. Po přehlídce hasičů,
policistů, vojáků, celníků a záchranářů si
naše děti budou moci zasoutěžit, zazpívat
a zatancovat s DJ Lukínem. Naplánovaná
je bublinová show a o závěrečnou tečku
za pestrým dnem se postará hudební skupina Maxim Turbulenc.
Začíná nejkratší měsíc v roce, během
něhož vrcholí plesová sezona. Celou řadu
pozvánek na taneční akce v kulturním

domě v Archlebových sadech i naproti
v sokolovně najdete na stránkách tohoto
čísla Dobrušského zpravodaje. Přeji vám
skvělou zábavu.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

Číslo měsíce:
664 724
Farní charita Dobruška pořádala
už po sedmnácté Tříkrálovou sbírku.
Na sociální službu osobní asistence,
nákup pomůcek do charitní půjčovny a na přímou ﬁnanční pomoc lidem
v nouzi na Dobrušsku, Opočensku
a v Týništi nad Orlicí vybralo 130 královských skupinek přesně 664 724 korun. Více o Tříkrálové sbírce si můžete
přečíst na straně 8. Fotograﬁe najdete
na straně 36.

3

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 2 / 2018

ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 22.12.2017
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 21/2017
dle předloženého návrhu
– uzavření Smlouvy o nájmu majetku s Českou republikou – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ 69797111,
na nájem pozemků v obci a k. ú. Dobruška za účelem využití pozemků pro budovu
čp. 890, stavbu venkovního bazénu, zpevněné plochy a zeleň tvořící dohromady součást areálu městského koupaliště
– uzavření Dodatku č. 16 ke smlouvě o nájmu
majetku k provozování veřejných vodovodů
a veřejné kanalizace, ČOV se společností
AQUA SERVIS, a. s., IČ 60914076
– snížení ceny za pronájem krytého bazénu pro výuku plavání žáků ZŠ pro Angeliku Novákovou, IČ 72850817 od 15.01.
do 19.03.2018 každé pondělí na částku
950 Kč bez DPH za 1 hodinu rezervace krytého bazénu

Rada města
dne 27.12.2017

–

–

–

–

–

–

schvaluje
– rozpočty příspěvkových organizací v odvětví školství (MŠ J. A. Komenského, Dobruška; ZŠ Františka Kupky, Dobruška; ZŠ
Dobruška, Pulická; ZUŠ a DDM) na rok
2018 a střednědobé výhledy rozpočtů
na období let 2019 – 2021 uvedených příspěvkových organizací.
– uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
– vyvěšení záměru pronájmu pozemku parc.
č. 1698/25 v obci a k. ú. Dobruška
– uzavření Dodatku č. 64 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.10.2011 k bytu č. 1
v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce, jímž se
prodlužuje doba nájmu bytu do 31.01.2018
– uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 31.12.2009 k bytu č. 2
v domě čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu
do 31.12.2018
– uzavření Dodatku č. 13 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 3 ze dne 31.12.2009, jímž se
prodlužuje doba nájmu bytu do 31.12.2018
– uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 27.09.2012 k bytu č. 12 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, zastoupenou městem Dobruškou jako opatrovníkem stanoveným Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou pod
č.j. OP 61/92-168 ze dne 04.11.2011, jednáním za město Dobrušku byl dne 30.11.2011
radou města pověřen referent OSVZ pan
Bohuslav Matys, jímž se prodlužuje doba
nájmu bytu č. 12 do 31.12.2018.
– uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 18.10.2013 k bytu č. 25 v domě
čp. 812 v ulici Mírová v Dobrušce, jímž se
prodlužuje doba nájmu bytu do 31.12.2018
– uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o ná-
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–

–

–

–

–

–

–

jmu bytu ze dne 01.12.2015 k bytu č. 5
v domě čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu
do 30.6.2018
uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 30.06.2010 k bytu č. 30 v domě
čp. 813 v Mírové ulici v Dobrušce, jímž se
prodlužuje doba nájmu bytu do 30.6.2018
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 29.09.2017 k bytu č. 15
v domě čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu
do 31.12.2018
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 04.12.2014 k bytu č. 19 v domě
čp. 976 v ulici Orlická v Dobrušce, jímž se
prodlužuje doba nájmu bytu do 30.06.2018
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.10.2014 k bytu č. 23 v domě
čp. 977 v ulici Orlická v Dobrušce, jímž se
prodlužuje doba nájmu bytu do 30.06.2018
uzavření Dodatku č. 16 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 15.05.2012 k bytu č. 5 v domě
čp. 976 v ulici Orlická v Dobrušce, jímž se
prodlužuje doba nájmu bytu do 30.06.2018
uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 05.04.2012 k bytu č. 2 v domě
čp. 975 v ulici Orlická v Dobrušce, jímž se
prodlužuje doba nájmu bytu do 30.06.2018
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 15.01.2016 k bytu č. 6 v domě
čp. 976 v ulici Orlická v Dobrušce, jímž se
prodlužuje doba nájmu bytu do 30.06.2018
znění průvodního dopisu k aktualizaci žádostí o pronájem městského bytu včetně
formulářů „Aktualizace žádosti o pronájem
městského bytu“ a „Souhlas se zpracováním
osobních údajů“ a jeho zaslání žadatelům
zařazeným v Evidenci žadatelů o pronájem
městského bytu.
v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona
o obcích celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu a do organizačních složek města od 01.01.2018
uzavření smlouvy o marketingové spolupráci
a poskytnutí služeb se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, IČ 46354182. Město Dobruška na základě této smlouvy umožní volný
vstup do krytého bazénu klientům ZPŠ v hodinách pro veřejnost v úterý od 17.00 do 18.00
a v neděli od 16.00 do 17.00. ZPŠ uhradí městu Dobruška sjednanou cenu za poskytnuté
služby ve výši standardního vstupného.
ceník služeb Sportovních zařízení města
Dobrušky platný od 01.01.2018. Zároveň se tímto ruší ceník předchozí, platný
od 01.01.2017.
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění výroby a prodeji jídel uzavřené dne
30.4.2006 se společností Sodexo – integrovaný facility management a zařízení
školního stravování s. r. o. (Sodexo s. r. o.),
IČ 44569165
Ceník úkonů Pečovatelské služby s účinností od 01.02.2018. Zároveň se ruší ceník
účinný od 01.12.2016.

byla seznámena
– s odborným vyjádřením k nájmu pozemků
u garáží panu XXXXX, které vypracovala
JUDr. Blanka Štěpánová dne 18.12.2017

souhlasí
– s termínem uzavření Mateřské školy
J. A. Komenského, Dobruška v budově Komenského 577 i Za Univerzitou 875 od středy 27.12. do pátku 29.12.2017 z důvodu
odhlášení všech dětí

jmenuje
– od 01.01.2018 do funkce vedoucí Kulturních zařízení města Dobrušky Mgr. Taťánu
Klapkovou

povoluje
– výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě
Základní škole, Dobruška, Pulická 378,
v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů. Výjimka se povoluje ve třídě
5. A na 31 žáků v období od 01.01.2018
do 31.08.2018 za předpokladu, že bude
zajištěna kvalita vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví.

Rada města
dne 10.01.2018
schvaluje
– uzavření smlouvy se společností GARRET
– CZ, spol. s r. o., IČ 25933272 na dodávku „Rekonstrukce bytu u svatého Vavřince,
Pulická čp. 173“ v ceně 470.699,53 Kč bez
DPH, 541.304,46 Kč vč. DPH podle platné
sazby
– podání žádosti Městskému úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí,
jako příslušnému silničnímu správnímu
úřadu o vydání osvědčení existence veřejně přístupné účelové komunikace na částech pozemků parc. č. 267, 268/1 a 391/2
v k. ú. Mělčany u Dobrušky, obec Dobruška, a na částech pozemků parc. č. 2521,
2522 a 2927 v k. ú. a obci Dobruška
– vyvěšení záměru výpůjčky částí pozemků
parc. č. 1218, 2763/1, 2764 a 2765 v obci
a k. ú. Dobruška
– ukončení nájmu založeného Smlouvou o nájmu nebytových prostorů ze dne 01.10.2008
včetně jejího Dodatku č. 1 a 2 uzavřenou
s panem Josefem Ungrádem, IČ 62046241,
a to dohodou k 12.01.2018
– změny ve sběrné síti města Dobrušky uvedené v přiloženém změnovém listu č. 1
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10.000 Kč na akci „Vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Rychnovska za rok
2017“ Okresnímu sdružení ČUS Rychnov
nad Kněžnou, z. s., IČ 00435783, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto
subjektem, a to dle vzorové smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 13.12.2016
– zaslat Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Hradci Králové, Žádost o příspěvek

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 2 / 2018
na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění
uchazeče o zaměstnání podle § 112 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, § 24 vyhlášky č.
518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů

bere na vědomí
– odstoupení Karla Joukla ze správní rady
Nadačního fondu na podporu bezpečnosti a volnočasových aktivit na území města
Dobrušky a doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky jmenovat Pavla Hůlka členem
správní rady tohoto fondu

souhlasí
– s veřejným užíváním lesní cesty na částech
pozemků parc. č. 267, 268/1 a 391/2 v k.
ú. Mělčany u Dobrušky, obec Dobruška,
a na částech pozemků parc. č. 2521, 2522
a 2927 v k. ú. a obci Dobruška geodeticky zaměřených v přiloženém mapovém
podkladu vypracovaném společností GEOSPOL, s. r. o., Pulická 104, 518 01 Dobruška jakožto veřejně přístupné účelové
komunikace ve smyslu § 7 odst. 1 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů

Rada města
dne 12.01.2018

Město ušetřilo, Dobruška se pustí
do velkých investičních akcí
Dobruška má od poloviny prosince
schválený městský rozpočet na letošní
rok. Zastupitelé se na jeho podobě shodli
na posledním zasedání roku 2017. Usnesením zastupitelstva byl rozpočet schválen
jako schodkový. Součet výdajů (téměř 215
milionů) překračuje celkové příjmy (více
než 157 milionů), což však pro hospodaření města nepředstavuje problém. „Vyšší
výdaje budou hrazeny ušetřenými penězi
z minulých let,“ vysvětluje Věra Hrnčířová, vedoucí ﬁnančního a školského odboru.
V kapitálových výdajích se větší ﬁnanční
prostředky v oblasti dopravy plánují na vybudování parkoviště, chodníků, veřejného
osvětlení a výměnu vodovodu u budoucí
okružní křižovatky vedle benzínové čerpací stanice, kterou má postavit Ředitelství
silnic a dálnic. Do čtyř a půl milionu korun
na dopravu byla mimo jiné zahrnuta projektová dokumentace cyklotrasy z Mělčan
do Chábor, kde se plánuje vybudovat místo
pro přechod silnice I. třídy č. 14, a výstavba
nových autobusových zastávek ve městě.

Na vodní hospodářství je rozpočtována
částka dva miliony sedm set tisíc korun.
Více než třetina této částky je plánována
na dokončení prací na novém vodním zdroji v Semechnicích. Město plánuje odkoupit
budovu polikliniky, což přijde na více než
deset milionů. Na oblast tělovýchovy a zájmové činnosti jsou vyčleněny prostředky
na zahájení výstavby sportovní haly u Základní školy Pulická a přístavbu Domu dětí
a mládeže. Ve školství se počítá s ﬁnancováním přístavby družiny ZŠ Pulická.
Částku tři sta dvacet tisíc u pečovatelské
služby představuje nákup nového služebního vozu. V rozpočtu je zahrnuta schválená
dotace více než sedmi milionů korun dobrušskému Sportovnímu klubu, který získal
mnohamilionovou dotaci na rekonstrukci
atletického areálu na Městském stadionu
Václava Šperla.
Všichni občané se s rozpočtem města mohou detailně seznámit na webových
stránkách www.mestodobruska.cz v záložce „Dokumenty a formuláře“.
(six)

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 1/2018
dle předloženého návrhu
– zaplacení členského příspěvku na rok
2018 ve výši 1.500 Kč Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s.,
IČ 60126361
– bezplatné zapůjčení stanů 8 x 4 m, 4 x 4 m,
10 ks lavic a 5 ks stolů a zajištění součinnosti Technických služeb města Dobrušky
při Soutěži vodících psů, která se bude konat na náměstí F. L. Věka v Dobrušce dne
15.06.2018

byla seznámena
– s variantami dalšího postupu ve věci zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Komunitní dům seniorů v Dobrušce“
a souhlasí s postupem dle 2. varianty uvedené v příloze, tj. s variantou zahrnující
změnu technického řešení stavby

určuje
– maximální akceptovatelnou výši nákladů
na realizaci stavby „Komunitní dům seniorů v Dobrušce“ na částku 31.500.000 Kč
vč. DPH a ukládá městu Dobruška, odboru rozvoje města, předložit radě města
ke schválení příslušnou dohodu s autorem
projektové dokumentace

Z pracovního
diáře starostyy
■ Úterý 12. prosince - jednání dozorčí
rady společnosti Aqua servis v Rychnově nad Kněžnou.
■ Ve středu 13. prosince se uskutečnilo poslední zasedání městského zastupitelstva
uplynulého roku, na němž byl mimo jiné
schválen rozpočet města na rok 2018.

Poslanci z Dobrušky po sametové revoluci
V minulém čísle jsme přinesli přehled
poslanců a senátorky z našeho města, kteří byli zvoleni v demokratických volbách
v letech 1918 až 1948. Po revolučním
roce 1989 k nim přibyla další tři jména
zákonodárců včetně současného místostarosty Petra Sadovského.
Jana Petrová, rozená Pacholíková,
později provdaná Marcová (nar. 16. září
1966 ve Šternberku) zasedla v lednu 1990
do Sněmovny lidu ve Federálním shromáždění za náš volební obvod jako členka
Občanského fóra. Po zániku Československa v prosinci 1992 byla v roce 1996
zvolena do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za ODS. Setrvala zde do konce funkčního období, tedy
do předčasných voleb v roce 1998. Bývalá československá disidentka působila
v 90. letech také jako mluvčí ODS.
Evžen Snítilý je rodákem ze Svitav
(nar. 2. května 1954). V Dobrušce působil
jako mistr v cihelně. V roce 1989 pomá-

hal zakládat místní
organizaci
ČSSD
a později se stal jejím předsedou. Jako
poslanec Parlamentu
ČR působil od roku
1996 do roku 2010.
Po vyloučení z Poslaneckého
klubu
ČSSD, později i ze strany v roce 2008
(kvůli podpoře Václava Klause v prezidentské volbě) se stal poslancem nezařazeným. V letech 1998 až 2002 byl
zastupitelem města Dobrušky.
Petr Sadovský (nar. 26. června 1969)
je podnikatelem v IT. V roce 2016 se stal
místostarostou Dobrušky za hnutí ANO
2011. Od stejného roku je zastupitelem
Královéhradeckého kraje. Poslancem Parlamentu ČR byl zvolen v říjnu 2017. V komunálních volbách v letech 2006 a 2010
kandidoval jako nestraník za ČSSD.
(six, zdroj: wikipedie)

■ Středa 13. a čtvrtek 14. prosince - setkání starosty s absolventy kurzu Univerzity třetího věku.
■ Sobota 16. prosince – pracovní schůzka s architektem Ing. Oldřichem Hyskem o úpravách projektu připravované
sportovní haly při ZŠ Pulická.
■ Ve čtvrtek 28. prosince starosta přivítal
v Dobrušce režiséra Zdeňka Trošku, který přijel pozdravit diváky na předpremiéru nové ﬁlmové pohádky Čertoviny.

■ Neděle 31. prosince – Silvestřík. Starosta ocenil kreativitu malých kuchařů
při soutěži o nejkrásnější jednohubku.
■ V úterý 2. ledna se Ing. Petr Lžíčař zúčastnil školení okrskových volebních
komisí v rámci příprav na volby prezidenta republiky.
■ Pátek 12. ledna - pracovní schůzka
s městským architektem Ing. Tomášem
Haromem a architektem Ing. Jurou
Bečičkou.
5
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AKTUALITY Z MĚSTA
Pečovatelská služba Dobruška:
komplexní péče o naše seniory
V ulicích Dobrušky denně potkáváte modrou dodávku
s městským znakem
a nepřehlédnutelným
bílým nápisem „Pečovatelská
služba“.
Symbolizuje pomoc
poskytovanou potřebným. Zřizovatelem terénní sociální služby
je město Dobruška. V sídle „pečovatelek“
v ulici Na Příčnici jsme oslovili TÁŇU
KLIMEŠOVOU. Vedoucí dobrušské Pečovatelské služby nás seznámila s rozsahem zabezpečované pomoci.
Pro koho je vaše služba určena?
Cílem naší služby je zajistit potřebnou
pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Rozumí se tím snížení
soběstačnosti péče o vlastní osobu vzniklé nemocí, stářím, zdravotním postižením,
chronickým onemocněním, které vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Přibližte dostupnost dobrušské služby...
Žádost o zavedení Pečovatelské služby
si mohou podat obyvatelé města a spádových obcí - Doly, Pulice, Domašín,
Spáleniště, Chábory, Křovice, Mělčany
a Běstviny. Službu poskytujeme sedm dní
v týdnu od sedmi ráno do sedmi v podvečer. K zajištění služeb v terénu využíváme služební vůz. V tomto roce plánujeme
rozšíření vozového parku o nový automobil. Na základě výzvy Ministerstva práce
a sociálních věcí pro zvýšení dostupnosti
sociálních služeb získalo město dotaci,
přičemž se na koupi nového vozu bude
také ﬁnančně podílet.
Jakým způsobem péči lidem zabezpečujete?
Pečovatelskou službu poskytuje tým
pečovatelek. Každý náš zaměstnanec absolvoval akreditovaný kvaliﬁkační kurz
pro pracovníky v sociálních službách.
Další vzdělávání pracovníků probíhá formou speciálních kurzů, které jsou zaměřeny na problematiku stáří, stárnutí, změn
psychiky ve stáří a komunikaci. Naši pracovníci získávají cenné informace a poznatky, které využívají v praxi. Všichni
zaměstnanci rovněž absolvovali kurz první pomoci.
Můžete
konkretizovat,
jaké služby vaše pečovatelská služba poskytuje?
6

Rozsah
poskytovaných
služeb
nám ukládá zákon
(č. 108/2006 Sb. –
pozn. red.). Zmíním
sedm
základních
činností:
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu
Služba pomáhá
uživateli s úkony při
podávání jídla a pití. Zajišťuje pomoc při
oblékání a svlékání, včetně speciálních
pomůcek. Pomáhá při prostorové orientaci a samostatném pohybu v interiéru.
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Jedná se především o koupání a sprchování v domácnosti uživatele služby
nebo ve středisku osobní hygieny v našem
zařízení v ulici Na Příčnici - mytí a česání
vlasů, pomoc při použití toalety.
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Zajišťujeme dovoz stravy od dodavatele až do domácnosti uživatele. Přípravujeme jídlo na talíř a pomáháme při jeho
podávání.
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Postaráme se o běžný úklid domácnosti, který obnáší mytí podlah, vysávání
koberců, utírání prachu, mytí koupelny
a WC, čištění domácích spotřebičů (sporáky, lednice). Velký úklid zajišťujeme
dvakrát ročně.
5. Běžné nákupy
Pro naše klienty obstaráváme nákup
základních potravin, donášku do jejich
domácnosti a vyúčtování. Zajistíme velký
týdenní nákup a další pochůzky například
na poštu, vyzvednutí léků v lékárně a podobně.
6. Praní a žehlení ložního a osobního
prádla
Tato služba zahrnuje praní a žehlení
osobního prádla, praní a mandlování ložního prádla, přičemž prostředky na praní
jsou zahrnuty v ceně za jeden kilogram
vypraného prádla.
7. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Zajišťujeme doprovod uživatelů k lékaři, na úřady, do institucí poskytujících
veřejné služby nebo na kulturní akce včetně návratu domů.

Uvedla jste, že se jedná o sedm základních činností…
Ano. Nabízíme i fakultativní doplňkovou činnost, kterou je takzvaný dohled
nad klientem. Jedná se o pomoc a podporu nad rámec základních poskytovaných
úkonů. Dohledem se rozumí poskytnutí
společnosti na dobu, kdy je mimo domov
osoba, která o člověka jinak pečuje.
Uvedenými činnostmi ovšem aktivity
pečovatelské služby nekončí, že?
V zařízení Pečovatelské služby během
roku probíhají různé kulturní a společenské akce. Vedle již tradičních setkání seniorů se starostou města se u nás konají
různé besedy. Každoročně nechybí ani
vystoupení dětí. Navštěvují nás z místní mateřské školy a ze Základní školy
v Opočenské ulici. Snažíme se naše klienty podporovat v tom, aby udržovali
kontakty se svými rodinami přáteli tím,
že zajišťujeme jejich účast na kulturních
a společenských akcích ve městě. Posky-
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tujeme našim klientům doprovod a odvoz
služebním vozem na různé akce pořádané
nejen městem, ale i soukromými subjekty.
Pravidelně klienty doprovázíme na setkání seniorů s představiteli města, výroční
schůze Sdružení zdravotně postižených,
návštěvy a besedy v Klubu důchodců
nebo třeba na konci roku na Silvestřík
s ohňostrojem na náměstí. V rámci Týdne sociálních služeb jsme v našem sídle
uspořádali Den otevřených dveří, jehož
cílem bylo přiblížit návštěvníkům naši
práci v Pečovatelské službě a možnost jejího využití případným novým klientům.

Z hlediska psychické pohody seniorů je
určitě důležité, zda bydlí doma…
Rozhodně. Proto spolupracujeme s dalšími poskytovateli sociálních služeb v regionu. Snažíme se zajistit komplexnost
služeb pro seniory tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném domácím
prostředí.
Poraďte zájemcům o pečovatelskou
službu, kde se dozvědí bližší informace?
Základní údaje o naší Pečovatelské
službě lze získat na webových stránkách
města Dobrušky nebo prostřednictvím
papírových letáků v Informačním centru

na náměstí F. L. Věka. Podrobnější informace poskytujeme přímo u nás v sídle
Pečovatelské služby v ulici Na Příčnici čp. 1011 nebo telefonicky na číslech
494 623 596 a 723 377 165. Zapůjčujeme také instruktážní DVD, které zájemce
informuje o postupu při zavedení služby,
úkonech, které mohou využít. Zároveň
umožňuje nahlédnout do prostorů našeho
zařízení.
(six)

494 623 596
723 377 165

Ošetření lip na hřbitově v Dobrušce

Letos v předjaří se v areálu městského
hřbitova v Dobrušce uskuteční ořez lip.
Současný neuspokojivý stav hodnotí
arborista Roman Hanuš: „Jedná se o celkem sedmačtyřicet kusů lípy srdčité (Tilia
cordata) rostoucích na městském hřbitově ve čtyřech stromořadích. V minulosti
se na lípách provedl hluboký sesazovací
řez (tzv. dekapitace), který se z technologického hlediska klasiﬁkuje jako trvalé
poškození stromu. Řezy byly vedeny až
na úroveň hlavních větvení ve výšce asi
pěti metrů. Dále byly lípy ponechány bez
zásahu. V současnosti korunu stromů tvoří již značně zesílené sekundární výhony
rostoucí po obvodu starých řezných ran.
Po sesazovacím řezu vznikly otevřené dutiny, vlivem masivního průniku patogenů
a povětrnostních podmínek někde i podélné trhliny na kmeni, které lípy nedokážou

uzavřít. Kombinace stále sílících výhonů
s postupujícími degenerativními procesy
v kmeni může velmi pravděpodobně vést
do budoucna ke statickému selhání stromů. Hrozí odlomení částí nebo pád celých
stromů!“
Navržené opatření: Snížení těžiště zakrácením sekundárních výhonů asi do třiceti centimetrů nad předchozí staré řezy.
Záměrem je zapěstování tzv. na hlavu.
Jedná se o techniku řezu, která využívá
sekundární výmladnosti dřevin, kde lípa
je vhodným taxonem pro tento zásah.

Hlavový řez je nutno provádět před plným narašením listů, to znamená nejlépe
na konci vegetačního klidu. Řez se pak
doporučuje periodicky opakovat každé
čtyři roky nebo i častěji. Cílem řezu je
zejména nenechat přerůst sekundární výhony do stádia, kdy by se mohly vylomit
vlastní vahou, tedy snaha o zajištění dostatečné provozní bezpečnosti a prodloužení udržitelnosti stromů na stanovišti.
(vot)

Změny u místního poplatku za komunální odpad
Vážení občané,
přinášíme informace o drobných změnách u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2018.
Jak už jste si jistě mnozí všimli, poplatek zůstal ve stejné výši 430 Kč jako
v předchozích dvou letech. Na letošní rok
ani nebyla vydána nová obecně závazná
vyhláška (dále jen OZV) o tomto místním
poplatku a zůstává tak nadále v platnosti
OZV č. 2/2016.
Podstatnou novinkou však je novela
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

a to zejména § 14a, odst. 3. Týká se zejména těch občanů, kteří splňují nárok
na osvobození. Nyní musí každou změnu
rozhodnou pro osvobození ohlásit ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy
nastaly podmínky pro
osvobození. Po uplynutí této lhůty nárok
na osvobození zaniká. Povinnost, ohlásit změny zakládající
nárok na osvobození
do 15 dní, se vztahuje na osvobození
nad rámec zákona

uvedené v OZV
č. 2/2016, čl. 6.
Jsou to např. poplatníci zdržující se v zahraničí,
umístění v léčebnách či nemocnicích,
čtvrté a každé další nezaopatřené dítě
v rodině atd. Neohlašují se skutečnosti
známé z vlastní činnosti úřadu jako např.
poplatníci s místem pobytu v sídle ohlašovny atd.
Na závěr upozorňuji na přestěhování naší kanceláře v Solnické ulici čp. 57
do vedlejších prostor po pohřební službě.
Mgr. Pavla Hovorková
referentka odboru finančního a školského
7
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Rozšíření sběrné
sítě odpadů
Oddělení životního prostředí města
Dobrušky zavádí od měsíce ledna roku
2018 v rámci zdokonalování funkčnosti
a rozvoje sběrné sítě na tříděný komunální odpad ve městě Dobruška pravidelný
čtrnáctidenní svoz bioodpadů z domác-

nosti (zbytky ovoce, zbytky zeleniny,
citrusy a jiné tropické ovoce, čajové sáčky, sypaný čaj, kávové sedliny, skořápky
a slupky z ořechů, uvadlé květiny, listí
z květin a zemina z květináčů…). Kontejnery budou umístěny výhradně v sídlištní zástavbě. Jedná se o speciální nádoby,
které mají důmyslný systém větracích
otvorů a omezují vznik zápachu. Celkem
bude ve městě umístěno 15 hnědých nádob o objemu 240 l. Upozorňujeme, že
tyto nádoby neslouží pro odkládání posekané trávy, listí a větví. Tento biomateriál
lze odvážet do komunitní kompostárny
v ulici Čs. odboje. V průběhu roku 2018
se uvažuje o zavedení svozu bioomateriálu (tráva, listí,…) od rodinných domů.
Věříme, že tento krok napomůže ke zlepšení odpadového hospodářství ve městě
Dobruška, a všem vám děkujeme, že třídíte odpady.
(dm)
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Zpětný odběr pneumatik. Jak to funguje?
Věděli jste, že máte
možnost pneumatiky
odevzdat
bezplatně v rámci zpětného
odběru na místě prodeje, pneuservisu a autoservisu, a to bez ohledu
na značku či nákup? Je potřeba začít
tuto možnost plně využívat a tím ulehčit
obecním pokladnám. Pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik jsou
přirozená místa sběru – ne sběrné dvory.
Místa zpětného odběru zřizují všechny
povinné osoby (výrobci a dovozci pneumatik) a jejich seznam najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí
v sekci Zpětný odběru výrobků v odkazu Pneumatiky a oleje http://www.mzp.
cz/cz/odber_pneu. Zde najdete místa
zpětného odběru těch výrobců, kteří se
rozhodli plnit své zákonné povinnosti
samostatně. Místa, která bezplatně sváží
provozovatel kolektivního systému Eltma pro povinné osoby, které se účastní
kolektivního systému, najdou občané
na stránkách www.eltma.cz v sekci Sběrná místa. Zadáním názvu města si jednoduše najdou nejbližší sběrné místo, a to
pomocí přiblížení a oddálení. Síť sběrných míst se neustále rozšiřuje, proto
doporučujeme pro aktuální situaci vždy
navštívit výše zmíněné stránky. Plánujete
přezutí pneumatik a vaše pneumatiky již
dosloužily? Nechte je přímo v servisu!

Ušetříte místo v garáži a nebudete za pár
let řešit, kam s nimi.
Pneumatika není komunální odpad
a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí,
aby pneumatika byla co nejkratší cestou
vrácena zpět výrobci a nekončila jako
odpad na sběrném dvoře či dokonce jako
černá skládka. Pneumatiky odevzdávejte
bez disků, v rámci možností čisté. Použitá pneumatika, vybraná systémem Eltma,
je svezena ke zpracovateli. Zpracovatel
pneumatiku rozdrtí na menší části, které
se nadále použijí k výrobě např. dětských
hřišť, sportovišť a tlumících podložek.
Pneumatika se v menším množství využívá i jako zdroj energie. Takže námi vybrané pneumatiky jsou zpracovány ze 100 %
a nekončí na skládkách jako nepotřebný
odpad bez dalšího využití.
Třídíte odpad? To je skvělé. Tak proč
netřídit i pneumatiky? Dejte pneumatikám
druhý život a odevzdejte je na to správné
místo – na místo zpětného odběru. Děkujeme, že společně můžeme vytvářet lepší svět.
(dm)

Nadační fond na podporu bezpečnosti
a volnočasových aktivit
Zastupitelstvo města založilo před lety
nadační fond, jehož smyslem je podporovat bezpečnost a volnočasové aktivity.
Fond vedl řadu let bývalý starosta Petr
Tojnar. Po jeho odvolání je předsedou
správní rady místostarosta Petr Poláček.
Do fondu v minulosti přispěli a nadále
přispívají různí sponzoři z řad podnikatelů a Královéhradecký kraj. V současné
době stav fondu činí 184 700 Kč.
Nadační fond je tradičním spolupořadatelem Dne bezpečnostních a záchranných složek Integrovaného záchranného
systému (IZS). Tato akce se po roční pauze uskuteční opět letos - v pátek 1. června
na Mezinárodní den dětí. Netradičně jej
doplní odpolední zábavný program zaměřený na nejmenší návštěvníky.
Správní rada nadačního fondu podala
žádost o podporu akce Královéhradec-

kému kraji. Věříme, že kraj, stejně jako
v minulosti významné regionální setkání
složek IZS podpoří.
Jak vyplývá z názvu fondu, tak jeho
posláním není pouze podpora bezpečnosti. Vloni se z prostředků fondu podpořila výstavba travnatého hřiště v areálu
TJ Sokol Dobruška částkou 50 tisíc korun.
Hřiště rozšíří stávající nabídku sportovišť
v areálu o další pěknou plochu. Věříme,
že si na něj najdou cestu další zájemci
o zdravý pohyb. Měla by to být pozvánka
a výzva pro všechny, aby se zvedli od mobilů, tabletů a notebooků a šli se proběhnout po pěkné ploše nedaleko od centra
města. Podle informací z vedení Sokola
by mělo být hřiště dokončeno v letošním
roce.
(pol)
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Sedmnáctá sbírka - ve slunečném
teplém počasí rekordní výsledek
Tříkrálová sbírka se letos konala v naší republice
po osmnácté, na Dobrušsku
po sedmnácté. V Česku se jí
každoročně účastní kolem
šedesáti tisíc dobrovolníků a její zisk loni
poprvé přesáhl 100 milionů korun.
Tříkrálová sbírka v sobě nese hlubší
rovinu než pouhé shromažďování peněz… Je vlastně velkým řetězcem dávání.
Na počátku, při narození Ježíše, to byli
mudrci, kteří se přišli poklonit narozenému
Králi a přinesli mu velké dary… V těchto
dnech to byly tisíce dobrovolníků, kteří dávají svůj čas a síly, aby roznesli po domovech radostnou zprávu o narození Ježíše
Krista. Dalším, kdo dává, jsou všichni lidé,
kteří otevírají dveře i srdce a darují ve prospěch charity, aby mohla pomáhat… Nakonec jsou to všichni zaměstnanci Charity
ČR, kteří obdarovávají službou nemocné
a seniory. A jsou největšími poskytovateli
sociálních služeb v naší zemi.
Tříkrálová sbírka spojuje lidi v šíření
dobra. Přes všechny události, které jsou
okolo nás, ani letos nezmizela štědrost
a ochota dávat. Ochota dávat je totiž vy-

jádřením toho nejušlechtilejšího, co je
v člověku. A tím je láska.
Tříkrálová sbírka reprezentuje solidaritu lidí s potřebnými, naší společnou snahu
konat dobro, pomáhat bližnímu a nebýt
lhostejný. Pětašedesát procent z vykoledovaných peněz se vrací do Dobrušky. Je
to každoročně okolo 350 tisíc korun.
Peníze z Tříkrálové sbírky používáme
tradičně na sociální službu osobní asistence, na nákup dalších pomůcek do charitní
půjčovny, přímou ﬁnanční pomoc lidem
v nouzi a také posíláme peníze na projekt
Adopce na dálku do Indie.
Opět se ukázalo, že v Dobrušce, Opočně, Týništi a okolních obcích lidé “Tříkrálovce” věří a podle toho se chovají.
Každým rokem se vybere víc. Nejčastější
příspěvek je dvě stě nebo sto korun. Ale
v pokladničkách se našlo i mnoho tisícových a dvoutisícových bankovek. O výtěžek samozřejmě jde, ale není na prvním
místě. Největším přínosem je radost a poselství, které přinášejí malí králové lidem
do jejich domácností. Přinášejí přání zdraví a požehnání pro celý rok. Přání také
píší na futra dveří. Tři písmena K+M+B

Moje účast na Tříkrálové sbírce
V sobotu 6. ledna 2018 se už jako tradičně konala Tříkrálová sbírka naší Farní
charity Dobruška. Stejně jako vloni jsem
se chtěla zapojit do přípravy občerstvení
pro koledníky a „černění“ našich Baltazarů, což byl pro mě hezký zážitek a dobře
strávený čas.
Den před tím jsem se ale dozvěděla, že
je na sbírku přihlášeno hodně dětí, ale je
málo vedoucích skupin. A protože jsem
do akce zapojila mého kamaráda, dodala
jsem si odvahy a přihlásila se taky na místo vedoucího skupiny i já.
Měla jsem samozřejmě obavu z neznámého a ze zvládnutí tohoto úkolu. V noci
se mi zdály „divoké sny“. Všude bylo
spousta sněhu a my s dětmi šly koledovat
do Pulic (kam jsme opravdu ráno šly). Potkaly jsme se s dalšími koledníky… a bylo
tolik sněhu, že děti zapadaly do závějí…
Byl to zamotaný sen z obav, ale skutečnost byla úplně jiná.
Oproti loňskému roku, kdy teploměr
ukazoval –23°C, letos byl den jako malovaný, kdy odpoledne rtuť vystoupala
na sluníčku na plus 25°C.
Ráno po příchodu do pastoračního centra
jsme dostali zapečetěnou pokladničku, průkazky a koruny pro tři krále. Poté jsem si
začala hledat „svoje děti“ a musím přiznat,
že jsem byla chvíli bezradná. Během chvilky přišlo na dvě stě dětí a s nimi rodiče.
Mezi nimi pobíhali vedoucí skupin. Bylo

mi pomoženo. Kdosi mi je našel. Viděla
jsem děvčata poprvé. Baltazar si šel „načernit“ tvářičky a odešly jsme do kostela sv.
Václava pro požehnání na tuto „pouť“.
Vzaly jsme si posvěcené křídy, nabraly
si „bílé zlato“ ve formě sáčkového cukru
s logem Tříkrálové sbírky 2018 a vyjeli
směr Pulice.
Moji skupinku tvořily Michaela a Kristýna Dusílkovy a Nikola Červená. Jsou
to skvělá děvčata. Míša jako jediná byla
na sbírce poněkolikáté, a tak jsem měla
dobré rady a oporu.
Lidé nám otevírali dveře i srdce a holčičky zpívaly „My tři králové jdeme
k Vám“, zpívaly poctivě a rády, všechny
sloky písně. Lidé měli radost z toho, že
jsme jim přinesli požehnání na tento rok
a že neseme dary. Podle slov vikáře Janka Tři králové v Kristově době darovali
lidem tři tenkrát nejdražší dary a to „bílé
zlato, kadidlo a myrhu“. My jsme darovaly bílé zlato v podobě cukru, kalendářík
a letáček. Napsali jsme nápis K † M † B
2018, což znamená - Bůh žehnej tomuto
domu. Jsem ráda, že jsem se zúčastnila
a pomohla jsem dobré věci, protože … co
člověk může udělat lepšího než pomáhat.
Byl to krásný den, takový srdíčkový. Lidé
se usmívali, děvčata byla spokojená a já
cítila krásnou, uspokojující únavu a pocit
spokojenosti ze dne, kdy zavládlo dobro a
klid.
Jana Čečetková

znamenají „Bůh chraň tento dům, žehnej
tomuto domu“. Proto také nepraktikujeme
anonymní pouliční koledování, ale poctivě se snažíme obejít všechny domácnosti.
V sobotu 6. ledna v našem obvodu koledovalo 130 skupinek. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 je rekordní – 664 724 Kč!
Je to o devadesát tisíc víc než vloni.
Velice děkuji všem lidem za to, jakým
způsobem koledníky přijímají ve svých
domovech. Děkuji všem dárcům, dětem
a jejich rodičům, skautům, vedoucím skupinek, pánům farářům za požehnání králům,
tatínkům taxikářům, maminkách kuchařkám, školám za dobrou spolupráci, městským úřadům za administrativní dohled
nad průběhem sbírky. V ostatních místech
děkuji starostkám a starostům za pečetění
a rozpečetění pokladniček. Speciální poděkování chci vyjádřit Pekařství Klobas,
které dlouhodobě podporuje sbírku velkým
množstvím jídla pro koledníky. Další mimořádné poděkování patří čtyřem přátelům
z holandského Ter Aaru (partnerské město
Dobrušky), kteří významně pomohli s organizací charitativní akce.
Jménem Farní charity Dobruška přeji
Vám všem v roce 2018 hodně zdraví, optimismu a vzájemné lásky.
Ing. Jana Poláčková,
Farní charita Dobruška

Potravinová sbírka
v adventu - poděkování
V předvánočním čase (3. až 22. prosince 2017) se vybralo celkem asi 200 kg
potravin. Navíc jako dar jsme obdrželi
od soukromého zemědělce 900 kg brambor. Všechny potraviny jsme ještě před
vánočními svátky rozvezli do osmadvaceti potřebných rodin a část dostali tři jednotlivci. Distribuce proběhla na základě
společného výběru a doporučení sociálního odboru Městského úřadu Dobruška.
Děkujeme všem,
kteří přispěli do adventní potravinové
sbírky.
Ing. Jana Poláčková,
Farní charita
Dobruška

9

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 2 / 2018

Městský úřad nabízí službu sociálně-právní ochrany dětí
Jste v situaci, že…
… potřebujete pomoc při orientaci v těžké životní situaci?
… máte problémy s výchovou svých nezletilých dětí?
… máte problémy s neplacením výživného?
… uvažujete o pěstounské péči nebo o osvojení?
… nevíte na koho se obrátit se svými rodinnými problémy?
… potřebujete doprovázení při cestě k vyřešení složité životní
situace?
Můžete se obrátit na:
Pracovnice sociálně-právní ochrany dětí,
které vám pomohou např. při:
■ poskytnutí poradenství všem rodičům, dětem, jiným
občanům odpovědným za výchovu dětí ve věcech
výchovy a výživy
■ poskytnutí poradenství k podání návrhu rodičů na úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí,
zvýšení výživného, styku rodiče s dětmi, určení
otcovství, změně příjmení nezletilého dítěte, výkonu
rozhodnutí
■ řešení pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu
a osvojení
■ řešení výchovných problémů vašich dětí
■ řešení dalších, pro vás tíživých situací

Nabízíme vám poskytnutí základního a odborného soc. poradenství v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních norem.
Kde nás najdete:
Městský úřad Dobruška, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
náměstí F. L. Věka 26, (2. patro nad Českou spořitelnou, kanceláře č. 304 - 305)
Pracovní doba: pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek

7.30 – 17.00
7.30 – 15.00
7.30 – 13.30

Kontaktní osoby:
Sociálně-právní ochrana dětí - péče o dítě,rodinu - opatrovnictví
Bc. Markéta Prokešová,
tel. 494 629 629 (777 418 256)
Mgr. Miriam Voltrová,
tel. 494 629 627 (602 491 617)
Sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče + péče
o dítě, rodinu - opatrovnictví
Ing. Radka Sobotková,
tel. 494 629 623 (724 882 545)
Sociálně-právní ochrana dětí - kurátor pro děti a mládež + péče
o dítě, rodinu - opatrovnictví
Bc. Markéta Henclová,
tel. 494 629 624, (724 882 544)

Z HISTORIE
150 let | * 1868 – † 1917 Josef Bašek
* 6. února 1868 v Pulicích
† 1917 v Haliči (Polsko)
Studoval na rychnovském a královéhradeckém gymnáziu. V Praze studoval
malířství u prof. Mařáka (krajinářská
škola). Z rodinných a existenčních důvodů vstoupil do rakouské armády. I tam
projevoval vztah k výtvarnému umění
na různých místech svého působení, např.
v Uhrách, přímoří – u Kotoru aj. Krátký

čas byl učitelem kreslení na vojenské škole ve Vídni. Svoje malířské schopnosti
využíval především po dosažení vojenského zařazení u hulánského pluku v Haliči. Vystavoval své obrazy ve Vídni, ale
i Lvově, Římě, Brně aj. Především jeho
zimní krajiny a nálady byly vyhledávány
a uměleckou kritikou přijímány.
V letošním roce uplynulo již 150 let
od jeho narození.
(jm)

Dobrušské právo hrdelní
Městský soud a uplatňování práva jsou
pravděpodobně staré jako město Dobruška samotné. Exponovaná poloha na křižovatce obchodních cest nepochybně již
od počátku své existence lákala i nejrůznější živly kriminálního charakteru.
Za právní počátek hrdelního práva můžeme v Dobrušce považovat rok 1364, kdy
byla městu panem Sezemou z Dobrušky
udělena práva hradecká čili magdeburská.
Součástí tohoto právního souboru bylo
i právo hrdelní, tedy právo trestat těžká
provinění trestem smrti.
Z prvních dvou staletí, kdy bylo toto
právo v Dobrušce již zřejmě uplatňováno,
se nedochovaly žádné písemnosti, které
by blíže objasňovaly středověké dobrušské soudnictví. Stejně jako v případech
10

Josef Bašek

Popravní zvonek na radnici
dalších mezer v našich vědomostech
o starší historii města to lze přikládat především četným požárům, které Dobrušku
v její minulosti postihly a pravděpodobně
i tyto písemnosti zničily. První dochovaný

protokol pochází až z roku 1564 a řeší se
v něm nepřiznané otcovství. Ortel je až
překvapivě moudrý a ukládá potencionálnímu otci povinnost se s žalující oženit,
nebo jí vyplatit náhradu.
První poprava je písemně doložena
roku 1588. 3. února toho roku byla Lída,
dcera Maťkova Prokopce z Olešnice, odsouzena za vraždu novorozeněte. Sloužila
jako děvečka u hospodáře Jakuba Pavlíčka
v Kamenici, s nímž přišla do jiného stavu.
Na jeho návod bezprostředně po porodu
novorozeně zavraždila. Pachatelka byla
vyslýchána na mučidlech, zahrabána
za živa a probita kůlem. Jak je pro minulé
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Zápis ve Smolné knize (1588)
doby příznačné, o odsouzení hospodáře
nebylo ani řeči. V letošním roce si tedy
připomínáme 430. výročí této události.
Dobruška měla popraviště hned tři;
na Novoměstském kopci, v místě, kde stojí sloup s Nejsvětější Trojicí, byla stínadla,
na počátku Valských Dolů stávala zděná

šibenice a na místě dnešní kapličky Jana
Nepomuckého v Archlebových sadech se
prováděly ty nejkrutější tresty, jako bylo
zahrabávání za živa a probíjení kůlem,
lámání kolem apod. Kapličku samotnou
nechali postavit potomci posledního dobrušského kata Františka Zelingera.
Pranýře stály v našem městě dva. Jeden
přímo u radnice, další pak u děkanství,
tam, kde je dnes socha Kruciﬁxu. Druhý
z pranýřů sloužil jako potupa pro tajné
evangelíky. Byl však jedné prosincové
noci roku 1631 zničen a nebyl již obnoven.
Další okrouhlé výročí spojené s hrdelním právem je datováno 8. červencem
1788. Jako byla předchozí událost připomenutím smutným, tato je o poznání radostnější. Osvícený císař Josef II. nařídil
odstranit všechny symboly dříve zaniklého hrdelního práva. To odejmula Dobrušce již jeho matka Marie Terezie reformou
soudnictví v roce 1765. Josefovo opatření
směřovalo k tomu, aby zmizely všechny
pozůstatky popravišť, pranýře a podobné
záležitosti, které toto dědictví středověku
připomínaly. Od tohoto data tedy uplynulo již 230 let.
Možná, že toho dnes můžeme trochu
i zalitovat. Jen výjimečně se dochova-

Socha Nejsvětější Trojice v místě bývalého popraviště
ly alespoň pranýře (nejblíže v Náchodě
a v Olešnici v Orl. h.), ale ostatní připomínky neblahé minulosti zmizely takřka beze
stopy, čehož mohou želet snad jen organizátoři senzací cestovního ruchu.
(jm)

Z KULTURY
Filmový režisér ZdeněkTroška v kině
potvrdil: „Peklo skutečně existuje!“
chvilku i na krátký rozhovor pro Dobrušský zpravodaj.

V dobrušském kině se na sklonku minulého roku uskutečnila dvě předpremiérová představení nové ﬁlmové pohádky
Zdeňka Trošky nesoucí název Čertoviny.
Proslulého režiséra do Dobrušky doprovodili dva mladí herci. Richard Jaroslav
Müller v pohádkovém příběhu ztvárnil čeledína Jana. Dominick Benedikt se vyřádil
v jedné z hlavních rolí nešikovných čertů,
kolem nichž se zbrusu nová pohádka točí.
V Čertovinách byl čertem Uhelákem.
Režisér ZDENĚK TROŠKA si po autogramiádě a besedách s diváky mezi
dvěma vyprodanými představeními našel

Můžete prozradit, zda vlastníte zaručený recept, jak natočit dobrou pohádku?
Jaké ingredience musíte namíchat, aby
u malých i velkých diváků uspěla?
Pohádka je záležitost, která má jasná
pravidla. Myslím si, že kdo je chce jakkoliv překročit, porušit
nebo převymyslet,
tak se vždy se zlou
potáže. Pohádka má
mít velmi jednoduchý příběh, v němž
je na jedné straně
dobro a na druhé
zlo. Musejí se spolu utkat. Zlo má být
poraženo a po zásluze
potrestáno.
Dobro musí zvítězit. Do pohádky
nepatří žádná jiná
ﬁlozoﬁe ani psychologie. Je to tak
dáno od pradávna.

Pohádky musí být krásné a líbezné. Měly
by se odehrávat v malebné krajině a hrát
v nich mají krásní sympatičtí herci v pestrobarevných kostýmech. Exteriéry a interiéry v pohádkovém příběhu musí
pohladit po duši. Musí to být pastva pro
oči, ale i pro uši. Proto je důležitá i líbivá
hudba s chytlavými písničkami. Ještě chci
podotknout, že do kvalitní pohádky pod-

11

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 2 / 2018
le mého názoru nepatří současné moderní
výrazy.
Je těžké najít v současné době pro pohádku zajímavé exteriéry?
Je to velmi složité, protože všude je viditelný technický pokrok naší civilizace.
Zasáhl téměř každý kout naší země a je
jedno, zda jsme ve městě nebo na vesnici.
Všude se bohužel najde něco, co pohádce
překáží. Opravdu dá velkou fušku najít
místa moderní dobou netknutá.
Nebudu vás trápit otázkami na posouzení úrovně pohádek natočených vašimi
současnými kolegy režiséry. Zajímá mě,
které pohádky považujete za českou
klasiku?
Jako dítě jsem miloval a vlastně miluju
do dneška Hrátky s čertem, protože stále velmi obdivuji jedinečné obrázky malíře Josefa Lady. Mám rád pohádky Jana
Drdy. Vyrůstal jsem také na pohádkách
Boženy Němcové. Chovám k ní velký
obdiv. Musím prozradit, i když to je asi
z mých děl patrné, že mojí nejoblíbenější
pohádkovou postavou je čert. Jsem třiapadesátý ročník. Vyrůstal jsem na krásných
pohádkách, jako jsou Pyšná princezna,
Princezna se zlatou hvězdou na čele nebo
zmíněné Hrátky s čertem. Měl jsem třeba
velmi rád Legendu o lásce nebo Labakan.
Určitě moji pohádkovou představivost
ovlivnil například i Strakonický dudák.
Takže v žádné vaší pohádce nechybí
čert?
Ne, ne. Třeba v O princezně Jasněnce
a létajícím ševci se pekelníci nevyskytují.
Prozraďte, kde jste objevil peklo pro
Čertoviny?
To peklo skutečně existuje. Dokonce
se nachází nedaleko od vás ve východních Čechách. Poblíž města Hlinsko se
nachází vesnice Čertovina. Bydlí tam pan
Lapáček, který si vymyslel, že tam vybuduje nefalšované peklo. A skutečně se mu
to povedlo. Jedná se o turistickou atrakci, kam se můžete vydat na výlet. Je to
úžasně vymyšlené. Pekelské prostory se
nachází hluboko pod zemí. Je tam spousta
čertů a čertic, kteří vás doprovázejí. Hrajete s nimi hru a sledujete poutavý příběh.
Na povrchu je pak restaurace, kde vás čerti obslouží. Zásluhou Pavla Lapáčka jsme
v Čertovině mohli natočit nefalšované pekelné scény. Zřícenina hradu Velhartice se
zase nachází v západních Čechách. Rokli
jsme našli pod Kokořínem. Všechny
ostatní scény Čertovin se natáčely na jihu
Čech jen malý kousek od mlýna „Ééélišky“. Je to v podstatě jen přes Lhotský
rybník. Celý mlýn, který znáte z Princezny ze mlejna, byla kulisa. Po natočení ﬁlmu jsme jej museli zbourat a místo uvést
do původního stavu, protože nám ho povolili postavit v ochranné zóně pitné vody
pro město Bavorov. Čertoviny jsme vloni
12

Beseda v dobrušském kině. Zleva moderátor Josef Lukášek, Richard Jaroslav Müller
(čeledín Jan), Dominick Benedikt (čert Uhelák) a režisér Zdeněk Troška.
točili jen skutečně malý kousek od zmíně- Zdeňka Trošky na dotaz jednoho z nejného rybníka na louce, na níž čeledín Jan menších diváků v hledišti při besedě
po prvním předpremiérovém představení
kosí trávu.
v dobrušském kině, která sklidila bouřlivý
Jak vám během natáčení přálo počasí?
smích a potlesk zaplněného hlediště.
To vám byl zázrak! Moje paní profesorka z Českých Budějovic jela na výlet Existuje peklo?
do Svaté země. Přijela do Jeruzaléma To si piš! Počkej, až vyrosteš a oženíš se.
(six)
a napsala tam na papírek „Ať Zdendovi
svítí sluníčko. Pohádka ať se povede a lidem ať se líbí“. Papírek smotala do ruličky a vložila do pověstné Zdi nářků. Začali
jsme točit 23. května a skončili 28. června. Za celou nám neskáplo! Naopak padali jsme na hubu z vedra. Nepokosená tráva
na louce, kde jsme točili, uschla nastojato.
Kulturní zařízení města Dobrušky si
Když do ní foukl vítr, tak to tam vypadavás dovoluje pozvat v neděli 25. února
lo jako ve stepi střední Asie. Počasí nám
2018 v 19.30 hodin do Společenského
opravdu neskutečným způsobem vyšlo.
centra na divadelní představení TEĎ NE!
Točili jsme od sedmé ráno do sedmé odaneb Na tohle teď není ta pravá chvíle.
poledne a díky nádhernému letnímu počaFrederik je úspěšný muž. Má krásnou
sí jsme končili třeba už ve čtyři, takže se
ženu, dobré postavení, prosperující ﬁrmu.
štáb ještě stačil zajít vykoupat. (úsměv)
Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce

Pozvánka
do divadla

Prozraďte něco zajímavého na vaše
mladé herce?
Tak třeba to, že Richard Jaroslav
Müller v roli čeledína Jana skutečně sám
velmi zdatně kosil trávu. Naučil ho to jeho
dědeček, takže jsem ho nemusel nechat
zastupovat dublérem. Richard skutečně
posekal půl Šumavy. (úsměv) Dominick
Benedikt velká vedra obětavě protrpěl
v teplém kostýmu čerta Uheláka. Říkal,
což potvrdil i tady v Dobrušce, že se z něj
stal doslova karamel. Kolegové ze štábu
se mu snažili ulehčit různými slunečníky
a ventilátory. Často ho museli znovu přelíčit, protože se doslova roztékal.
Počasí vám přálo, ale prý se přece jen
našlo něco, co vám natáčení komplikovalo?
Ano. Bylo to letadla, která na krásné
modré obloze čárovala. Jednou dopoledne
bylo na nebi dvacet sedm čar. Sám jsem
je spočítal. Kluci je potom museli v počítači pracně vymazávat. Když si uvědomíte, že za jednu vteřinu proběhne
na ﬁlmovém pásu pětadvacet okének, tak
je to fakt dřina.
Na závěr jsme si nechali odpověď

a vůbec netuší, jak se tato událost vepíše
do jeho života.
Ve Frederikově životě totiž nic není takové, jak se zdá. Miluje svou ženu? Nebo
ji podvádí? Daří se jeho ﬁrmě? Anebo naopak? A co teprve, když se během jediné
noci všechny pochybnosti potkají na jednom místě, v jednom bytě… Ne, na nic
z toho teď očividně není ta pravá chvíle!
Nebo ano?
V této hře hrají: Michal Dlouhý, Kamil
Halbich, Kristýna Frejová, Filip Čapka
a další.
(mk)

Předprodej vstupenek bude zahájen
od 4. února v 15.30 hodin on-line
na www.kino.mestodobruska.cz
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Hudební festival F. L. Věka informuje

Má vlast s Českou ﬁlharmonií na festivalu Pardubické hudební jaro
Jak v závěru loňského ročníku Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka
avizoval jeho umělecký ředitel Pavel Svoboda, připravili pořadatelé festivalu pro
příznivce krásné hudby zájezd na vystoupení České ﬁlharmonie v rámci 40. ročníku přehlídky Pardubické hudební jaro.
Na programu slavnostního koncertu k 100. výročí vzniku Československé
republiky, který se uskuteční ve středu
14. března od 19 hodin v Tipsport aréně
v Pardubicích, je cyklus symfonických
básní Bedřicha Smetany Má vlast.
Zájemci se mohou do 15. února přihlásit e-mailem na info@mhf-vek.cz
nebo na Informačním centru v Dobrušce, kde zároveň uhradí 300 Kč za vstupenku. Předpokládaný odjezd autobusu
v 17 hodin z Dobrušky (autobusové nádraží, Laichterova ulice).

ho orchestru Českého rozhlasu, který se
uskuteční 23. září v industriálním prostoru ﬁrmy KBA Graﬁtec a bude věnován
100. výročí založení Československé republiky.
Zazní díla českých mistrů a příznivci
festivalu si je poprvé v historii této hudební přehlídky budou moci vychutnat
v provedení symfonického orchestru.
Zajímavosti z festivalové pošty
V polovině ledna obdrželi organizátoři
tento e-mailový dotaz: "Prosím Vás o informaci, zda se v tomto roce bude konat
další ročník Mezinárodního hudebního
festivalu F. L. Věka. Navštívil jsem internetové stránky festivalu a velice mě zaujaly." Jeho pisatelem byl Ing. Miroslav
Pavlák, PhD.
Ze zajímavé korespondence, která následovala, uvádíme:
„Jsem přímým potomkem vrchního
opočenského panství, který v době pů-

Dárkové poukazy na 8. ročník hudebního festivalu F. L. Věka
Na Informačním centru v Dobrušce
jsou stále v prodeji dárkové poukazy, které jejich majitelé vymění před zahájením
8. ročníku festivalu F. L. Věka za abonentku zaručující místa v předních řadách
koncertních prostor. Hodnota poukazu je
990 korun.
Největším lákadlem letošního ročníku bude slavnostní koncert Symfonické-

sobení F. L. Věka řídil panství a o němž
se zmiňuje také Alois Jirásek v kapitole
XII „F. Věk Thálii stánek chystá“ ve III.
díle. Vrchní Jean de Beyerle byl rovněž
ztvárněn Mistrem Nedbalem v seriále F.
L. Věk. Můj 4x praděd přišel do přímého
kontaktu s Věkem - Hekem a tehdy nebyl
příliš nadšen myšlenkou pořádat české
divadlo na panství. Nicméně vážil si jeho
hudebního talentu.
Můj 4x praděd Jean de Beyerle, německy se psal Johann Karl, byl v úzkém
příbuzenském vztahu s vrchním Antonem
Herzigem z Herzfeldu (převzal po něm
správu panství, když Anton Herzig zemřel). Anton Herzig je znám tím, že se
vypracoval svou pílí z pasáčka vepřů až
na místo vrchního opočenského panství
a byl povýšen Marií Terezií do šlechtického stavu. Manželka Jeana de Beyerle,
má 4x prabába, byla dcerou opočenského lékaře Kryštofa Maixnera, jehož žena
byla dcerou Ludvíka Trögera von Kőniginberg, primátora
Hradce Králové povýšeného do šlechtického stavu císařem
Karlem VI.
Rád bych myšlenku pořádání Mezinárodního hudebního
festivalu F. L. Věka
trvale podporoval.“
(eda)

Divadelní ples (konečně!) plnoletý…
Rok 2018 je rokem
mnoha kulatých výročí spjatých právě s osmičkou v letopočtu. Budeme si připomínat
sto let od vzniku Československé republiky, 80 let od podepsání Mnichovské dohody v září 1938, 70 let od komunistického
puče v únoru 1948, 50 let od srpnové okupace v roce 1968.
Ale jsou i jiná výročí...
Svou symbolickou osmičku si připomíná i tradiční divadelní ples Divadélka
Na štaﬂích, který letos dosáhne počtu
osmnácti ročníků, tedy věku dospělosti
a plnoletosti, kdy jedna etapa života končí
a něco nového začíná.
Tyto plesy mají již od svých počátků
vždy své základní společné téma. A tak
tu v minulosti byly např. plesy loutkové,
v opeře či v Hollywoodu, antický, abiturientský i evropsky unijní, večery připomínající jubilea světového dramatika N.
V. Gogola, fantasty a prognostika Julese
Vernea či císaře a krále Karla IV., nebo

plesy, kde hlavní roli hrály např. pokrývky hlavy, hračky i různé barvy.
Letos budou tímto hlavním motivem
právě ona kulatá „osmičková“ výročí.
V celovečerním programu uvedou divadelníci své pojetí oněch osudových či
magických osmiček, o kterých se všeobecně domníváme, že v mnoha ohledech
ovlivnily – pozitivně či negativně – naše
životy, a to často v souvislostech možná
poněkud neobvyklých.
Také návštěvníci plesu mohou předvést svoje představy nejen těch velkých
a oﬁciálních jubileí, ale i jiných, která je
v dávné i méně vzdálené minulosti něčím
oslovují či inspirují, nebo těch, která mají
význam právě jen a jen pro ně.
Na ples jsou zváni všichni, kteří mají
chuť prožít večer, na kterém se do značné míry budou spolupodílet, a který bude
takový, jaký si sami udělají. A osmičky
budou skutečně všudypřítomné.
18. divadelní PLNOLETÝ ples se koná
v pátek 16. února od 20.00 hodin v Kul-

turním domě města Dobrušky v Archlebových sadech, k poslechu a tanci bude hrát
DUHA music.
Vstupenky po 150 Kč a bližší informace pro návštěvníky lze získat u paní
Kristiny Zahradníkové,
e-mail: kzahradnikova@email.cz;
mobil: 604 574 114.
Pozn: Ples se bude konat za podmínky, že
se ho zúčastní minimálně 88 návštěvníků.
(DNŠ - zz)
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Před patnácti lety nás opustila Drahomíra Dachsová
V únoru letošního roku tomu bude patnáct let, co zemřela ředitelka Základní
umělecké školy v Dobrušce paní Drahomíra Dachsová.
Narodila se 28. 12. 1953 a od dětství byla pro ni největším koníčkem hra
na kytaru. Tento nástroj se stal také jejím
hlavním oborem na kroměřížské konzervatoři, kde studovala ve třídě pana profesora Švédy a absolutorium tam získala
v roce 1975.
Na ZUŠ (tehdy Lidové škole umění)
v Dobrušce začala působit na částečný
úvazek již během studia v Kroměříži.
Po absolvování školy a svatbě učila následující školní rok v LŠU už na plný úvazek. V počátcích učitelské praxe prošli
její třídou např. Věra Martinová, František Zima (současný ředitel ZUŠ), Ludmila Hrnčířová - Netíková a další.
Po odchodu ředitele zušky Miroslava Drašnera do důchodu absolvovala
funkční studium a převzala vedení školy. Chtěla veřejnosti nabídnout co nejširší škálu vyučovaných oborů, a proto
- vedle zachování a modernizace stávající výuky - usilovala o rozšíření nabídky
o hru na elektrofonické nástroje (včetně
využití PC techniky) a hru na bicí nástroje.
Její plány vyžadovaly mimo jiné i větší a vhodnější prostory, a tak se podařilo školu přemístit ze zcela nevyhovující
budovy v Solnické ulici do objektu čp.
428 v ulici Kostelní. Ten však bylo nutné
postupně rekonstruovat a doplňovat vybavení (taneční a koncertní sály, podlahy,
šatny a vypalovací pec pro výtvarný obor,
nová fasáda). Na pozemku za školou

chtěla vybudovat i malé přírodní divadlo
pro literárně dramatický obor a případné koncerty. Jejím největším snem bylo,
aby škola měla vlastní dětský orchestr
s využitím elektrofonických, dechových,
smyčcových a bicích nástrojů. Mnohé své
záměry ale bohužel nestihla zcela dokončit. Vše narušila vážná nemoc, které paní
Drahomíra Dachsová podlehla 10. února
2003.
Její největší sen, dětský orchestr školy,
se díky novému řediteli Františku Zimovi,
obětavému pedagogickému sboru a výborným žákům splnil jak co do složení,
tak i výběrem repertoáru.
Vzpomínky na Dáďu
Faktograﬁcké údaje připomínají přede-

vším profesní dráhu Drahomíry Dachsové. Osobní vzpomínky těch, kteří ji zažili
jako pedagožku a kolegyni, jsou pohledem zcela jiným, pohledem, jemuž ani
patnáct let nic neubralo na autentičnosti.
Během vzácné půlhodinky strávené
se současným ředitelem ZUŠ Františkem
Zimou a učitelkou hudby Danielou Štěpánovou se dalo lehce pochopit, že právě Drahuška (či Dáďa) patřila k lidem,
na které se opravdu nezapomíná.
Z úst obou pedagogů jedno za druhým sršela spojení jako nesmírně hodný
a obětavý člověk, pro školu doopravdy
žila a téměř v ní bydlela, všechno dělala
do posledních chvil velice poctivě...
František Zima, tehdy žák, mimo jiné
prozradil: „Díky paní učitelce Dachsové
se moje zájmy překlopily k hudbě. Zažil
jsem ji plnou energie a učitelského nadšení v začátcích pedagogické praxe.“
A Daniela Štěpánová? „Uměla bojovat
za správnou věc,“ pronesla a na důkaz připojila historku, jak paní ředitelka pomohla
bojovat proti nejasně stylizovaným podmínkám účasti v celostátní soutěži hry na akordeon a komorní hry. Tím prosadila účast
dobrušských talentů Pavla Svobody (dnes
vynikající varhaník) a Jiřího Kupky v soutěži, která se konala v Chocni v roce 2002.
(eda, s využitím materiálů ZUŠ)

Vzpomínkový koncert v synagoze
Památce Drahomíry Dachsové věnují
pedagogové a žáci ZUŠ Dobruška
koncert, který se uskuteční 21. února
od 17 hodin v krásných prostorách
synagogy.

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ÚNOR 2018
Beletrie pro dospělé
Leylah Attar
Michel Bussi
Andrea Sedláčková
Kate Mortonová
Smoljak, Svěrák
A. J. Finn
Nora Robertsová
Maria Dahvana Headleyová
Marcela Mlynářová
Robert Fulghum
Michal Viewegh
W. Paul Young

Papírová labuť
Černé lekníny
Každý něco tají
Ztracený slib
Filmové komedie I., II.
Žena v okně
Pošetilý sen
Magonie
Rozcouraná duše
Opravář osudů
Nové pohádky pro unavené rodiče
Eva

Naučná literatura pro dospělé
Marek Vácha
Nevyžádané rady mládeži
Karel Hvížďala
Vlčice: rozhovory
s Magdou Vašáryovou
a Ivou Brožovou
Michal Petrov
Retro ČS 3: (povolená) dovolená
Jeﬀ a Barbara Gallowayovi Běhej a hubni
Mark Manson
Důmyslné umění,
jak mít všechno u pr**le
14

Karel Nešpor
Jaroslav Kmenta
Soňa Červená
Michael Borovička
Literatura pro děti
Milena Durková
Aleksandra
a Daniel Mizielinští
David Walliams
James R. Hannibal
Luke Pearson
Cathy Hapka
Daniela Kulot
Petra Soukupová
Dina El-Nawabová
Mary Kellyová
Mary E. Pearsonová

Kudy do pohody
Boss Babiš
Stýskání zažehnáno
Praha temná a tajemná
Bára krotí rodinu
Mapy
Dědečkův velký útěk
Ztráty a nálezy
Hilda a troll;
Hilda a půlnoční obr
Její Výsost Soﬁe. Kouzelná
hostina
Jsme kamarádi!
Kdo zabil Snížka?
Dostaňte mě ven!: tragické
následky jednoho pokusu
Zasněžená červenka
(Příběhy se šťastným koncem)
Falešný polibek.
Kroniky pozůstalých
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Poznámky pod čarou aneb náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Markéta Pilátová:
S BAŤOU V DŽUNGLI
1. vydání, Torst, Praha, 2017, 389 s., 333 Kč
Životopisný román mapuje čtivě a uvěřitelně život podnikatelské osobnosti Jana
Antonína Bati v nuceném exilu. Zatímco
v rodné zemi komunisté budovali diktaturu,
stavěl J. A. Baťa v brazilské džungli nové Zlíny. Autenticita příběhu
funguje díky inspiraci,
informacím pocházejícím z rozhovoru
autorky s Baťovou vnučkou i z rodinných
pramenů. Suverénní vypravěčka Markéta
Pilátová vystavěla na základě rodinných
vzpomínek, deníků, dokumentů, Baťových prozaických i básnických pokusů
neobyčejně čtivý román dvacátého století.
Hodnocení z databáze knih: 86%

Literatura pro mládež:
Hervé Tullet: KNÍŽKA
2. vydání, Portál, Praha, 2016, 56 s., 185 Kč
Co všechno zmůže
puntík.
Interaktivní
kniha určená pro společnou práci rodičů
(pedagogů) a dětí předškolního věku.
Kniha
přirozeně
rozvíjí pozornost, orientaci na ploše, číselné představy a zrakové vnímání dětí. Výchozím bodem je žlutý
puntík, který se dále mění podle instrukcí
(ťukání, třepání, tleskání).
Hodnocení z databáze knih: 94%
Dva nové časopisy pro děti v knihovně
V letošním roce přestal vycházet dětský komiksový časopis Tom a Jerry.
Nabídneme proto dětem nově magazín
SPIDERMAN, jeden z nejúspěšnějších

Ohňostroj na Silvestříku nadchl
Loňský dobrušský rok zakončil na náměstí F. L. Věka tradiční dětský Silvestřík. Během nezvykle teplého podvečera
nejmenší opět potěšil kouzelník Mr. Carlo. Členové pionýrského oddílu Táboráčci vedení Jiřím Říhou připravili tradiční
soutěže a aktivity pro děti, které odměnili
sladkostmi.
V soutěži o nejkrásnější jednohubku
se tentokrát sešlo méně slaných i sladkých
exponátů. Ale originalita jim jako obvykle
nechyběla. Soutěžní porota to tak neměla vůbec jednoduché. Oceněnými autory
jednohubek se stala čtyři děvčata a jeden

kluk: sedmiletá Denisa Benešová, o rok
starší Tereza Fialová, Alžběta Nejmanová
a Tereza Hrzánová (obě devět let). Zdatně jim sekundoval jedenáctiletý Tadeáš
Vosyka.
Netrpělivě očekávaný vrchol nastal
s údery šesté hodiny. Nad potemnělým
náměstím za zvuků symfonické hudby
Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka symbolizující přicházející rok 2018,
v němž si připomeneme stoleté výročí
vzniku republiky, se na více než deset minut rozzářil velkolepý ohňostroj „střelmistra“ Jiřího Zelingra.

a nejoblíbenějších komiksů na světě, určený zejména pro chlapce ve věku 8-15
let. Setkají se v něm se středoškolským
studentem Peterem Parkerem, který se
dokáže proměnit v Pavoučího muže.
Pro malé slečny bude k vypůjčení časopis SOFIE PRVNÍ, který vznikl na motivy oblíbeného seriálu Disney Channel.
V jeho hlavní roli vystupuje odvážná,
zvídavá a dobrodružná Soﬁe, nastávající
princezna.
Město Dobruška děkuje za podporu tradiční
akce dobrušským ﬁrmám
TO-PI-TO, Asinta, Autoškola Jarkovský, Nástroje CZ, Staročeský pivovárek, Lékárna
Hradecký, Lékárna U Zlatého lva, KBA-Graﬁtec, Kand, pekárna Klobás, pekárna
MARTA, OPOS čerpací stanice, bar Mirage, Petr Čančara. Dále společnostem Sodexo Praha, AG Typ Kostelec nad Orlicí,
Marius Pedersen Hradec Králové, Matrix
Lipovka, Pojišťovna Kooperativa.
Ing. Jana Hedvičáková,
Kulturní zařízení města Dobrušky
Fotografie ze Silvestříku na straně 2

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci únoru oslaví významná životní jubilea:
Libuše Ulrychová
Ludmila Radkovičová
Marie Hejzlarová
Miroslav Večeřa, Ing.
Otto Mračno
Josef Petr
Jana Radilová
Antonín Havránek
Vlasta Hrudíková
Miroslav Kodydek
Zdeněk Plachý

96 let
91 let
90 let
90 let
85 let
85 let
70 let
65 let
65 let
65 let
65 let

Dobruška, Na Poříčí
Dobruška, Pulice
Dobruška, Spojovací
Dobruška, Mírová
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Na Poříčí
Dobruška, Na Budíně
Dobruška, Javorová
Dobruška, Tyršova
Dobruška, Sadová
Dobruška, Orlická

Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V prosinci z našich řad odešli:
Krawciwová Marie
MUDr. Benešová Růžena
Mach Josef
Boháčová Zdeňka
Šolin Václav
Toráč Dušan
Fišera Jaroslav
Moravcová Vlastislava
Jarošová Anna
Malá Věra

1930
1957
1941
1937
1923
1948
1941
1933
1933
1936

Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Spáleniště
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Domašín

Čest jejich světlé památce!
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ZE ŠKOL
Devadesát miliónů pro studenty Střední školy – Podorlického
vzdělávacího centra
Hodně z nás, kteří chodíme nebo jezdíme do Pulic, víme, že po levé straně silnice
se nachází areál Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra, který v minulých letech trochu změnil barva školy, ale
jinak už po mnoho let zůstává stále stejný.
Dlouho to však platit nebude! Během
několika týdnů se vzhled a klid tohoto místa začne dost výrazně měnit. Škola totiž
začne realizovat téměř 90 miliónový projekt, který po několikaleté intenzivní práci
projektových manažerů školy a týmu dalších odborníků v minulých týdnech schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedná
se o stavbu a úplné technické vybavení
zcela nové dvoupodlažní haly s užitkovou
plochou téměř 2600 m², kde v přízemí
vznikne nová svářečská škola s kapacitou 24 pracovišť, praktická laboratoř
CNC strojů, která bude obsahovat čtyři
CNC stroje (včetně nového stroje s pěti
osovým systémem a další frézkou a soustruhem) s propojením do řídícího velínu
odděleného skleněnou stěnou s vybavením novou technikou i softwarem. Další prostory budou patřit šesti robotům
KUKA a jejich řídícímu centru opět oddělenému skleněnou stěnou. Tito roboti
ještě před nedávnem pracovali v závodě
Škoda Auto a. s., od kterého je škola dostala darem. Dnes zatím čekají ve skladu
na nové prostory.
Ve druhém podlaží haly bude osm odborných učeben a laboratoří vybavených
nejmodernějšími pomůckami pro výuku
strojírenství, elektrotechniky (škola již

nyní umožňuje studentům vykonání zkoušek z vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné
způsobilosti v elektrotechnice) a informačních technologií. To bude umožňovat
plné využití sítě WI-FI při výuce s maximální garancí ochrany dat. V každém
podlaží pak bude sociální zařízení a šatna
studentů splňující nejnáročnější požadavky BOZ, PO a hygieny. Bezbariérový
přístup mezi podlažími bude zajištěný
prostorným výtahem.
Realizace projektu této dobrušské škole, která má šedesátiletou tradici a je již
11 let samostatnou „školskou právnickou
osobou“ (nestátní nezisková organizace)
a v žádném oboru denního studia nevybí-

rá školné, naopak studenty nadstandardně
materiálově i finančně podporuje, umožní zásadní zkvalitnění výuky a přípravu
studentů v oblasti strojírenství, elektrotechniky a výpočetní techniky a je zároveň odpovědí školy na požadavky firem,
organizací a vysokých technických škol.
Škola je také vlastníkem všech budov,
zařízení i pozemků v celém výukovém
areálu. Zřizovatelem školy je Podorlické
sdružení zaměstnavatelů, z. s., což je zárukou nejen zajištění široké odborné praxe studentů na nejnovějších technologiích
přímo ve firmách, ale i zárukou jejich
uplatnění po úspěšném absolvování školy.
(jme)

Originální dárek studentům
- rozšířená horolezecká stěna
Na konci roku 2017 dostali žáci dobrušského gymnázia velice
hezký dárek, kdy původní lezecká stěna byla rozšířena o další
část. Od té doby si už mohlo mnoho dětí ověřit svoje dovednosti a vyzkoušet náročnost jednotlivých lezeckých tras na vlastní
kůži při kroužku lezení.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům
z řad rodičů, přátel školy i ostatní veřejnosti, kteří se na tomto
projektu podíleli. Celý záměr SRPG, jehož hlavním iniciátorem
byl Mgr. Jan Dyntar, se mohl uskutečnit i díky podstatné ﬁnanční
podpoře města Dobrušky. Proto jsme pozvali Ing. Petra Lžíčaře,
starostu města, na malou obhlídku, při níž vznikla společná fotograﬁe umístěná k článku.
(lh)
Před horolezeckou stěnou. Zleva: Mgr. Jana Doležalová (předsedkyně SRPG), Ing. Petr Lžíčař (starosta Dobrušky) a Mgr. Lenka Hubáčková (ředitelka dobrušského gymnázia)
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Mokré putování
Ve čtvrtek 7. prosince navštívila ZŠ
Opočenská paní Terezie Netrestová, zaměstnankyně Centra rozvoje v České Skalici. V rámci environmentální výchovy
měla pro žáky připraveny dva programy.
Vzhledem k ročnímu období nebyly realizovány venku v přírodě, nýbrž v učebně,
což žákům vůbec nevadilo, naopak mohli
využít PC a interaktivní tabuli.
Pro žáky 1. stupně byl realizován program s názvem „Mokré putovaní“, jehož
cílem bylo seznámit je s koloběhem vody
v přírodě. Aby žáci lépe tento proces pochopili, měla paní Netrestová ke každé
aktivitě připraveny velmi pěkné názorné
pomůcky. Program byl interaktivní a dokázal všechny vtáhnout přímo do děje.
Z dětí se staly kapičky vody putující mezi
nebem a zemí, vyráběly duhu z krepové-

ho papíru, hledaly mezi sebou kamarády
se stejným skupenstvím vody na kartách

a nakonec ve skupinách vytvořily malbu
své vodní plochy, ledovce, mlhy, mraků...

Nebojte se netopýrů!
„Nebojte se netopýrů“ byl název programu pro starší žáky.
V úvodu besedy se paní Netrestová zajímala, zda se žáci netopýrů bojí, zda se již někdy s netopýrem setkali a co všechno o něm
vědí. Následně rozdala kartičky s otázkami o těchto zvláštních
savcích s tím, že je zodpoví až po zhlédnutí obrazové prezentace
s jejím komentářem.
Během projekce se žáci aktivně zapojovali a dotazovali se
na různé skutečnosti týkající se života netopýrů. Zjistili například, kde netopýři žijí, že celou zimu prospí, že rodí jen jedno
mládě, čím se živí, kolik druhů netopýrů existuje...
Čas zajímavého programu velmi rychle uběhl a žáci si z uvedeného dne odnášejí, kromě mnoha nových informací, také nevšední zážitek. Těší se, s jakým tématem budou příště seznámeni.
ZŠ Opočenská, Dobruška

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Dětská skupina Grafinka při KBA-Grafitec
má za sebou půl roku své činnosti
Dětská skupina zahrnuje pravidelnou
péči o dítě do zahájení jeho povinné školní docházky. Dítěti umožňuje docházku
v rozsahu nejméně šest hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena
na zajištění potřeb dítěte, na jeho výchovu, rozvoj jeho schopností a dovedností
a na kulturní a hygienické návyky dítěte.
A právě taková dětská skupina již půl
roku existuje při KBA – Graﬁtec v Dobrušce. Již půl roku ji navštěvují děti,
jejichž maminky pracují ve společnosti KBA – Graﬁtec, která je jediným výrobcem tiskařských ofsetových strojů
v České republice.
Do Graﬁnky dochází i i dvouletá Karolínka Jakubská z Dobrušky. Její maminka

činnost dětské skupiny ohodnotila těmito
slovy: „Jsem na mateřské dovolené, kte-

Hana Jakubská

Karolínka Jakubská s tetou
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rou jsem si chtěla prodloužit, proto jsem
potřebovala nějaký přivýdělek. A to mi
právě v KBA – Graﬁtec umožňují. A Karolínka si taky velmi rychle zvykla a je
zde velmi spokojená. Dokonce mě každé
ráno honí, ať spěchám, že už se do školky,
jak ona říká, moc těší. Už se tu naučila říkanku a teď se s tetou učí barvy. Vyhovuje
mi také to, že dětská skupinka je v patře

budovy, kde v přízemí jsou dílny, ve kterých pracuji. Práce to není zase tak složitá, jedná se o montáž elektrosoučástek,
přípravu kabelů a zapojování a montování
rozvaděčů, což se dá velmi dobře zvládnout. Na začátku jsem tomu sama vůbec
nerozuměla, ale brzy jsem to díky zaškolení ze strany KBA - Graﬁtec pochopila
a dnes vše hravě zvládám.“

A tak žlutá budova u hlavní silnice
k Novému Městu nad Metují každé ráno
ožívá dětským smíchem. Někdy je to již
v šest hodin, někdy déle. Záleží na tom,
jak maminky pracující v KBA – Graﬁtec
potřebují, neboť i dětská skupina Graﬁnka se přizpůsobila potřebám zaměstnanců
ﬁrmy.
(jme)

VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLADÉ
Vješák - člen Asociace Comeniana

Volnočasový klub Vješák je již od roku
2015 členem Asociace Comeniana, jejímž hlavním smyslem a cílem je podpora

tradičních rodinných hodnot, zdravých
mezigeneračních vztahů, sdružování a zastřešování mateřských, rodinných, senior-

Přátelé Pulické školy

ve spolupráci s Městem DOBRUŠKA

pořádají

Hudba: V+M.Flígrovi

Soutěže masek o pěkné ceny
Občerstvení pro děti a dospěláky zajištěno
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 30 Kč
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ských, volnočasových a nízkoprahových
center z celé České republiky. Tyto cíle
jsou naplňovány zejména prostřednictvím
vzdělávacích a osvětových programů, odborných seminářů a konferencí, lektorské
a poradenské činnosti, kterou Asociace
pro své členy pořádá.
Právě v únoru navštíví všichni vedoucí
a dobrovolníci z klubu dvoudenní konferenci pořádanou výše uvedenou Asociací.
Konference se každoročně účastní vedoucí přibližně z 30 různých klubů a center
zaměřených na práci s dětmi a mládeží.
Hlavní téma konference bude zaměřeno
na aktuální problematiku a vývoj práce
s mladou generací, přičemž vedoucí se
zde budou moci zapojit do interaktivních
diskuzí, sdílet své poznatky a zkušenosti a načerpat cenné podněty a nápady
do další práce s mladou generací. Členem
Asociace Comeniana je mimo jiné také
Rodinné centrum Sedmikráska, které se
nachází ve stejných prostorách jako náš
Volnočasový klub.
Za tým Vješáku,
Mgr. Gabriela Machová
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
únor 2018
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, telefon: 494 629 668 a 725 048 991
RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí Františka Kupky, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz věže) je mimo sezónu přístupná
na předchozí objednání v muzeu nebo v informačním centru.

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, telefon 777 418 746 a 494 623 802
(informace o pronájmu sálu, klubovny a dalších prostor KD)
Pátek 2. února od 20.00
21. HÁZENKÁŘSKÝ PLES
Hraje skupina Memory. Bohatá tombola. Vstupné
120 Kč. Pořádá oddíl národní házené TJ Sokol Dobruška. Předprodej vstupenek v CK Avanti-Tour, Pulická 21
(stará poliklinika). Tel. 494 622 328 nebo 603 194 291.
Středy 7., 14. a 21. února od 19.30
KURZ TANCE PRO PARTNERSKÉ DVOJICE
Lektoři: Jan Souček a Jana Krtičková z Hradce Králové.
Sobota 10. února od 20.00
MALÝ VELKÝ PLES – Od jara do zimy
K tanci a poslechu hraje skupina Medium. Rezervace vstupenek
u Katky Potočkové (tel. 731 004 767). Pořádá Junák – Český
skaut, středisko Dobruška.
Pátek 16. února od 20.00
18. (PLNOLETÝ) DIVADELNÍ PLES
Tématem plesu budou osmičková výročí a mnoho dalšího, co
s nimi souvisí. Hraje Duha music. Bohatá tombola. Vstupné
150 Kč. Vstupenky a bližší informace u paní Kristiny Zahradníkové, e-mail: kzahradnikova@email.cz, mobil: 604 574 114.
Pořádá Divadélko Na štaﬂích Dobruška.
Neděle 18. února od 14.00
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Hudba: V+M Flígrovi. Soutěže masek
o pěkné ceny. Vstupné: děti 30 Kč, dospělí
30 Kč. Pořádají přátelé Základní školy Pulická ve spolupráci s městem Dobruška.
Pátek 23. února ve 20.00
10. ROCKOVÝ BÁL
Hraje rocková skupina Old Horse. Předtančení a bohatá tombola.
Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek od 1. února ve ﬁrmě ACT
Plus, Opočenská 531 (tel: 494 622 142) nebo v ZUŠ (pí. Rašková – tel. 494 623 916). Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Doly
ve spolupráci se Skibob klubem Dobruška.

SVĚT LOUTEK

přehled akcí
Neděle 25. února v 10 hodin
POHÁDKA NARUBY
Představení dobrušského loutkového divadla pro nejmenší.

SOKOLOVNA
Opočenská 585, telefon 724 179 754
Pátek 9. února od 19.00
2. REPREZENTAČNÍ PLES
FLORBALOVÉHO KLUBU FBC DOBRUŠKA
K poslechu a tanci hraje kapela Fish band + diskotéka Pohodex teamu v malém sále. Vstupenky s místenkou v předprodeji
v Informačním centru 100 Kč, na místě 130 Kč.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní 428, telefon 494 623 794
Pondělí 5. února v 17.00
VZPOMÍNKOVÝ KONCERT ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBRUŠKA

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 46
Středa 21. února v 17.00
KONCERT ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBRUŠKA

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
Čtvrtek 1. února až středa 28. února
ZIMNÍ PROCHÁZKA DOBRUŠKOU
Výstava fotograﬁí Pavla Štěpána. Přístupná v otevíracích hodinách městského úřadu: pondělí a středa 7.30 – 17.00, úterý
a čtvrtek 7.30 – 15.00, pátek 7.30 – 13.30. Vernisáž ve čtvrtek
8. února od 17 hodin.

KNIHOVNA
Na Budíně 850, telefony 494 629 585 a 607 834 738

Otevírací doba
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

Sokolovna - Opočenská 585
Neděle 11. února v 10 hodin
KAŠPÁREK A HRDINA ŠMIDRA
Tradiční pohádka v podání herců dobrušského loutkového divadla.

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.30
12.30 – 14.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí
středa
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.00
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00
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Výstava ve foyer knihovny
ve výpůjčních hodinách knihovny
JAK ČARUJE ZIMA
- výstava prací předškolních dětí z Mateřské školy
Komenského.
Uvidíte veselé obrázky
plné fantazie a pestrých barev. Děti tvoří velmi rády,
tak se přijďte přesvědčit,
jak se jim to povedlo.
Čtvrtek 1. února v 15.00
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Tradiční akce pro předškolní děti ve věku od 4 do 6 let se zábavným programem. Maminky mají možnost využít přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku aj.
PŘEDNÁŠKA
Úterý 20. února v 17.00 ve foyer knihovny
LÁSKA, ZDRAVÍ A ŽITÍ V RADOSTI
Přednáší Kateřina Hofmanová, Dipl. Homeopat. Témata: Naše
bytí na úrovni Universa, Informace a vědomé programování,
Celostní a alopatická medicína, Onkologie – nové směry a víra
v uzdravení, Emoční inteligence versus IQ, Význam našich myšlenek a slov, Nalezení božské jiskry v nás.
Více informací naleznete na
http://www.homeopatie-ajurveda.cz/ Vstup volný.

RÝDLOVA VILA
Novoměstská 187, telefon 494 629 667
KLUB SENIORŮ vždy v 15.00
Pondělí 5. února
PTÁCI ZAHRAD A PARKŮ
(Pavel Světlík, A Rocha)
Pondělí 12. února JERUZALÉM (Vladimír Svatoň)
Pondělí 19. února BESEDA SE STAROSTOU
(Ing. Petr Lžíčař)
Pondělí 26. února ŠVÝCARSKO (Bronislav Kaleta)
Středa 7. února v 9 hodin
NA SLOVÍČKO
Bude se vařit káva nebo čaj pro všechny, kterým víc chutná, když
ji pijí s přáteli. Příjemné posezení zpestří povídání o ručních pracích, kterým se v zimních měsících máme čas věnovat. Můžete
přinést své výrobky a pochlubit se ostatním. Vítáni jsou i muži.
Pořádají SONS Dobruška a Městská organizace Svazu důchodců ČR. Občerstvení zajištěno.
Čtvrtek 15. února v 16.00
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Na sousedské posezení, které připravily SONS - odbočka Dobruška a Městská organizace Svazu důchodců ČR, přijedou členové Horské služby z Deštného v Orlických horách. Nebudou
jen povídat, ale přivezou s sebou i pomůcky, které jim pomáhají
zachraňovat lidské životy. A zodpoví dotazy účastníků. Občerstvení zajištěno.
KLUB DŮCHODCŮ: pravidelné schůzky každé úterý od 14
do 17 hodin
CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE: pravidelné bohoslužby vždy v sobotu (kromě 1. soboty v měsíci – shromáždění
ve Vamberku); studium bible 9 – 10.15, bohoslužba s kázáním
10.30 – 11.30. Během bohoslužby je zajištěn program pro děti.
Každý je vítán.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, telefon 494 621 505
Pátek 2. února od 8.00
POLOLETKY ŽÁDNÉ PĚTKY
Výtvarná dílna pro školní děti. Vstupné 50 Kč.
Úterý 13., 20. a 27. února vždy 8.30 – 11.00
POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY
Chcete umět posílat e-maily se stejnou lehkostí, jako pečete bábovku? Chcete vědět nejčerstvější zprávy? Přihlaste se do základního
kurzu! Naučíte se používat textové programy,
psát a posílat elektronickou poštu a vyhledávat informace na internetu. Celková cena za tři lekce 600 Kč.
Sobota 17. února od 9 do 16 hodin
MALBA KVĚTIN
Kurz malby květin a květů olejovými barvami. Přihlášky a více
informací na www.konecnekreslim.cz.
Sobota 24. února od 14.00
DRÁTOVANÝ ZAJÍČEK
Kurz velikonoční dekorace na vyfouknutém vajíčku s Martinou
Horákovou. Cena kurzu 220 Kč.

VJEŠÁK
Náměstí F. L. Věka 24, telefon 776 705 177
Úterý 6. února v 16.30
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Pondělí 19. února v 16.30
FOTO WORKSHOP
Úterý 23. ledna v 16.30
SNOW SESSION - sněhové řádění
Pátek 23. února v 19.30
VEČER DESKOVÝCH HER

IXKO
Církev bratrská, Zd. Nejedlého 574, tel. 736 788 254, www.ixko.eu
AWANA (klub pro děti od 5 let)
BIBLICKÉ STUDIUM

každé pondělí v 16.30

středa 3. a 17. ledna v 19.00

K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) každou sobotu
v 18.00
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA každou neděli od 9.30 v Kině 70
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)

STŘEDNÍ ŠKOLA SPŠel-it
Čs. odboje 670, telefon 494 323 496
Sobota 24. února
9.00 – 17.00
a neděle 25. února
9.00 – 16.00
VÝSTAVA VLÁČKŮ
(3. výstava železničních
modelů a kolejišť)
Pořádají Modelářské cent-
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Sobota 3. února v 17.30
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ ﬁlm ve 3D
Další repríza úspěšného sci-ﬁ. Ve ﬁlmu studia Lucasﬁlm pokračuje sága rodu Skywalkerů. Mládeži přístupný. Vstupné 130
Kčǀ150 min.! České znění. www.starwarsﬁlm.cz
Sobota 3. února ve 20.00
ŠPINDL
Repríza české zimní komedie z prostředí Špindlerova Mlýna.
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ98 minut.
Neděle 4. února v 15.00
FERDINAND
Repríza animované komedie ve 2D. Stvořen pro boj. Zrozen pro
lásku. Malá holčička Nina a velký býk Ferdinand jsou největší
kamarádi pod španělským sluncem. Mládeži přístupný. Vstupné
110 Kčǀ99 min. České znění.
Neděle 4. února 17.30
rum z České Skalice a SPŠ el-it Dobruška. K vidění budou klasická domácí kolejiště velikosti H0, TT, N, modulová železnice TT
v délce 30 m, ovládána bezdrátově pomocí tabletů a mobilních
telefonů, modely členů dětských modelářských kroužků z Dobrušky a České Skalice. Modelářská dílna pro návštěvníky, v níž
půjde postavit domeček s krajinkou. Pro nejmenší hrací stolky
s vláčkodráhou. Prezentace funkčního modelu nádraží v České
Skalici, které je součástí projektu stavby trati 3b Jaroměř – Trutnov. Asistované jízdy na modulové železnici.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL

KLUCI Z HOR
Slavnostní
předpremiéra
velice očekávané české komedie režiséra Tomáše Magnuska, který bude promítání
osobně přítomen!
Hlavní protagonisté strýc
Emil a jeho synovec Láďa „si
zbyli“ uprostřed Orlických
hor. Emil je mírně retardovaný a Láďa rozumu také moc
nepobral. Jejich odlišnost je příčinou toho, že je část osazenstva
v malé horské obci nepřijme mezi sebe. Jejich dům, jejich zahrada, přilehlý les a louka jsou ohraničeným ostrovem bezpečí,
kde je ale třeba mít se neustále na pozoru. Hrají: Martin Dejdar,
Jiří Lábus, Martin Huba, Ljuba Krbová, Eva Vejmělková a další.
Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ90 min.

Čtvrtek 1. února ve 20.00
PREZIDENT BLANÍK
Premiéra české komedie. Lobbista Antonín Blaník pracuje pro
politické strany, pro samotného prezidenta a hlavně sám pro
sebe. Jednoho dne se rozhodne, že už je na čase vystoupit z politického zákulisí… V hlavní roli Marek Daniel. Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min.
Pátek 2. února ve 20.00
LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA ﬁlm ve 3D
Premiéra akčního sci-ﬁ. Thomas se skupinkou přátel unikl z nástrah Labyrintu. Společně prošli zkouškou ohněm při vražedné
cestě přes Spáleniště. Mnohokrát si mysleli, že už je konec, že to
nemůže být horší… Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kčǀ140 min.

Neděle 4. února ve 20.00
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Premiéra velmi očekávaného historického dramatu VB. Gary
Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muži, který se nevzdal, i když okolnosti stály proti němu. V roce 1940 se blížila
německá invaze do Anglie a britský premiér měl domluvit podmínky příměří. Místo toho slavnou řečí zburcoval národ k boji.
Dále hrají: Kristin Scott Thomas, Lily James a další. Mládeži
přístupný. Vstupné 110 Kčǀ125 min.
Čtvrtek 8. února, pátek 9. února
a sobota 10. února vždy ve 20.00
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Premiéra amerického erotického thrilleru. Nenechte si ujít vyvrcholení. Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí, závěrečné fáze. Anastasia Steele a Christian Grey se dobrovolně zřekli
své svobody a před svatebními svědky řekli rozhodné „Ano“. Žít
šťastně až do smrti jim ale nebude dopřáno. Mládeži nepřístupný.
Vstupné 150 Kčǀ105 min. Předprodej vstupenek od 1. února.

Sobota 3. února v 15.00
ČERTOVINY
Repríza úspěšné české pohádky o dvou nešikovných čertech Popelákovi a Uhelákovi. V hlavních rolích Jakub Prachař a Dominick Benedikt a mnoho dalších. Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kčǀ101 min.

Sobota 10. února a neděle 11. února vždy v 15.00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU ﬁlm ve 3D
Premiéra animované komedie pro všechny diváky. Pokračování
populární animované série je opět plné dobrodružství, humoru
i kouzel. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ89 min. České znění.
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Sobota 10. února v 17.30
LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA ﬁlm ve 3D
Repríza amerického akčního sci-ﬁ. Mládeži přístupný. Vstupné
150 Kčǀ140 min.
Neděle 11. února v 17.30
PADDINGTON 2
Poslední repríza fantastické rodinné komedie VB/Francie. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ90 min. České znění.
MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ!
Neděle 11. února v 19.30
MICHAIL BARYŠNIKOV: PROSTOR
Premiéra krátkometrážního dokumentárního ﬁlmu - Švédsko.
Nejslavnější tanečník na světě Mikhail Baryshnikov oslavil 27.
ledna 2018 70. narozeniny. U této příležitosti uvádíme do distribuce záznam jeho baletního duetu s Ana Lagunovou. Jedná
se o unikátní umělecký zážitek. Délka vystoupení je pouhých
30 minut. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. Bližší informace
na www.prostorvkinech.cz

Neděle 11. února ve 20.15!
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Repríza české komedie režiséra Filipa Renče. "To byl tedy porod!" Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ83 min.

Neděle 18. února ve 20.00
EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
Premiéra česko-polského dokumentu mapuje deset let zpěvaččiny kariéry a přípravy na jubilejní koncert. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ90 min.
Představení nejen pro seniory!
Čtvrtek 22. února 10.00
ČERTOVINY
Repríza úspěšné české pohádky režiséra Zdeňka Trošky. Po čertech hezká pohádka s Jakubem Prachařem a Dominickem Benediktem v rolích nešikovných čertů. Mládeži přístupný. Vstupné
60 Kčǀ101 min.
Čtvrtek 22. února 20.00
HMYZ
Premiéra dramatické komedie ČR/SR jen pro silné povahy. Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků "Ze
života hmyzu". Během zkoušky se prolnou jejich životy s osudy
postav divadelní hry. Poslední celovečerní ﬁlm světově uznávaného režiséra Jana Švankmajera. Hrají: Jan Budař, Jaromír Dulava, Jiří Lábus, Kamila Magálová a další. Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kčǀ98 min.
Pátek 23. února ve 20.00
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Premiéra české komedie režiséra Milana Cieslara. Josef (Saša
Rašilov) a Miluška (Lenka Vlasáková) jsou manželé už snad celou věčnost. Miluška učí aerobik a svého manžela i dospívající
dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu miluje, ale má
slabost i pro mladší a krásnější ženy. Jejich manželství, spolu
s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta (Vilma Cibulková), která
má šílený plán jak krachující manželství i nakladatelství Josefa
zachránit. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ92 min.

Představení nejen pro seniory!
Čtvrtek 15. února v 10.00
ŠPINDL
Repríza zimní komedie z Krkonoš. Mládeži přístupný. Vstupné
60 Kčǀ98 minut.
Pátek 16. února a sobota 17. února vždy ve 20.00
TVÁŘ VODY
Premiéra dramatického fantasy USA/Kanada. Trochu jiný příběh
o lásce mistra vyprávění Guillermo del Tora. Němá uklízečka se
v tajné vládní laboratoři sblíží s podivuhodným vodním tvorem
a s pomocí nejlepší kamarádky, souseda a několika špiónů naplánuje jeden z nejpodivuhodnějších a nejromantičtějších únosů
v dějinách ﬁlmu. Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kčǀ123 min.
Sobota 17. února v 15.00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Premiéra rodinné animované komedie ve 2D. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ89 min. České znění.
Sobota 17. února a neděle 18. února vždy v 17.30
BLACK PANTHER ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického akčního ﬁlmu od © MARVEL STUDIOS.
Dobrodružství válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce,
krále Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky
vyspělé africké země, aby se stal novým právoplatným králem.
Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ132 min. České znění.
Neděle 18. února v 15.00
ČERTOVINY
Repríza úspěšné české pohádky režiséra Zdeňka Trošky s nešikovnými čerty Popelákem a Uhelákem v podání Jakuba Prachaře a Dominicka Benedikta. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ101 min.
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Sobota 24. února v 15.00 a v 17.30
PRAČLOVĚK
Premiéra animované dobrodružné komedie pro všechny diváky
se odehrává v dávné době, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti
a lidé si vážili rodných jeskyní. Britské studio Aardman Animations po Slepičím úletu, Wallace a Gromit a Ovečce Shaun přichází s ﬁlmem o střetu civilizací. Vyhraje doba kamenná nebo
bronzová? Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min. České
znění.
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Sobota 24. února ve 20.00
THE FLORIDA PROJECT
Premiéra dramatického ﬁlmu. Nedaleko Disneylandu na Floridě
stojí řada kdysi populárních pestrobarevných motelů. Okouzlující šestiletá Moonee a její kamarádi, kteří si naplno užívají léta.
Radost ze svobody, potulování a neodolatelných kopečků zmrzliny nemá nudný a složitý svět dospělých šanci ohrozit. Co na tom,
že její mladá máma každý týden divoce shání peníze na činži
a pozdními platbami dráždí starostlivého správce Bobbyho. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ111 min.
Divadelní představení
Neděle 25. února 19.30
TEĎ NE!
Divadelní představení společnosti Bouře. Hrají: Michal Dlouhý,
Kristýna Frejová, Jana Kotrbatá/Beata Kaňoková, Filip Čapka
/David Punčochář, Kamil Halbich. Vstupné 390 Kčǀ120 min.
Předprodej vstupenek bude zahájen v neděli 4. února v 15.30
on-line na webových stránkách www.kino.mestodobruska.cz.

speciﬁcké živobytí tamních horalů. Etnolog a horolezec Mgr. Libor Dušek, Ph.D., navštěvuje vysokohorská údolí a štíty Střední Asie v Tádžikistánu, Afghánistánu a Pákistánu pravidelně již
více než deset let. Těšte se na tematické fotograﬁe ze života horalů i snímky z úspěšného výstupu a českého prvosjezdu štítu
Nošak (7492 m. n. m.) a dalších horolezeckých expedic. Pořádá vlastivědné muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou.
Vstupné dobrovolné.

Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 1. března v 10.00
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Repríza úspěšné české komedie režiséra Filipa Renče. „To byl
tedy porod!“ V hlavní roli Klára Issová. Mládeži přístupný.
Vstupné 60 Kčǀ83 min.

Úterý 13. února v 19.00
SPOJENCI NAMÍSTO PROTIVNÍKŮ
V rámci Národního týdne manželství přednáší Jakub Limr,
manželský poradce a pastor. Pořádá Křesťanského společenství
Mozaika Hradec Králové. Za podpory CB Dobruška a města
Dobrušky. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 1. března ve 20.00
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Repríza české komedie od režiséra M. Cieslara. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ92 min.

SPORT

Pátek 2. března a sobota 3. března ve 20.00
RUDÁ VOLAVKA
Premiéra amerického thrilleru. Dominika Egorova je žena mnoha tváří. Oddaná dcera odhodlaná chránit svou matku za každou
cenu. Primabalerína, jejíž dravost dotlačila její tělo a mysl na samotný limit. Po zranění, které ukončí její baletní kariéru, se nechá zmanipulovat, aby se stala nováčkem v tajné zpravodajské
službě... Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kčǀ100 min.

MALÝ SÁL
VÝSTAVA
CHORVATSKÁ ZASTAVENÍ
Výstava fotograﬁí Pavla Štěpána u příležitosti 22. sezony CK
Avanti - Tour Dobruška. Otevřena od 1. do 28. února v provozních hodinách kina. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 1. února
v 18 hodin.
PŘEDNÁŠKY
Úterý 6. února v 18.00
PAMÍR - STŘECHA SVĚTA
Pamír bývá nazýván Střechou světa. Drsné prostředí formuje

KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, telefony 494 629 530 a 777 418 798
Provozní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

13 – 16 a 19 – 21
13 – 18 a 19 – 21
pro veřejnost zavřeno
13 – 18 a 19 – 21
13 – 21
12 – 21
12 – 20

Pozor - každý čtvrtek od 17 do 18 hodin bazén pro veřejnost
uzavřen z důvodu rezervace.
Ve dnech školní výuky
Úterý
15.00 – 16.30
Čtvrtek
14.30 – 16.00
Pátek
14.15 – 15.45

(rezervace 2 drah)
(rezervace 2 drah)
(rezervace 1 dráhy)

Ranní plavání: (ve dnech školní výuky) středa – pátek 6.00 – 7.30
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úterý a čtvrtek

AQUAEROBIC
18 – 19

T.J. SOKOL
DOBRUŠKA

SPINNING
s Liborem
Pondělí
16.45
s Alenou
Úterý
16.30 a 17.45

Pátek

16.45 a 18.00

Čtvrtek 17.30

SAUNA
Pondělí
13 – 21 muži
Úterý
13 – 21 ženy
Středa
13 – 21 muži
Čtvrtek
13 – 17 ženy
17 – 21 společná
Pátek
13 – 21 muži
Sobota
12 – 21 společná
Neděle
12 – 20 společná
Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz

FOTBAL
Domácí přípravné zápasy
Sobota 3. února
Dobruška A – FC Kostelec nad Orlicí
Sobota 10. února
Dobruška A – SK Česká Skalice
Neděle 11. února
Dobruška A – Tatran Hostinné
Sobota 17. února
Dobruška A – MFK Nové Město nad Metují
Neděle 18. února
Dobruška – Sokol Libchavy
Neděle 25. února
Dobruška A – Spartak Opočno

muži

14.00

muži

14.00

dorost

14.00

muži

14.00

dorost

14.00

muži

14.00

FLORBAL

ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ
HLEDÁ NOVÉ MLADÉ HRÁČE
Je ti mezi 7 a12 lety?
Chceš se naučit něco nového, jít si někam zasportovat,
rozumět si s míčem, najít nové kamarády?
Jestli Ano, pak se nestyď a navštiv nás
Kde? V sokolovně v Dobrušce
Kdy? V pondělí a pátek 16.00 - 17.30 hod.
Kontaktní osoba: Jiří Novotný tel. 604 187 241
Národní házená je ryze český sport. V Dobrušce má národní
házená dlouholetou tradici a za tu dobu zde bylo vychováno mnoho kvalitních hráčů a hráček, kteří slavili nebo slaví
úspěchy na celostátní úrovni. V současné době hraje družstvo
žen nejvyšší soutěž, kterou je I. liga, a družstvo mužů druhou
nejvyšší soutěž, a to II. ligu. Více o národní házené v Dobrušce a o výsledcích jednotlivých družstev je možné se dozvědět
na našich e-mailových stránkách nebo facebooku:

www.hazena-dobruska.cz
Ceník inzerce
Celá strana
1/2 strany
1/4 strany
1/8 strany

Informace:
3 800 Kč (183×240 mm)
– formát A4,
1 950 Kč (183×118 mm)
– jednobarevný tisk,
1 000 Kč (90×118 mm)
– tel.: 777 418 749
550 Kč
(90×57 mm)
zpravodaj@mestodobruska.cz

Domácí mistrovské zápasy
Neděle 4. února v Náchodě – 1. liga žen - skupina východ
FBC Dobruška – FBŠ Jihlava
17.00
Sobota 17. února v Rokytnici v Orlických horách
– 1. liga žen - skupina východ
FBC Dobruška – Florbal Vsetín
16.00
Neděle 18. února v Kostelci nad Orlicí
– Liga starších žáků - skupina 4 – A – 3. koš
účastníci: FBC Dobruška „A“ a 5 týmů podle aktuálního postavení v tabulce
od 9.00
Neděle 18. února v Lázních Bělohrad
– Liga starších žáků - skupina 4 – A – 4. koš
účastníci: FBC Dobruška „C“ a 5 týmů podle aktuálního postavení v tabulce
od 9.00

KONDIČNÍ CVIČENÍ
Sportovní hala ZŠ Františka Kupky, Františka Kupky 433
Každé pondělí a čtvrtek v 19.00
KONDIČNÍ CVIČENÍ
S LENKOU ZEMANOVOU
Cvičení obsahuje prvky aerobního cvičení, kondičního
posilování a strečinku. Bližší
informace na tel. 737 845 111.
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ZE SPORTU
Vítězná série mladých florbalistů ve švédském Göteborgu
Mladí dobrušští ﬂorbalisté se po roce
vrátili na místo činu do švédského Göteborgu. Podruhé zkusili štěstí na největším
mládežnickém turnaji na světě - Gothia
Innebandy Cup. Vloni hráči týmu FBC
Dobruška na severu Evropy především
poznávali prostředí a organizaci výjimečné sportovní akce. Bodového zisku se
tehdy nedočkali, ale posbírali cenné zkušenosti.
Sedmnáctihodinová cesta
Z Dobrušky tentokrát na počátku letošního roku odcestovalo do Skandinávie
mnohem silnější mužstvo. „Naši osmnáctičlennou výpravu tvořilo třináct hráčů.
Startovali jsme v kategorii dvanáctiletých.
Posílili nás dva kluci z Předměřic a jeden
z Jaroměře. Cesta do skandinávského přístavu nám trvala sedmnáct hodin. Dvakrát jsme pluli na trajektech. Z Německa
do Dánska trvala plavba hodinu a z Dánska do Švédska asi dvacet minut,“ popsal
náročnou pouť do druhého největšího
švédského města Jan Jirák, trenér dobrušských ﬂorbalistů. „České týmy se ubytovaly ve dvou školách. Děti tam na začátku
ledna mají prázdniny. Po čtyřiadvacet hodin v nich fungovala česká a švédská služba se zdravotníkem. Během celého pobytu
jsme si pochvalovali stravování. Neustále
jsme mohli vybírat z nepřeberné nabídky
zdravých jídel.“
Češi ve dvanácti autobusech
Z České republiky zamířilo do Göteborgu 880 hráčů a hráček ve dvanácti auto-

busech. Obří turnaj
Gothia Cup zahrnuje soutěže věkových
kategorií od jedenácti do osmnácti
let. Letos se na něm
představili
mladí
sportovci ze sedmi
zemí. Vedle domácích týmů zde hráli
sousedé z Norska,
dále Češi, Slováci,
Nizozemci, Dánové
a Švýcaři. Čtyřicet sedm českých týmů
z osmnácti klubů zaznamenalo 58 procent
výher, což je v kolébce ﬂorbalu skvělá bilance.
Dobrušťákům se vstup do jubilejního 25. ročníku turnaje Gothia nepovedl.
Během prvního dne v základní skupině
prohráli se dvěma švédskými soupeři (0:3
s IBK Lund a 1:4 s Varla IBK). „Naši kluci prvního soupeře herně převýšili, ale nedokázali proměnit velké množství šancí.
Soupeři bohužel vyšla jednoduchá taktika
nahazování balónku na branku. Ve druhém utkání proti favoritovi skupiny jsme
zaspali úvodní poločas. Ve druhém jsme
už byli vyrovnaným soupeřem a konečně se dočkali vstřeleného gólu. Důležité
bylo, že náš výkon měl stoupající tendenci,“ ohlédl se za dvěma porážkami v úvodu letošního turnaje kouč Jirák, který
ve snaze svoje svěřence pořádně motivovat, dal v sázku svoji kštici. „Pokud se
vyhraje, půjdu dohola!“

Tři vítězství v řadě
Většinu zápasů jubilejního 25. ročníku
Gothia Cupu přenášely kamery on-line
na internet. Rodiče hráčů a fanoušci českého ﬂorbalu tak doma na dálku v živém
přenosu sledovali rodící se premiérové
vítězství dobrušských mladíků. Do druhého soutěžního dne totiž vstoupili výhrou
3:1 nad norským Ajer IBK. Rozjeté Dobrušťáky následně nedokázal zastavit ani
švédský FBC Lerum. Dobruška vyhrála
4:2. „Kluci vytvořili perfektní partu a příkladně bojovali. Škoda, že nás horší skóre
připravilo o zisk třetí příčky. Postoupili
jsme do vyřazovacích bojů play oﬀ B,“
pochválil kvalitativně stoupající výkony
svých svěřenců Jan Jirák, který v ulicích
skandinávského přístavu ještě ten den navštívil kadeřnictví, kde ho zbavili vlasů.
„Obyčejné ostříhání dohola mě stálo dvě
stě švédských korun, což je v přepočtu
na naše šest set,“ naoko si s úsměvem postěžoval kouč.
Skvělý vstup do play oﬀ
Třetí soutěžní den už patřil dramatickým vyřazovacím duelům. Dobrušští
ﬂorbalisté pokračovali na vítězné vlně
i v play oﬀ a další švédský celek Lindas
Waves IBK „sprovodili ze světa“ po výsledku 5:2. V osmiﬁnále proti Jönköpings
IK pokračovali v parádním vyrovnaném
výkonu, ale stejně jako v úvodu turnaje nedokázali proměnit vytvořené šance.
Čestná porážka 2:4 znamenala konec dobrušského účinkování na turnaji ve švédském království. „Kluci se však rozhodně

Loučení týmu FBC Dobruška se švédským turnajem po osmifinále. Horní řada zleva:
Vojta Tobiška, Filip Matějů, Jakub Kollert, Ondřej Skladowski, Josef Štach, Adam Průša, Adam Neuman, Jan Jirák. Střední řada: Filip Vozár, David Kollert, Jaroslav Jiroušek, Jan Štach, Adam Balek, Adam Jakubský. Dole: Martin Kozák, Richard Kozák,
Martin Tobiška. Chybí autor snímku Jan Černý.

Gothia Innebandy Cup - 24. ročník
Celkem týmů:
431
Hráčů:
9200
Počet hřišť:
25
Množství zápasů:
1296
Počet rozhodčích:
120
Školy - ubytování:
11
Hotely:
5
25
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nemají za co stydět. Po celý turnaj
předváděli
velmi
pohlednou hru, příkladně na hřišti bojovali a nasbírali
velmi cenné zkušenosti do další
sportovní kariéry,“
ohlédl se za účinkováním svých svěřenců Honza Jirák.
Odměnou za kvalitní výkony byla mladým hráčům návštěva
utkání nejkvalitnější ligové soutěže světa - švédské superligy
– s téměř třítisícovou návštěvou. Poslední den patřil prohlídce Göteborgu a zhlédnutí ﬁnálových zápasů Gothia Innebandy
Cupu. „Děkujeme všem, kteří podpořili naši výpravu do Švédska. Zejména městu Dobruška, rodičům a dalším partnerům
klubu. Poděkování patří fanouškům za motivační zprávy na facebooku před zápasy. Všichni kluci si domů přivezli hromadu nezapomenutelných zážitků. Během pěti dnů měli možnost sledovat,

jak se jejich oblíbený ﬂorbal dělá přímo v jeho kolébce,“ uzavřel povedenou reprezentaci klubu FBC Dobruška jeho předseda
Jan Černý.
(six)

Göteborská Serneke arena uvnitř ukrývá regulérní fotbalové
hřiště a v suterenu lyžařskou běžkařskou trať s umělým sněhem.
Výsledky FBC Dobruška v Göteborgu
Základní skupina

- IBK Lund (Švéd.) 0:3
- Varla IBK (Švéd.) 1:4
- Ajer IBK (Nor.) 3:1
- FBC Lerum (Švéd.) 4:2

Play oﬀ - šestnáctiﬁnále B - Lindas Waves IBK (Švéd.) 5:2
Osmiﬁnále B

Družstvo Marta potvrdilo úlohu favorita
Vítězem tradičního vánočního turnaje na 60 hodů sdružených čtyřčlenných
družstev v kuželkách neregistrovaných,
který pořádá Kuželkářský klub Dobruška,
se stal tým Marta Dobruška. Stříbrnou pozici s minimální ztrátou vybojovali hráči
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Autoškoly Jarkovský (na snímku) a třetí místo na pomyslných stupních vítězů
obsadil Real Dobruška. První dvě družstva získala právo zúčastnit se kvaliﬁkačních bojů o postup na mistrovství České
republiky neregistrovaných 2018.
Nejlepším jednotlivcem populárního klání se
stal Jan Petr ze
stříbrného
týmu
Autoškola
Jarkovský. V pěti
zápasech dosáhl
úctyhodného průměru 286 shozených kuželek.
O nový rekord
dobrušské kuželny
za sokolovnou se
postaral Vít Svoboda (Marta Dobruška) výkonem
307 shozených kuželek!

- Jönköpings IK (Švéd.) 2:4

Závěrečné výsledky - ﬁnálová skupina:
Marta Dobruška – Autoškola Jarkovský
Dobruška 8:4 (1093:1056), - Real Dobruška 10:2 (1026:990), - Devítka Dobruška
6:6 (998:979), Autoškola Jarkovský Dobruška - Real Dobruška 10:2 (1061:1003),
- Devítka Dobruška 10:2 (1022:904),
Real Dobruška - Devítka Dobruška 10:2
(1061:1013). Konečné pořadí: 1. Marta
Dobruška 5 bodů – skóre 24:12 – průměr
1039,0, 2. Autoškola Jarkovský Dobruška
4 - 24:12 - 1046,3, 3. Real Dobruška 2 14:22 - 1018,0, 4. Devítka Dobruška 1 10:26 - 971,7. Skupina o 5. až 8. místo:
5. Šedivky Dobruška 962,0, 6. Pekelníci
935,7, 7. Dřevocentrum Dobruška 846,0,
8. Vycházející hvězdy 865,3. Průměry
nejlepších jednotlivců: 1. Jan Petr (Autoškola) - 286,0 (5 zápasů), 2. Petr Novák
(Autoškola) - 278,2 (5), 3. Vít Svoboda
(Marta) - 271,0 (5), 4. Miroslav Sixta
(Real) - 269,3 (4), 5. Marcel Hájek (Pekelníci) - 265,0 (4), 6. Petr Hofman (Devítka) - 262,5 (4), 7. Pavel Míšek (Marta)
- 261,3 (4), 8. Leoš Dragúň (Real) - 256,7
(3), 9. Aleš Hrudík (Real) - 256,6 (5), 10.
Aleš Frinta (Real) - 255,0 (4 zápasy).
(ld)
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Tři nejlepší týmy na Mezinárodním mistrovství ve slovenské Trstené. Zleva stříbrný Viga Hlohovec (SR), vítězný Polovník Trstená (SR),
bronzová Marta Dobruška (Jan Sedláček, Pavel Míšek, Vít Svoboda, Petr Novák a Petr Svoboda) a čtvrtý Šanov Killers.

Přehled oceněných sportovců Dobrušky za rok 2017
Během slavnostního večera ve čtvrtek
25. ledna byli ve velkém sále Společenského centra–Kina 70 oceněni úspěšní
sportovci Dobrušky. Událost se uskutečnila po uzávěrce Dobrušského zpravodaje.
Přinášíme přehled oceněných. Fotograﬁcky se k akci vrátíme v příštím čísle.
JEDNOTLIVCI
SKIBOB KLUB DOBRUŠKA
Jana Trunečková – ve švýcarském Grächenu se stala mistryní světa v super G,
ze světového šampionátu si dále přivezla
dvě stříbra (slalom a kombinace) a bronz
z obřího slalomu v kategorii DAK2.
Pavel Harnach – v kategorii Masters
(senioři) získal na MČR zlato v super G,
stříbro v obřím slalomu. Čtvrtý v Českém
poháru. Na MS obsadil 2. místo v super
G, 3. místo ve slalomu a 7. místo v obřím
slalomu, což mu vyneslo zlato v kombinaci v kategorii HAK2.
Stanislava Preclíková – ke třem titulům
české mistryně (slalom, super G a kombinace) přidala vítězství v Českém poháru.
Na mistrovství světa obsadila v kategorii
žen 2. místo v super G, obřím slalomu
a kombinaci a 3. místo ve slalomu.
Dominik Harnach – vyhrál všechny závody na domácím šampionátu a triumfoval v Českém poháru. V Grächenu skončil
mezi juniory druhý v super G a třetí
ve slalomu, obřím slalomu a kombinaci
v kategorii juniorů.

na Beskydské sedmičce (mistrovství ČR).
Kateřina Andršová se také věnuje karate.
Je předsedkyní a trenérkou v oddílu Karate Dobruška.
TJ SOKOL DOBRUŠKA
– NÁRODNÍ HÁZENÁ
Petra Klučková – kapitánka družstva
mladších žákyň, které zvítězilo v oblastním přeboru Východočeské oblasti
a získalo bronz na mistrovství České republiky.

' ( 

Martin Pago – vyhrál všechny závodu
MČR v kategorii žáků a celkově zvítězil
i v Českém poháru. Z MS si přivezl stříbro ze super G.
Gabriela Skaláková – získala bronz
na MČR v super G a stříbro v obřím slalomu. V Českém poháru skončila čtvrtá.
Bohumil Flegl – na MČR zvítězil ve slalomu a získal bronz v obřím slalomu
v kategorii HAK 3. V Českém poháru
skončil druhý. Z MS přivezl stříbro z obřího slalomu a kombinace a bronz ze slalomu.
TRI CLUB DOBRUŠKA
Kateřina Andršová – vybojovala celou řadu umístění v TOP TEN na cyklistických, běžeckých a lyžařských
závodech po celé republice. Získala bronz
v Kounově v závodě horských kol zařazeného do seriálu Dobrušský pohár. Zvítězila v horském maratonu dvojic (95 km)

TJ SOKOL DOBRUŠKA
– BADMINTON
Veronika Kubečková – člence extraligového oddílu TJ Sokol Dobruška patří aktuálně 9. místo na žebříčku GP kategorie
dospělých ve dvouhře. Mezi juniorkami je
pátá ve dvouhře a třetí v párových disciplínách. Vybojovala medailová umístění
na turnajích GP A a B kategorií U19 a dospělých.
Šárka Křížková – dvojnásobná bronzová
medailistka z MČR dospělých ve čtyřhře
a smíšené čtyřhře. Momentálně jí patří
4. místo na žebříčku GP kategorie dospělých ve čtyřhře žen. Prosadila se na stupně vítězů na turnajích GP A kategorie
dospělých.
SK DOBRUŠKA – FOTBAL
Jakub Mikušík – podával nadstandardní
výkony v A–mužstvu dospělých v krajské
soutěži. Byl lídrem a kanonýrem dobrušského týmu.
27
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SK DOBRUŠKA – ATLETIKA
Kateřina Hlávková – pátá na mistrovství ČR dorostu v sedmiboji. Šestá skončila v běhu na 100 m překážek a sedmá
ve skoku dalekém. K zisku titulu krajského přebornice v běhu na 60 m překážek
přidala stříbro ve skoku vysokém a vrhu
koulí. Na krajském přeboru venku na dráze zvítězila v běhu na 100 m překážek,
ve skoku dalekém, ve výšce, vrhu koulí
a sedmiboji. V hodu oštěpem skončila
druhá. Vytvořila krajské dorostenecké
rekordy v halovém pětiboji (3141 bod),
sedmiboji (4599), na 100 m překážek
(14,34 s) a v tyčce (291 cm).
Pavlína Prudičová – jako starší žákyně
zvítězila v hodu oštěpem na krajském
přeboru družstev mezi dorostenkami
(32.63 m). Získala bronz v sedmiboji
v krajském přeboru (2873 body) a v oštěpu (33.10 m). Na olympiádě dětí a mládeže obsadila 14. příčku (30.88 m).
Ondřej Čáp – 2. místo na mistrovství České republiky v běhu na 10 km v kategorii
muži nad 40 let; 3. místo na MČR v běhu
do vrchu v kategorii muži nad 40 let;
3. místo v soutěži národních týmů
na Mistrovství Evropy veteránů v maratónu.
Milan Linhart – vytrvalostní běžec
v roce 2017 absolvoval dvanáct maratonů. Startoval na celé řadě dalších vytrvalostních závodů (např. Krkonošská
stovka, Hostýnská osma, Beskydská
sedmička, Grossglockner ultra trail v Rakousku).
SK MODERNÍ GYMNASTIKY
Eliška Šimonová – získala 3. místo
na přeboru Východočeské oblasti v II.
kategorii ZPMG. V závodech Dobrušské
jaro a Podzimní pohár v Chrudimi získala
bronz za bezchybné sestavy se švihadlem
a s obručí. V konečném pořadí Východočeské ligy vybojovala 3. místo.
Neuvěřitelné!
Po nálezu pračky (psali jsme
v posledním čísle roku 2017)
pracovníci technických služeb vyprostili
z kontejneru v Mírové ulici myčku nádobí.
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PLAVECKÝ ODDÍL
NOVÉ MĚSTO N. MET.
Matěj Urban – již několik let vítězí v plaveckých závodech O pohár města Dobrušky v žákovské kategorii. V krajském
přeboru Královéhradecké a Pardubické
oblasti v kategorii žáků do 12 let obsadil
5. místo v závodě na 1500 m volný způsob
a polohovém závodě na 200 metrů.
ORIENTAČNÍ BĚH
– LOKOMOTIVA PARDUBICE
Jana Peterová – starší dorostenka je
od října členkou české juniorské reprezentace v orientačním běhu. Získala
republikový titul ve štafetě. Má bronz
z MČR sprintových štafet. Na mistrovství
Evropy dorostu byla členkou štafety, která
obsadila 6. místo.
MOTOKROS
Pavel Čiháček – získal 3. místo v krajském seriálu závodů o přeborníka Středisek motokrosového sportu Pardubice
v kategorii veteran 2. V celostátním seriálu závodů NOVA Cup 2017 vyhrál dva
závody. O lepší konečné umístění ho připravilo zranění.
Markéta Ehlová – motokrosová jezdkyně zvítězila v krajském seriálu o přeborníka Středisek motokrosového sportu
v kategorii Hobby, v němž startovala společně s muži.
SKIALPINISMUS
Jan Pochobradský – mistr republiky
ve Špindlerově Mlýně, vítěz Středoevropského a Českého poháru v kategorii nad
40 let. Pravidelný účastník mezinárodních
soutěží Horských služeb.
KRASOBRUSLENÍ
BK HRADEC KRÁLOVÉ
Tomáš Kupka – devátý na mezinárodních závodech v Haagu v Nizozemsku,
čtvrtý v bulharské Soﬁi a osmý v Grazu
(Rakousko).

KLUB EXTRÉMNÍHO GOLFU
DOBRUŠKA
Lenka Zemanová a Jan Václavek – mistři ČR 2017 v cross golfu.
KOLEKTIVY
SK DOBRUŠKA – ATLETIKA
Družstvo přípravky děvčat – 3. místo
v krajském ﬁnále soutěže družstev přípravek.
TJ SOKOL DOBRUŠKA
– NÁRODNÍ HÁZENÁ
Mladší žákyně – 3. místo na MČR
a 1. místo v Oblastním přeboru Východočeské oblasti.
BADMINTON
Extraligové družstvo – 5. místo v extraligovém ročníku 2016/2017, poloprofesionální nejvyšší soutěži dospělých.
KUŽELKY
Marta Dobruška – vicemistři republiky neregistrovaných družstev a 3. místo
na mezinárodním mistrovství neregistrovaných družstev ve slovenské Trstené.
FLORBAL
FBC Bodlinka Dobruška
Družstvo žáků – 1. stupeň – 4. místo
v republikovém ﬁnále Poháru základních
škol v Praze.
Družstvo žákyň – 1. stupeň – 5. místo
v národním ﬁnále Poháru základních škol.
FUTSAL
FC Santus Dobruška
– 2. místo v krajském přeboru.
TRENÉŘI, CVIČITELÉ
a FUNKCIONÁŘI
Tomáš Lenfeld (národní házená), Lenka
Faitová (moderní gymnastika), Veronika
Václavková (atletika), Lenka Shánělová
(sjezdové lyžování), Jan Červinka (vodáctví), Oldřich Hulc, Miroslav Šmída
a Jaroslav Knapek (všichni fotbal).

PALEC NAHORU – PALEC DOLŮ
Z REDAKČNÍ POŠTY
Neodolal jsem a posílám foto
z jednání člověka, který to asi
nemá v hlavě ok. Probírá velké
popelnice po celé Dobrušce a potom se
zbavuje věcí k odpadkovému koši u vchodu do základní umělecké školy v Kostelní
ulici. Je to náramná podívaná pro lidi,
kteří jdou okolo. Pro děti,
které
chodí
do této školy,
to je taky určitě „poučné“,
jak se zbavovat věcí. Bohužel tohle není
poprvé, tašky
s
oblečením,

kabelky a další nepotřebné věci. Víme,
kdo to dělá, ale jak zabránit tomuto jednání, neporadí nikdo. Jediné štěstí je,
že to technické služby vždy odvezou
a potom může dotyčná osoba připravit
další zásilku.
S pozdravem Smola Zdeněk

1618

1848

Hraje: DUHA music
1918

Vstupenky a informace pro účastníky: Kristina Zahradníková, e-mail: kzahradnikova@email.cz; mobil: 604 574 114 Vstupné: 150,- Kč
1948
1968

pátek 16. února 2018 ve 20 hodin Kulturní dům Dobruška

18. (PLNOLETÝ) DIVADELNÍ PLES
VE ZNAMENÍ OSMIČKOVÝCH VÝROČÍ

1348
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PLESOVÁ SEZÓNA JE TADY!

ROCKOVÝ BÁL

SDH Dobruška - Doly a SKIBOB klub
pořádá

Vstupenky v ceně 120,- Kč zakoupíte na místě, ve firmě ACT Plus s.r.o., Opočenská 531, tel. 494622142
nebo v kanceláři ZUŠ Dobruška, tel. 606786118
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
V Sedloňově ctí historii, ale myslí i na budoucnost
Katastr s rozlohou 1902
hektarů zahrnující místní
část Polom, osadu Ošerov
a dále také dvě přírodní rezervace Bukačka a Sedloňovský vrch, to je horská obec
Sedloňov.
První zmínka o Sedloňovu se nachází
v knize Registrů důchodů panství opočenského z roku 1542. V té době tu žili
zemědělci, uhlíři a dřevorubci, kteří měli
za povinnost splavovat po Zlatém potoce
dřevo, používané např. v kutnohorských
dolech. Část dřeva se pálila v milířích
na dřevěné uhlí.

Unikátní znak Sedloňova v centru obce
O vzniku názvu a erbu obce vypráví pověst o sedle a uhlířích, podle níž si šlechtic z opočenského zámku vyjel do svých
lesů, kde žili uhlíři, a ztratil zlatem vyšívané sedlo. Jeden z obyvatel lesa ho našel, a přestože byl chudý, poctivě donesl
svůj nález na opočenský zámek, za což se
mu dostalo odměny. Na památku události
získala vesnice název Sedloňov a erb se
zlatým sedlem a lilií.
Mnohem pravděpodobnější je však prý
verze, že Sedloňovu se dříve říkalo Nové
sídlo - tedy staročeštinou - Siedlo nové
(dnes Sedloňov). Nevšední verze sedloňovského znaku se od roku 2017 nachází na prostranství před obecním úřadem
- ve starém pískovcovém „rámu“, přivezeném z Janova. Erb podle návrhu výtvarnice Jarmily Haldové vytvořil kovář Josef
Černý z Ohnišova.
Místní dominantou je kostel Všech
svatých, jehož stavba byla dokončena

Nejznámější současnou obyvatelkou Sedloňova je výtvarnice Jarmila Haldová
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Dominik kardinál Duka vloni vysvětil obnovenou kapličku v Sedloňově
roku 1711 na místě původního dřevěného
kostela z roku 1578. Jedná se o jednolodní chrám s vysokou hranolovou věží, který však musel být kvůli porušené statice
a nedostatku ﬁnancí na opravu uzavřen.
Ke kostelu patří barokní areál fary.
V 18. a I. pol. 19. století se zde díky pěstování lnu rozvinulo tkalcovství a obchod
s plátnem, ruční výrobu později nahradily
mechanické tkalcovny a rozkvět se odrazil
v růstu počtu obyvatel. V II. pol. 19. století
žilo v Sedloňově zhruba tisíc lidí a dalších
sedm set v tehdy samostatném Polomu.
Také škola měla přeplněné třídy - na začátku 20. století ji navštěvovalo 200 dětí.
Kde jsou ty časy? Podle informace
z letošního ledna eviduje Sedloňov, v jehož čele druhé volební období stojí Hana
Ježková, 207 stálých obyvatel. Zdejší
obecní úřad zajišťuje ve svěřeném území
výkon matriky, s čímž souvisí svatební
obřady nejen „doma“, ale také v Olešnici,
Sněžném, Dobřanech a Deštném. A zájem
stoupá. V loňském roce připravila obec
35 svateb, jednu dokonce společnou se
svatbou zlatou, dalších pět obřadů bylo
církevních. Do života přivítali pět nových
občánků.
Sedloňov je kolébkou lyžování v Orlických horách - už v únoru roku 1897
byl uspořádán první závod na lyžích, které svým lesním zaměstnancům přivezli
z Norska majitelé opočenského panství,
Colloredo-Mansfeldové. V obci existuje
divadelní soubor Max a sbor dobrovolných hasičů, funguje tu TJ Sokol. Z pravidelných akcí má mnohaletou tradici
loučení se zimou a vládcem hor Rampušákem, obdivuhodně dlouho (už 47 let) se
běhá závod na 10 km O pohár Sedloňova.
Oblibu si získaly čarodějnice, dětský karneval, pouť i adventní zpívání. K akcím
je nyní využívána společenská místnost,
která vznikla úpravami bývalé tělocvičny
v budově čp. 155.

V Sedloňově ctí historii.
V roce 2012
instalovali kamenný památník ve tvaru
trojhranu na vrcholu Vrchmezí
(1084 m n. m.).
Jsou na něm
vytesána jména císaře Josefa II., Johna
Ouincy Adamse Památník na vrcholu
(americký vel- Vrchmezí
vyslanec v Prusku, který se stal šestým
prezidentem USA) a Fryderyka Chopina,
neboť existují záznamy, že právě oni zde
kdysi postupně stanuli.
Vedení obce se také podařilo obnovit
čtyři kapličky - U Hubertů na Polomu,
v Ošerově, P. Marie na Polomu a v Sedloňově. Poslední z nich posvětil 20. května
2017 Dominik kardinál Duka. Kapličky se
proměnily k nepoznání díky zhruba 1 mil.
korun z dotací Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství určených
na obnovu památek kulturního dědictví
venkova a na obnovu drobných sakrálních
památek venkova. Druhý potřebný milion
přidala obec ze svého rozpočtu, a tak se
čtyři drobné církevní stavby staly místní
chloubou i důkazem velice příkladné péče
o odkaz předků.
Za poznání a návštěvu jistě stojí i památník obce a výstavní síň výtvarnice Jarmily Haldové v budově bývalé školy, dnes
obecního úřadu. Právě v roce, kdy si připomínáme sto let vzniku Československa, je
dobré zmínit naprosto unikátní soubor reliéfů českých panovníků, který se již dvacet
let rodí pod rukama nejznámější současné
obyvatelky Sedloňova, jejíž rukopis lze
v obci vidět na mnoha místech, ale také
v knihách pohádek z Orlických hor.
Zajímavostí je i lípa stará 500 let, pod
níž se scházeli čeští bratři, když odcházeli do exilu. Strom, který má v obvodu
devět metrů a je dominantou krajiny, obsadil deváté místo v loňském ročníku soutěže Strom roku. K dalším raritám patří
zachované protiněmecké opevnění z let
1937-1939 nebo seismologická stanice
na Polomu.
V Sedloňově však nežijí jen historií samozřejmě myslí i na budoucnost. Podařilo se jim získat pozemky pro výstavbu
deseti domů, a tak věří, že i to k nim přiláká mladé lidi.
(eda)
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Křížovka o ceny
Legenda tajenky v lednové křížovce
složená ze tří částí skrývala název tradiční
poslední městské akce v kalendářním roce
– SILVESTŘÍK PRO DĚTI. Stejně jako
v minulém roce vylosovaní výherci získávají po dvou vstupenkách na ﬁlmové představení v nadcházejícím měsíci. V únoru si
může vybrat z pestré ﬁlmové nabídky dobrušského Kina 70 následující trio úspěš-

ných křížovkářů, na něž se usmálo štěstí:
Jindřich Mrázek z Opočna, Adéla Pohlová
z Kounova a Tomáš Šťásek z Dobrušky.
Pokud se chcete pokusit získat lístky
do kina v Dobrušce na březnový „biják“,
zašlete vyluštěnou tajenku se jménem,
adresou a telefonním číslem na redakční
e-mail zpravodaj@mestodobruska.cz nebo
osobně odevzdejte do boxu v Informačním
centru na náměstí F. L. Věka nejpozději
do pátku 16. února.

Přejeme vám příjemnou zábavu.
Malá nápověda k řešení tajenky. Hledanými slovy jsou křestní jméno a příjmení mladého umělce, který se jako jeden
z posledních vzácných hostů představil
v našem městě při mimořádné příležitosti.
Věčně usměvavý mladík dokázal pár dní
před Silvestrem společně se svými dvěma
kolegy báječně pobavit, rozesmát a potěšit
nejmenší i dospělé diváky.
Nápověda: LAR, SYR.
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NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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Elektěina a zemní plyn zdražují

PojÑme to u Vás zastavitɌ!
CENY ENERGIÍ V ROCE 2018
Q velkoobchodní ceny energií meziroÏnÝ vzrostly o 30ɋ%
Q dodavatelé zvyšují ceny elektěiny i zemního plynu
Q zvyšují se distribuÏní poplatky (prımÝrná domácnost si roÏnÝ
pěiplatí 1.200 KÏ za elektěinu a 800 KÏ za zemní plyn)

DOSTANEME VAŠE ENERGIE POD KONTROLU
Q
Q
Q
Q
Q

vyjednáme pro Vás nejvýhodnÝjší podmínky u dodavatele energií
zajistíme výhodnou cenu na dlouho dopěedu
pěevezmeme za Vás veškerou agendu
poradíme se snížením spotěeby
zkontrolujeme nastavení všech služeb

JSME SILNÝM PARTNEREM PĚI JEDNÁNÍ S DODAVATELI
Q
Q
Q
Q

ušetěíte tisíce korun roÏnÝ
ceny jsou garantovány
termíny a smluvní podmínky hlídáme za Vás
bezplatný osobní poradce

SJEDNEJTE SI BEZPLATNOU KONZULTACI
SE SPECIALISTOU
Tel.: 602 562 766, 493 034 488
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.85=<$1*/,ý7,1< v Dobrušce
od února 2018 opčt otevíráme nové a návazné kurzy
• Kurzy anglického jazyka pro praktické použití pro dospČlé
• Nauþíme vás základy angliþtiny, pokroþilejší studenty výraznČ zdokonalíme a u tČch
nejpokroþilejších upevníme nadále jejich znalosti
• S námi budete angliþtinu umČt používat ve škole, v práci, na cestách, prostČ kdekoliv
• Kurzovné 1.850,- Kþ za celé pololetí
• Studium probíhá v klidné, pĜátelské a pohodové atmosféĜe, kam se budete rádi vracet
• Studium cizího jazyka není o laciných slibech, ale o solidní oboustranné práci
mezi námi a vámi
• Rádi vás uvidíme na našich zkušebních hodinách

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

ZZZMFDMF]

Na prodejnu Novák maso-uzeniny v Dobrušce

Pőijmeme
PRODAVAÿKU (mzda 18.000 Kč/měsíc)
a ŐEZNÍKA (mzda dle dohody)
Pro více informací volejte: 725 263 697
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Na tradiční NOVOROČNÍ CYKLISTICKOU VYJÍŽĎKU se členové a přátelé dobrušského Tri clubu vydali 1. ledna hodinu po poledni.

Profesionální hasiči z Dobrušky se
14. ledna podíleli na VYTAŽENÍ TERÉNNÍHO VOZU Z POTOKA. Vyprostit
kuriózně "zaparkované" auto pod mostem
musel do Luisina údolí přijet jeřáb.

Sedm hasičských jednotek likvidovalo POŽÁR STODOLY VE SPÁLENIŠTI. Zdravotníci
ošetřili čtyři osoby. Oheň zasáhl celou půdu statku a rozšířil se až nad obytnou část
objektu. Šíření požáru se hasičům podařilo zastavit po takřka tříhodinovém zásahu.

Leden v městském lapidáriu na náměstí F. L. Věka patřil VÝSTAVĚ FOTOGRAFIÍ A GRAFIKY studentů dobrušské průmyslovky
SPŠel•it tvoří… Další tvorba členů Studia MTM a žáků oboru aplikační software a multimédia, které vede učitel Jaroslav Mužík, byla
vystavena v malém sále kina. Na titulní stranu únorového Dobrušského zpravodaje jsme použili zdařilé kombinace kresby a fotografie
z dílny maturanta Martina Hradeckého ze třídy T4B.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA na Dobrušsku, Opočensku a v Týništi nad Orlicí
pořádaná Farní charitou Dobruška vynesla poprvé v její sedmnáctileté
historii více než šest set tisíc korun.

