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Jiří Mach a kolektiv

DOBRUŠKA
PŘÍBĚH MĚSTA

DOBRUŠKA - PŘÍBĚH MĚSTA

V renesanční radnici proběhl SLAVNOSTNÍ KŘEST NOVÉ VÝPRAVNÉ KNIHY DOBRUŠKA – PŘÍBĚH MĚSTA.
Vodou ze soutoku Brtvy a Zlatého potoka publikaci symbolicky pokřtili Jiří Mach, vedoucí autorského kolektivu, a starosta Petr Lžíčař (snímek na titulní straně). Postupně se představili všichni spoluautoři novorozené knížky: Martina
Beková, Bohumír Dragoun, Josef Frýda, Michal Hofman, Václav Mach, Josef Ptáček, Petr Slavík, Tereza Vinterová, recenzent Zdeněk
Zahradník a grafik Martin Moravec.
Jiří Mach a kolektiv

Filmový seminář DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA má za sebou úspěšný třetí ročník. Naše město mělo opět tu čest hostit celou
řadu velmi významných osobností, které proslavily českou kinematografii doma i v zahraničí. Více na straně 19.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
držíte v rukou
poslední Dobrušský zpravodaj volebního
období,
které jako obvykle
po čtyřech letech
uzavřou
komunální volby. Více
než dva roky řídím z pozice starosty chod našeho města.
O tom, jakým způsobem, posuďte vy, občané Dobrušky.
Dovolte mi, abych na tomto místě
poděkoval všem spolupracovníkům, zejména zaměstnancům města a jeho organizačních složek (kulturních a sportovních
zařízení, krytého bazénu, pečovatelské
služby a technických služeb) za úspěšnou
každodenní spolupráci. Jsou tady zejména
pro vás a naprostá většina z nich vykonává svoje povinnosti svědomitě. Proto mě
s blížícími se volbami do obecního zastupitelstva mrzí, že se stále častěji objevuje
jejich neopodstatněná kritika, či dokonce pomluvy. Úředníci bývají snadným
terčem…
Milí Dobrušťáci,
děkuji vám všem, kteří se aktivně
zapojujete do veřejného života v naší
Dobrušce. Děkuji vám za spolupráci, inspiraci, za aktivní přístup při veřejných
zasedáních zastupitelstva nebo při představování budoucích projektů na území
Dobrušky. Jsem rád, že námi nastolenou
cestu větší informovanosti občanů oceňujete. Přesvědčily mě o tom vaše časté bezprostřední reakce na těchto akcích i při
rozhovorech v ulicích.
Za nejdůležitější dokument pro budoucí rozvoj města považuji strategický
plán. Příprava je v plném proudu. Nyní
dospěla do fáze, v níž potřebujeme i vaši

pomoc. Prosím, přispějte svými odpověďmi, poznatky a nápady do dotazníku
přiloženého do tohoto čísla Dobrušského
zpravodaje. Po nedávných zkušenostech
jsem přesvědčen, že vzájemná spolupráce
vedení města s vámi se pozitivně projeví na rozkvětu Dobrušky, Běstvin, Dolů,
Domašína, Chábor, Křovic, Mělčan, Pulic
a Spáleniště.
Bydlíme v krásném městě. Važme si
toho, žijme a chovejme se tak, aby krásným zůstalo.
Pestrost každodenního života v Dobrušce nám závidí v nejednom okolním
městě či obci. Aktivita mnoha dobrušských spolků je obdivuhodná. Město se
jim snaží vytvořit co nejlepší podmínky
pro činnost. Dobrušťákům přinášejí bohatou nabídku společenských, kulturních
a sportovních akcí a doplňují tak barvitou
paletu připravovanou městem.
Vážení přátelé,
přeji Vám, aby se nově zvolené zastupitelstvo stalo konstruktivním týmem,
který v nadcházejícím volebním období
posune rozvoj Dobrušky kupředu správným směrem, zrealizuje rozpracované
projekty, uvede do života připravené plány, na nichž zaměstnanci městského úřadu
pracují.
V předvolebním čase i během povolebního vyjednávání se život v našem
městě nezastaví. Říjnová nabídka společenských, kulturních i sportovních
akcí je bohatá. Uctíme čestného občana
Dobrušky generála Miroslava Štanderu
odhalením pamětní desky na Špejcharu,
na tradičním slavnostním večeru oceníme
výjimečné osobnosti našeho města, stoleté výročí samostatného státu oslavíme
Plesem republiky.
S přáním všeho dobrého a stálého zdraví
Petr Lžíčař
starosta Dobrušky

Jak jste spokojeni
s životem
v Dobrušce?
Město v současnosti zpracovává STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA
DOBRUŠKY. Pomozte nám jej vytvořit! Obsahovat bude strategické záměry
a rozvojové priority pro příštích patnáct
let. Proces strategického plánování vždy
začíná průzkumy a analýzami, jejichž
smyslem je mimo jiné hledání a popis
problémů a výzev, kterým město čelí.
Mezi nezbytné průzkumy, bez jejichž
výsledků nelze ve strategickém plánování smysluplně pokračovat, patří v první
řadě Průzkum spokojenosti občanů města Dobrušky. Do tohoto vydání Zpravodaje je proto vložen dotazník k tomuto
průzkumu. Názory a zkušenosti vás,
obyvatel patří mezi jedny z nejdůležitějších podkladů pro strategické plánování. Vaše účast v průzkumu přispěje
k přesnějšímu vymezení témat, jimiž by
se měl plán zabývat. Máte-li zájem zapojit se do něj, VYPLŇTE VLOŽENÝ
DOTAZNÍK a odevzdejte do konce října v městském informačním centru nebo
do poštovní schránky města na náměstí
F. L. Věka v čp. 11 (Komerční banka).
Děkujeme.
(red)

Číslo měsíce: 31 491
Během letošního horkého léta si
na dobrušské koupaliště přišlo zaplavat nebo se slunit více než třicet
tisíc lidí. Přesné číslo zní: 31 491 návštěvníků. Ohlédnutí za letní sezonou
v areálu krytého bazénu najdete uvnitř
zpravodaje na straně 15.

NENECHTE SI V ŘÍJNU UJÍT
Úterý 2. 10.
Odhalení pamětní desky
brigádního generála letectva
Miroslava Štandery

Sobota 27. 10.
Ples republiky v sokolovně
Neděle 28. 10.
Vysazení lípy svobody na Šubertově náměstí

Čtvrtek 4. 10.
Slavnostní večer s Dušanem Vančurou
Pátek 5. 10. a sobota 6. 10.
Volby do obecního zastupitelstva

K volbám

Závěrečný koncert
Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka
ve Společenském centru - Kině 70
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 22.08.2018
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 18/2018
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na provedení chodníku v ulici Na Poříčí
ze dne 04.06.2018 se společností ASINTA
s. r. o., stavební společnost. Celková cena
se zvyšuje o 24.431 Kč bez DPH a činí tak
po tomto zvýšení 197.169 Kč bez DPH,
tj. 238.574,49 Kč vč. DPH
– prodloužení termínu pro splnění objednávky č. 48 - PD sanace krovu domu F. L. Věka,
společnosti ŘEZANINA & BARTOŇ, s. r. o.,
IČ 24286923, v souladu s navrženými termíny v žádosti ze dne 09.08.2018
– zařazení projektu „Udržovací práce na objektu nám. F. L. Věka čp. 14 v Dobrušce
(oprava, rekonstrukce podloubí), dle vyplněného souhrnného přehledu s povinnými
přílohami k obnově kulturní památky objektu měšťanského domu čp. 14 na nám.
F. L. Věka v Dobrušce v rozsahu celkových
nákladů (129.128 Kč s DPH) a spoluúčasti
vlastníka (52.215,20 Kč) a sanaci pavlače domu F. L. Věka, dle vyplněného souhrnného přehledu s povinnými přílohami
k obnově kulturní památky objektu rodného domku F. L. Věka čp. 185 v ul. Novoměstská v Dobrušce v rozsahu celkových
nákladů (123.174,18 Kč bez DPH) a spoluúčasti vlastníka (62.174,18 Kč) do Programu regenerace městských památkových
rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle Usnesení vlády
č. 209/92 na rok 2018 – pro Městskou památkovou zónu Dobruška a v rozsahu prací
uvedených v souhrnném přehledu na rok
2018
– podání žádosti na Ministerstvo kultury
ČR o poskytnutí účelové dotace ve výši
125.000 Kč v Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR)
a městských památkových zón (MPZ) ČR
– uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120064986
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035
– uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě
433/2005 o nájmu pozemků uzavřené dne
02.09.2005 se Zemědělským družstvem
Dobruška, IČ 00128112, jímž se s účinností
od 01.11.2018 mění předmět nájmu a výše
nájemného. Předmětem nájmu přestanou
být pozemky parc. č. 2113/134, 2113/135,
2113/137 a 2113/138 v obci a k. ú. Dobruška, roční nájemné 143.341 Kč bude sníženo o 666 Kč na částku 142.675 Kč, pro rok
2018 bude s ohledem na okamžik změny
předmětu nájmu sníženo o 111 Kč, tj. bude
činit 143.230 Kč
– zveřejnění záměru budoucího prodeje části
pozemku parc. č. 225 v obci a k. ú. Dobruška
– uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí
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a smlouvy o právu provést stavbu se společností IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o.,
IČ 25323601, za účelem umístění lešení,
zařízení staveniště a bezpečnostního a manipulačního prostoru a pro složení stavebního materiálu při provádění oprav domu
čp. 746–747 v Dobrušce
zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemku
parc. č. 2148/1 v obci a k. ú. Dobruška
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí
a smlouvy o právu provést stavbu se společností IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o.,
IČ 25323601, za účelem umístění lešení,
zařízení staveniště a bezpečnostního a manipulačního prostoru a pro složení stavebního materiálu při provádění oprav domu
čp. 780–781 v Dobrušce
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1
v ulici Poddomí čp. 255 v Dobrušce s paní
XXXXX, a to dohodou k 31.08.2018
uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu
č. 1 v čp. 173 v Pulické ulici v Dobrušce
s paní XXXXX. Smlouva bude uzavřena
dle vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené radou města dne 13.01.2016, doba nájmu od 01.09.2018 do 31.08.2019, smluvní
nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude
činit 43,87 Kč
ukončení nájemní smlouvy k bytu
č. 10 v ulici Na Příčnici čp. 1011 v Dobrušce s paní XXXXX, dědicem po paní
XXXXX, posledně bytem XXXXX, zemřelé 02.08.2018, a to dohodou k 31.08.2018
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v ulici Na Příčnici čp. 671 v Dobrušce s paní
XXXXX, dědicem po paní XXXXX, posledně bytem XXXXX, zemřelé 15.08.2018,
a to dohodou k 31.08.2018
uzavření Dohody o splátkách s uznáním
dluhu s XXXXX, dle níž zaplatí částku ve výši 4.150 Kč ve dvou měsíčních
splátkách (1. splátka ve výši 2.000 Kč,
2. splátka ve výši 2.150 Kč) splatných vždy
k 28. dni v měsíci, počínaje měsícem srpen
2018, a to pod ztrátou výhody splátek. Podmínkou uzavření dohody je její podepsání
dlužníkem nejpozději do 24.08.2018
úhradu ubytování a stravování zahraničním delegacím z maďarského města Ábrahámhegy, polských měst Miejska Górka
a Pilawa Górna, slovenských měst Hnúšťa
a Veľký Meder, které se zúčastní Svatováclavských slavností 27.09. – 30.09.2018
bezplatné zapůjčení prodejních stánků hostům z maďarského města Ábrahámhegy
a polského města Miejska Górka, za účelem
propagace a ochutnávky tradičních domácích specialit na Svatováclavských slavnostech 2018
objednání drcení betonu a přetřídění asfaltového recyklátu dle přiložené nabídky
č. 18NA056 v odhadnuté ceně 158.631 Kč
s DPH u společnosti Envistone, spol. s r. o.,
IČ 25994182. Konečná cena bude stanovena dle množství skutečně zpracovaného
materiálu na váze drtiče

zamítá
– žádost o výjimku z nájmu hrobového místa
pro hrob a dvě hrobky na městském hřbitově v Dobrušce zaslanou Římskokatolickou
farností - děkanství Dobruška, Kostelní
259, 518 01 Dobruška

byla seznámena
– - s Žádostí o umístění atrakcí a pronájem
plochy pro atrakce při příležitosti konání
Dobrušské pouti 2019 zaslanou Monikou
Růžičkovou, IČ 45930139
– s žádostí České pojišťovny, a. s., ze dne
17.07.2018 o pronájem větších prostor pro
svoji pobočku v Dobrušce

souhlasí
– s výměnou bankomatu Komerční banky, a. s.,
IČ 45317054, ve vstupní chodbě budovy
čp. 11 na nám F. L. Věka v Dobrušce dle
přiložené výkresové dokumentace. Náklady
spojené s výměnou bankomatu nese výlučně Komerční banka, a. s.

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky
– zrušit usnesení č. ZM 07/22/2018 ze dne
18.04.2018 ve znění: Zastupitelstvo města Dobrušky schvaluje vyčlenění částky
32.096 Kč ve schváleném rozpočtu města na rok 2018 u běžných výdajů odboru
rozvoje města, § 3322 zachování a obnova
kulturních památek jako spoluúčast města
Dobrušky při udržovacích pracích na objektu nám. F. L. Věka čp. 14 v Dobrušce
(oprava, rekonstrukce podloubí) pro vlastníka nemovitosti XXXXX pro účely doložení
přiznání finančního podílu města Dobrušky
na obnově kulturní památky v rámci městského Programu regenerace v roce 2018.
– schválit vyčlenění částky 12.912,80 Kč
ve schváleném rozpočtu města na rok 2018
u běžných výdajů odboru rozvoje města,
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek jako spoluúčast města Dobrušky při
udržovacích pracích na objektu nám. F. L.
Věka čp. 14 v Dobrušce (oprava, rekonstrukce podloubí), pro vlastníka nemovitosti XXXXX
– rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost oddílu fotbalu v roce 2018 ve výši 45.000 Kč
spolku SK Dobruška z. s., IČ 42885060,
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.

Rada města
dne 28.08.2018
pověřuje
– odbor rozvoje města, oddělení majetku
města, odsouhlasením znění nájemních
smluv mezi společností POLIKLINIKA
DOBRUŠKA, s. r. o., a nájemci prostor
v budově polikliniky, jejichž předchozím
uzavřením je dle usnesení Zastupitelstva
města Dobrušky č. ZM 09/22/2018 ze dne
18.04.2018 podmíněno uzavření kupní
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smlouvy s POLIKLINIKOU DOBRUŠKA,
s. r. o., na koupi v uvedeném usnesení speciﬁkovaných nemovitých a movitých věcí

schvaluje
– uzavření Smlouvy na zajištění svozu směsného komunálního odpadu pro stanoviště
Dobruška, Pulická 99, se společností Marius Pedersen, a. s., IČ 42194920
– uzavření Smlouvy č. 295 na provádění prádelenských služeb se společností Prádelny
a čistírny Náchod, a. s., IČ 46504991
– zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 1
ke Smlouvě o smlouvě budoucí o uzavření
kupní smlouvy a smlouvě o právu stavby
EP-12-2002308/1 Dobruška, pč. 1298/4,
Město, přeložka TS 779, uzavřené dne
18.04.2016 s ČEZ Distribuce, a. s., jako budoucím kupujícím, jímž se:
– rozšiřuje budoucí předmět prodeje,
tj. prodávaná část pozemku parc.
č. 1298/2 v obci a k. ú. Dobruška, z výměry cca 7,1 m2 na výměru cca 9m2 - viz
zákres,
– mění typ trafostanice, která bude budoucím kupujícím vybudována na budoucím předmětu převodu,
– prodlužuje doba, v níž budoucí kupující
vyzve město Dobrušku k uzavření kupní
smlouvy
– uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.09.2010 k bytu č. 9 v domě
čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 9 do 31.08.2019
– uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.09.2010 k bytu č. 29
v domě čp. 813 v ulici Mírová v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 29 do 31.08.2019
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.06.2017 k bytu č. 3 v domě
čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje
doba nájmu bytu č. 3 do 31.08.2019
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.06.2017 k bytu č. 11 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 11 do 31.08.2019
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.06.2017 k bytu č. 21 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 21 do 31.08. 2019
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.06.2017 k bytu č. 25 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 25 do 31.08.2019
– uzavření Dodatku č. 71 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.10.2011 k bytu č. 1
v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 30.09.2018
– nové podání Žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR z dotačního programu účelová neinvestiční dotace
na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah mimo územní obvod zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční
povahy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v roce 2018
– v rámci rovné politické soutěže pro volby
do zastupitelstev obcí v roce 2018 bezplatný prostor pro inzerci v Dobrušském zpravodaji pro každou z kandidujících stran

v rozsahu 1/3 strany A4, ve dvoubarevném
provedení, jako výjimku z čl. 2.2. odst. 4
a ceníku směrnice OS/31 Zásady zpracování a vydávání Dobrušského zpravodaje
– Podmínky výlepu plakátů v Dobrušce platné od 01.09.2018.

–

Rada města
dne 30.08.2018
schvaluje
– podání individuální žádosti o dotaci ve výši
10 mil. Kč z rozpočtu Královéhradeckého
kraje v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje, s účinností ode dne 01.09.2017,
na projekt „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“
– uzavření dohody s JUDr. Jaroslavou Vodičkovou – POLIS, IČ 86593315, za účelem zajištění semináře řídících pracovníků
městské policie.

–
–

–

Rada města
dne 05.09.2018
schvaluje
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Ulice Na Hřišti - oprava chodníku a asfaltového povrchu místní
komunikace, Dobruška“ výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky
a uzavření smlouvy o dílo se společností
STAVITELSTVÍ DS s. r. o., IČ 25932381.
Nabídková cena této společnosti činí
1.506.072 Kč bez DPH, 1.822.347,12 Kč
vč. DPH podle platné sazby
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
na provedení díla „ZŠ Pulická Dobruška, modernizace a rozšíření školní družiny“ se společností STATING s. r. o.,
IČ 25963864. Celková cena byla zvýšena
o 132.479,53 Kč bez DPH a po tomto zvýšení činí 1.543.194,81 Kč bez DPH
– uzavření smlouvy o postoupení smlouvy
s Kamilem Hronovským, IČ 68459327,
a společností Hronovský – dopravní projekce s. r. o., IČ 07053428
– organizační směrnici č. OS/29 „Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu“ vydání
č. 03
– zahájení zjednodušeného podlimitního
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodavatele pro
podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Rozvoj a modernizace Technologického
centra města Dobrušky - IS HelpDesk“ formou uveřejnění kompletní zadávací dokumentace na proﬁlu zadavatele a zadávací
dokumentaci včetně všech jejích částí a příloh ke zjednodušenému podlimitnímu řízení
na dodavatele pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Rozvoj a modernizace
Technologického centra města Dobrušky IS HelpDesk“
– zahájení zjednodušeného podlimitního
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodavatele pro
podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Rozvoj a modernizace Technologického centra města Dobrušky - Modernizace
integrační platformy“ formou uveřejnění
kompletní zadávací dokumentace na proﬁlu
zadavatele a zadávací dokumentaci včetně
všech jejích částí a příloh k zjednodušenému podlimitnímu řízení na dodavatele pro

–

–
–

–

podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Rozvoj a modernizace Technologického
centra města Dobrušky - Modernizace integrační platformy“. Kompletní zadávací
dokumentace je přílohou
uzavření smlouvy o spolupráci se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ 65993390. Předmětem smlouvy je sjednání společného postupu zadavatele a úprava vzájemných práv a povinností smluvních
stran při zadávání veřejné zakázky „I/14
a II/309 Dobruška – okružní křižovatka“
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí
daru ve výši 15.000 Kč XXXXX
uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 5090013050 se společností AQUA SERVIS, a. s., IČ 60914076
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
5.000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s.,
IČ 61383198, na sociální službu Telefonická krizová pomoc (§ 55) ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, poskytovanou v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dobrušky s tímto subjektem
prominutí platby za stánek Střední škole
a Základní škole Nové Město nad Metují,
IČ 48623725, pracoviště Opočno, a Střední škole - Podorlické vzdělávací centrum,
Dobruška, IČ 71340726, při prodeji na Svatováclavských slavnostech dne 29.09.2018
program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 19.09.2018
uzavření darovací smlouvy č. 62/2018/SR/
MŠ se společností ŠKODA AUTO a. s.,
IČ 00177041, v přiloženém znění. Předmětem smlouvy je darování peněžních
prostředků ve výši 70.000 Kč na realizaci
projektu Obnova aleje městského stadionu
Václava Šperla v Dobrušce – III. etapa
dočasné navýšení počtu zaměstnanců organizační složky Sportovní zařízení města
Dobrušky v měsíci listopadu 2018 o jednoho pracovníka. Důvodem je zaučení nové
pracovnice a vyčerpání dovolené stávající
pracovnice

jmenuje
– komisi pro posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky
na dodávky „Rozvoj a modernizace Technologického centra města Dobrušky - IS
HelpDesk“ v tomto složení: Ing. Petr Lžíčař, starosta (člen komise), Mgr. Karel Rejent, jednatel společnosti ICT plus, s. r. o.,
(člen komise), JUDr. Jan Šťastný, tajemník
městského úřadu (člen komise), Ing. Martin
Kanta, vedoucí oddělení informatiky (člen
komise), Martin Pošvář, referent odboru
rozvoje města (člen komise), Martin Řehák,
správce ICT (náhradník za jakéhokoli člena
komise), Ing. Zdeňka Hanousková, vedoucí
oddělení majetku města (náhradnice za jakéhokoli člena komise), a pověřuje komisi
zároveň otevíráním obálek s nabídkami
– komisi pro posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky
„Rozvoj a modernizace Technologického
centra města Dobrušky - Modernizace integrační platformy“ v tomto složení: Ing. Petr
Lžíčař, starosta (člen komise), Mgr. Karel
Rejent, jednatel společnosti ICT plus, s. r. o.,
(člen komise), JUDr. Jan Šťastný, tajemník
městského úřadu (člen komise), Ing. Martin
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Kanta, vedoucí oddělení informatiky (člen
komise), Martin Pošvář, referent odboru
rozvoje města (člen komise), Martin Řehák,
správce ICT (náhradník za jakéhokoli člena
komise), Ing. Zdeňka Hanousková, vedoucí
oddělení majetku města (náhradnice za jakéhokoli člena komise), a pověřuje komisi zároveň otevíráním obálek s nabídkami

souhlasí
– s částečnou uzavírkou silnice I/14 za účelem zajištění opravy mostu v k. ú. Běstviny,
kterou bude realizovat společnost INKA –
dopravní značení Hradec Králové, s. r. o., se
sídlem Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, IČ 27478866. Oprava bude
probíhat ve 2 fázích v době od 13.09.2018
do 30.11.2018 v rozsahu dle přiloženého
zákresu v situaci projektu vypracovaného MDS Projekt Vysoké Mýto, zak. číslo
1677-17-3, datum 03-05/2018, s názvem
I/14 Běstviny most ev.č. 14-107a, objekt
SO 180 - dopravně inženýrská opatření během výstavby, číslo přílohy C.1.2

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky
– schválit směnu pozemků parc. č. 570/161
a parc. č. 595/21 v obci Dobruška a k. ú. Pulice o celkové výměře 22.296 m2 ve vlastnictví
města Dobrušky za pozemek parc. č. 671/13
o výměře 22.536 m2 v obci Dobruška a k. ú.
Pulice ve vlastnictví paní XXXXX. Směna
bude realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá cena pozemků směňovaných městem Dobruškou činí 371.450 Kč, dohodnutá
cena pozemku směňovaného XXXXX činí
375.450 Kč. Doplatek ve výši 4.000 Kč uhradí město Dobruška paní XXXXX při podpisu kupní smlouvy. Správní poplatek za vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí
hradí město Dobruška
– uložit Radě města Dobrušky zahájit
po 01.01.2019, tj. po skončení stávajících
nájmů, prodej dosud neprodaných bytů
č. 975/2, 976/5 a 977/23 o velikosti 1+1
a bytu č. 976/19 o velikosti 2+1 v bytových
domech čp. 974 – 975 a 976 – 978 v Orlické ulici v Dobrušce nejvýhodnější nabídce
(tzv. obálkovou metodou) ve smyslu čl. VI.
platných Zásad prodeje bytů ve vlastnictví
města Dobrušky, s minimální kupní cenou
stanovenou ve výši obvyklé ceny
– odmítnout nabídku koupě pozemku parc. č.
378 v obci a k. ú. Dobruška, jehož součástí
je stavba čp. 323 – rodinný dům, evidovanou pod č. j. PDMUD 15251/2018
– odmítnout nabídku daru vesnického církevního hřbitova evidovanou pod č. j. PDMUD
12269/2018
– schválit udělení ceny města Dobrušky - zlaté medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti veřejné správy a divadla
panu Josefu Dohnanskému
– schválit udělení ceny města Dobrušky stříbrné medaile za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky v oblasti divadla a kultury panu
PhDr. Zdeňku Zahradníkovi
– schválit udělení ceny města Dobrušky bronzové medaile za zásluhy o rozvoj města
Dobrušky za dlouholeté vedení skautského
střediska panu Ing. Petru Poláčkovi.

Rada města
dne 12.09.2018
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 19/2018
dle předloženého návrhu
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souhlasí
– s pokračováním v jednání o možnosti kapacitního navýšení vlakových spojů mezi
Opočnem a Dobruškou s odborem dopravy
Královéhradeckého kraje a Českými drahami

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– realizaci projektu „Pořízení techniky pro
JSDH města Dobrušky kategorie JPO III“
o celkových nákladech ve výši 367.166 Kč
včetně zajištění jeho ﬁnancování, a to tak,
že v r. 2018 bude vyčleněno 70.000 Kč
a v roce 2019 pak zbývajících 297.166 Kč
– podání žádosti o podporu na projekt „Pořízení techniky pro JSDH města Dobrušky
kategorie JPO III“ z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci
připravované výzvy k předkládání žádostí
o podporu č. 69 Řešení rizik - integrované
projekty CLLD z Integrovaného regionálního operačního programu, opatření 1.2
Zajištění připravenosti složek IZS k řešení
a řízení rizik a katastrof
– uzavření Kupní smlouvy s Univerzitou Karlovou, IČ 00216208
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci, o smlouvě budoucí kupní a o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrských
sítí uzavřené dne 28.05.2018 se společností
Lidl Česká republika, v. o. s., IČ 26178541.

–

–

–

–

Rada města
dne 13.09.2018
souhlasí
– s umístěním sídla Spolku F. L. Věka v budově čp. 1 na nám. F. L. Věka v Dobrušce,
která je součástí pozemku parc. č. 1 v obci
a k. ú. Dobruška

–

–

schvaluje
– podání žádosti o prodloužení platnosti dohody č. RKA–V-2/2017 uzavřené s Úřadem práce ČR, – krajská pobočka v Hradci Králové,
IČ 72496991, do 31.12.2018.

–

Rada města
dne 19.09.2018
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 20/2018
dle předloženého návrhu
– výplatu odměn ředitelům škol a školských
zařízení zřizovaných městem Dobruška dle
předloženého návrhu. Odměny lze vyplatit
ve vyúčtování mezd nejpozději do konce
roku 2018 dle ﬁnančních možností jednotlivých organizací
– při zadávání zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Autobusová zastávka
v Běstvinách“ odeslání objednávky Josefu Svatoňovi, IČ 15041581. Cena činí
126.285 Kč bez DPH, tj. 152.804,85 Kč vč.
DPH, dle přiložené cenové nabídky
– zařazení projektu „Udržovací práce na objektu nám. F. L. Věka čp. 14 v Dobrušce (oprava, rekonstrukce podloubí), dle vyplněného
souhrnného přehledu s povinnými přílohami k obnově kulturní památky objektu měšťanského domu čp. 14 na nám. F. L. Věka
v Dobrušce v rozsahu celkových nákladů
320.953 Kč s DPH a spoluúčasti vlastníka
ve výši 209.857 Kč a sanaci pavlače domu
F. L. Věka, dle vyplněného souhrnného
přehledu s povinnými přílohami k obnově
kulturní památky objektu rodného domku F. L. Věka čp. 185 v ul. Novoměstská

–

–

–

–

–

–

v Dobrušce v rozsahu celkových nákladů
123.174,18 Kč bez DPH a spoluúčasti vlastníka 62.174,18 Kč do Programu regenerace
městských památkových rezervací (MPR)
a městských památkových zón (MPZ) ČR
dle Usnesení vlády č. 209/92 na rok 2018 –
pro Městskou památkovou zónu Dobruška
a v rozsahu prací uvedených v souhrnném
přehledu na rok 2018
zahájení zjednodušeného podlimitního řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Stavební úpravy krytého bazénu a koupaliště v Dobrušce a přístavba relaxační části“,
dokumentace pro územní řízení a projektová
dokumentace ke stavebnímu řízení
výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k akci včetně obchodních podmínek
a všech jejích dalších příloh pro výběrové
řízení na zhotovitele pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Stavební úpravy
krytého bazénu a koupaliště v Dobrušce
a přístavba relaxační části“, dokumentace
pro územní řízení a projektová dokumentace ke stavebnímu řízení “
zveřejnění záměru prodeje části pozemku
parc. č. 2309/3 v obci a k. ú. Dobruška dle
přiloženého zákresu
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí
a smlouvy o právu provést stavbu se společností IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o., IČ
25323601, za účelem zajištění umístění
lešení, zařízení staveniště a bezpečnostního a manipulačního prostoru a pro složení
stavebního materiálu při provádění oprav
domu čp. 780-781 v Dobrušce.
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s XXXXX, na uložení a provozování kanalizační přípojky
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu číslo: IV12-2017337/VB/2, název: Dobruška – Domašín, st. p. č. 117, Růžička-kNN, s ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.07.2013 k bytu č. 10 v domě
čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 10 do 30.09.2019
uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.07.2011 k bytu č. 5 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce se
XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 5 do 30.09.2019
uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 29.06.2012 k bytu č. 16 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 16 do 30.09.2019
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.07.2014 k bytu č. 32
v domě čp. 813 v ulici Mírová v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 32 do 30.09.2019
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.07.2016 k bytu č. 9
– byt zvláštního určení v domě čp. 1011
v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX,
jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 9
do 30.09.2019
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.07.2016 k bytu č. 11 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje
doba nájmu bytu č. 11 do 30.09.2019
uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.12.2015 k bytu č. 5 v domě
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 5 do 31.12.2018
uzavření Dodatku č. 72 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.10.2011 k bytu č. 1
v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 31.10.2018
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1
v ulici Na Příčnici čp. 1011 v Dobrušce
s XXXXX, a to dohodou k 30.09.2018
změnu účelu neinvestiční dotace ve výši
20.000 Kč poskytnuté spolku FBC Dobruška z. s., IČ 22740333, na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 4/2018 ze dne 09.02.2018, a to tak, že
žadatel peněžní prostředky z dotace nepoužije na akci „Florbalové Krkonoše 2018“,
ale na akci „Florbalové soustředění v České Třebové 2018“ a uzavření Dodatku č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 4/2018 s tímto subjektem
uzavření smlouvy o poskytnutí technického zařízení a instalace systému určeného
pro zpracování digitalizovaných fotograﬁí
a podpisů s CENDIS, s. p., IČ 00311391
uzavření darovací smlouvy s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Rodný kraj
Františka Kupky, IČ 75123142. Předmětem
smlouvy je darování propagačních předmětů v celkové částce 2.357 Kč vč. DPH
uzavření smlouvy o výpůjčce s Česká republika – hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IČ 70882525. Předmětem
smlouvy je bezplatné přenechání k užívání
speciálního požárního automobilu CAS 15,
Mercedes-Benz Atego 1426 pro JPO III
Města Dobrušky na dobu do 30.12.2023
pracovní cestu Bc. Jaroslava Bořka s doprovodem do maďarského partnerského města
Ábrahámhegy, která se uskuteční 20.09. 23.09.2018
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
KK_18_1647194 s Královéhradeckým krajem, IČ 70889546. Předmětem Smlouvy je
poskytnutí účelové dotace ve výši 14.316 Kč
z prostředků poskytnutých poskytovateli ze
státního rozpočtu na ﬁnancování běžných
výdajů souvisejících s poskytováním služby
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje č. SR_18_1647194 s Královéhradeckým krajem, IČ 70889546. Na základě
tohoto dodatku bude příjemci poskytnuta
dotace ve výši 900.000 Kč, jež je součástí
vyrovnávací platby
uzavření Licenční smlouvy se společností FT Technologies, a. s., IČ 26833620.
Předmětem smlouvy je poskytnutí licence
k informačnímu systému pro řízení procesů
obecních policií

neschvaluje
– uzavření veřejnoprávní smlouvy k vyřizování přestupkové agendy s obcí Mokré

ruší
– usnesení č. RM 06/178/2018 ze dne
22.08.2018, usnesení č. RM 04/182/2018
a usnesení č. RM 05/182/2018 ze dne
12.09.2018

potvrzuje
– že město Dobruška podporuje činnost Rodinného centra Sedmikráska, které je projektem Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce,
IČ 73633569. Zároveň potvrzuje, že preven-

tivní a podpůrné aktivity, které realizuje Rodinné centrum Sedmikráska, jsou součástí
Komunitního plánu sociálních služeb města
Dobrušky 2017-2021 a že RC Sedmikráska
úzce spolupracuje s odborem sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Dobruška,
zejména s orgánem sociálně-právní ochrany
dětí. Město Dobruška pravidelně přispívá ze
svého rozpočtu na činnost Rodinného centra Sedmikráska formou neinvestiční dotace,
naposledy poskytlo na tento účel na základě
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 54/2018 ze dne 27.02.2018 ﬁnanční částku ve výši 40.000 Kč. Potvrzení slouží pro
účely podání žádosti o dotaci v programu
Rodina pro rok 2019 na Ministerstvu práce
a sociálních věcí

jmenuje
– hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku
na služby „Stavební úpravy krytého bazénu
a koupaliště v Dobrušce a přístavba relaxační části, dokumentace pro územní řízení
a projektová dokumentace ke stavebnímu
řízení“ (dále jen „hodnotící komise“) v tomto složení: Richard Hynek, vedoucí odboru
rozvoje města, Ivo Hagara, investiční technik, Mgr. Jaromír Kašpar, zpracovatel výzvy
a zadávací dokumentace, a pověřuje hodnotící komisi zároveň otevíráním obálek s nabídkami a posouzením způsobilosti účastníků

pověřuje
– společnost AREA 2000 s. r. o.,
IČ 25937774 zastoupenou Mgr. Jaromírem
Kašparem organizačním zajištěním zadávacího řízení pro výběr dodavatele dokumentace pro územní řízení a projektové
dokumentace k stavebnímu řízení u akce:
Stavební úpravy krytého bazénu a koupaliště v Dobrušce a přístavba relaxační části

souhlasí
– se stavbou „Lidl Dobruška, ulice Solnická“
dle projektové dokumentace s názvem „Lidl
Dobruška, ulice Solnická“, vypracované
společností TIPRO projekt, s. r. o., Brno,
s datem 09/2017, stupeň UR, ve znění aktualizovaného celkového a koordinačního
situačního výkresu C.2 zaslaného e-mailem dne 18.09.2018, na pozemcích města
2113/134, 2113/137, 2113/138, 2113/7,
2113/125, 2113/126, 2113/130, 2113/135,
2885/1, 2885/5, 2886/2, 2136/1, 2136/2,
2142/16, 2941/3, 2131/5, 2131/4, 2120/20,
2120/17 a 2120/1 v obci a k. ú. Dobruška,
a to pro účely vydání územního rozhodnutí
za podmínky, že Zastupitelstvo města Dobrušky na svém zasedání dne 19.09.2018
schválí uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci, o smlouvě budoucí kupní
a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrských sítí uzavřené dne 28.05.2018
se společností Lidl Česká Republika, v. o. s.,
IČ 261 78 541

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– poskytnutí účelové dotace Ministerstva
kultury ČR ze státního rozpočtu ve výši
140.000 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dobrušky v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Dobruška
na rok 2018 na obnovu a nátěr podloubí
včetně sloupů a další související práce dle
schváleného návrhu ve výši 111.096 Kč pro

vlastníka nemovitosti (měšťanský dům čp.
14 na nám. F. L. Věka v Dobrušce) XXXXX
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě
budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvě o právu stavby, č. EP-12-2002308/1
Dobruška,pč.1298/4, Město,přeložka TS
779 uzavřené dne 18.04.2016 s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o spolupráci, o smlouvě budoucí kupní
a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrských sítí uzavřené dne 28.05.2018
se společností Lidl Česká republika, v. o. s.,
IČ 26178541
– uzavření Kupní smlouvy č. UKRUK
10681/2018 s Univerzitou Karlovou, IČ
00216208.

Zastupitelstvo města
dne 19. 9.2018
bylo seznámeno
– s rozpočtovými opatřeními č. 14 - 20/2018
schválenými Radou města Dobrušky
– se
Závěrečným
účtem
Mikroregionu Rodný kraj Františka Kupky, se
sídlem nám. F. L. Věka 1, Dobruška,
IČ 75123142, za rok 2017

schvaluje
– realizaci projektu „Pořízení techniky pro
JSDH města Dobrušky kategorie JPO III“
o celkových nákladech ve výši 367.166 Kč
včetně zajištění jeho ﬁnancování, a to tak,
že v r. 2018 bude vyčleněno 70.000 Kč
a v roce 2019 pak zbývajících 297.166 Kč
– podání žádosti o podporu na projekt „Pořízení techniky pro JSDH města Dobrušky
kategorie JPO III“ z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci
připravované výzvy k předkládání žádostí
o podporu č. 69 Řešení rizik - integrované
projekty CLLD z Integrovaného regionálního operačního programu, opatření 1.2
Zajištění připravenosti složek IZS k řešení
a řízení rizik a katastrof
– poskytnutí účelové dotace Ministerstva
kultury ČR ze státního rozpočtu ve výši
140.000 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Dobrušky v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Dobruška
na rok 2018 na obnovu a nátěr podloubí
včetně sloupů a další související práce dle
schváleného návrhu ve výši 111.096 Kč
pro vlastníka nemovitosti (měšťanský dům
čp. 14 na nám. F. L. Věka v Dobrušce)
– směnu pozemků parc. č. 570/161
a parc. č. 595/21 v obci Dobruška
a k. ú. Pulice o celkové výměře 22.296 m2
ve vlastnictví města Dobrušky za pozemek parc. č. 671/13 o výměře 22.536 m2
v obci Dobruška a k. ú. Pulice ve vlastnictví paní XXXXX. Směna bude realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá cena
pozemků směňovaných městem Dobruškou činí 371.450 Kč, dohodnutá cena pozemku směňovaného paní XXXXX činí
375.450 Kč. Doplatek ve výši 4.000 Kč
uhradí město Dobruška paní XXXXX při
podpisu kupní smlouvy. Správní poplatek
za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí město Dobruška
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci, o smlouvě budoucí kupní a o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrských
sítí uzavřené dne 28.05.2018 se společností
Lidl Česká republika, v. o. s., IČ 26178541

7

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 10 / 2018
– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě
budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvě o právu stavby, č. EP-12-2002308/1
Dobruška,pč.1298/4, Město,přeložka TS
779 uzavřené dne 18.04.2016 s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035
– uzavření Kupní smlouvy č. UKRUK
10681/2018 s Univerzitou Karlovou,
IČ 00216208
– poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční
činnost oddílu fotbalu v roce 2018 ve výši
45.000 Kč spolku SK Dobruška z. s.,
IČ 42885060, 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
– udělení ceny města Dobrušky - zlaté medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
v oblasti veřejné správy a divadla panu Jozefu Dohnanskému

– udělení ceny města Dobrušky - stříbrné
medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti divadla a kultury panu
PhDr. Zdeňku Zahradníkovi
– udělení ceny města Dobrušky - bronzové
medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za dlouholeté vedení skautského střediska panu Ing. Petru Poláčkovi
– udělení ceny města Dobrušky - bronzové
medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti kultury panu Vladimírovi Otakaru Jelínkovi
– členství města Dobrušky ve Spolku F. L.
Věka a jeho stanovy

ukládá
– Radě
města
Dobrušky
zahájit
po 01.01.2019, tj. po skončení stávajících
nájmů, prodej dosud neprodaných bytů
č. 975/2, 976/5 a 977/23 o velikosti 1+1
a bytu č. 976/19 o velikosti 2+1 v bytových

Z pracovního diáře starosty
■ Úterý 21. srpna: porada s pracovníky
odboru rozvoje města na téma zajištění
ﬁnančního krytí budoucích investičních akcí a přípravy výstavby volnočasového areálu Klídek.
■ Středa 22. 8.: zasedání školské rady
Základní školy Františka Kupky.
■ Čtvrtek 23. 8.: jednání s architektem
Miroslavem Gebasem o připravované
rekonstrukci Solnické ulice.
■ Sobota 25. 8.: účast na hasičské soutěži
a srazu rodáků v Křovicích.
■ Pondělí 27. 8.: podpis smlouvy na zpracování strategického plánu města s ﬁrmou Berman Group, s. r. o., za účasti
členů pracovní skupiny města.
■ Úterý 28. 8.: návštěva radního Královéhradeckého kraje Václava Řehoře
v Hradci Králové (společně s místostarostou Petrem Sadovským). Projednání
možností spolupráce při výstavbě sportovní haly v Dobrušce; porada ředitelů
základních a mateřských škol ve správním obvodu Dobruška; setkání se zástupci cizineckého centra z Rychnova
nad Kněžnou.
■ Středa 29. 8.: kontrolní den rekonstrukce atletického oválu na stadionu
Václav Šperla.
■ Čtvrtek 30. 8.: porada vedoucích odborů a organizačních složek města.
■ Pátek 31. 8.: jednání s ﬁrmou IKKO
Hradec Králové o projektu odvodnění

parkoviště pro sportovní halu,
včetně odvodnění budoucí
výstavby na Belvederu; přivítání účastníků srazu absolventů dobrušské měšťanské školy po 65 letech v renesanční
radnici.
■ Sobota 1. září: účast na akci loučení
s létem v Cháborách a převzetí pamětního listu od SH ČMS - SDH Chábory.
■ Neděle 2. 9.: předání bronzových
medailí dobrušským házenkářkám
za umístění v 1. lize.
■ Pondělí 3. 9.: přivítání prvňáčků v dobrušských základních školách; účast

na slavnostním zahájení školního roku
Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra ve společenském centru;
jednání na Ředitelství silnic a dálnic
v Hradci Králové o výstavbě okružní
křižovatky v Dobrušce.

domech čp. 974 – 975 a 976 – 978 v Orlické ulici v Dobrušce nejvýhodnější nabídce
(tzv. obálkovou metodou) ve smyslu čl. VI.
platných Zásad prodeje bytů ve vlastnictví
města Dobrušky, s minimální kupní cenou
stanovenou ve výši obvyklé ceny

pověřuje
– starostu města Dobrušky jednáním o případné koupi pozemku parc. č. 378 v obci
a k. ú. Dobruška, jehož součástí je stavba
čp. 323 – rodinný dům

odmítá
– nabídku daru vesnického církevního
hřbitova evidovanou pod č. j. PDMUD
12269/2018.

■ Středa 5. 9.: porada organizačních týmů
Svatováclavských slavností a slavnostního odhalení pamětní desky generála
Miroslava Štandery; vernisáž výstavy
Století Dobrušky v plánech, projektech
a vizích.
■ Čtvrtek 6. 9.: zahájení a předání cen
nejlepším hráčům na celorepublikovém nohejbalovém turnaji hasičské záchranné služby v Dobrušce.
■ Pátek 7. 9.: účast na 16. sněmu Svazu
měst a obcí ve Španělském sále Pražského hradu.
■ Pondělí 10. 9.: slavnostní křest knihy
Dobruška – příběh města v renesanční
radnici na náměstí F. L. Věka.
■ Úterý 11. 9.: položení květinového věnce
na hrob českého herce Radoslava Brzobohatého, čestného občana Dobrušky,
na pražském Slavíně; účast na slavnostním koncertu k 100. výroční založení republiky na Pivovarském náměstí
v Hradci Králové.
■ Středa 12. 9.: zasedání realizačního
týmu pro tvorbu strategického plánu
města Dobrušky.
■ Pátek 14. 9.: pravidelná schůzka s městským architektem Tomášem Haromem;
jednání s vedením Studijního střediska
Univerzity Karlovy v Dobrušce o budoucím převzetí majetku; účast na slavnostním zahájení výstavy Krajina Lustig
v dobrušském pivovaru
■ Pátek 14. 9. až neděle 16. 9.: účast
na semináři Dobrušská ﬁlmová klapka

ZEPTALI JSME SE ZASTUPITELŮ MĚSTA
První říjnový víkend se vydáme k volebním urnám zvolit nové reprezentanty našeho
města. Požádali jsme odstupující zastupitele o stručné odhlédnutí za jejich čtyřletou
prací a krátký pohled do budoucna prostřednictvím dvou anketních otázek.
1. Můžete se stručně ohlédnout za uplynulým čtyřletým volebním obdobím?
Co se povedlo?
2. Kde cítíte největší rezervy? Co by mělo nově zvolené zastupitelstvo
prvořadě vyřešit?
8
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Ing. arch. Oldřich Bittner

TOP 09

1. V průběhu volebního období jsem se stal
radním, což byl pro mě v té době nečekaný,
avšak výrazný posun v mém životním angažmá v komunální politice. Přirozeně jsem
jako architekt tíhl k tématu rozvoje města.
Jsem rád, že jsem mohl být u počátečních
debat týkajících se mnoha záměrů a tím
ovlivnit jejich budoucí směřování. Vážím si
toho, že některé mé nápady se staly impulsem k práci na projektech.
Jsem rád, že jsme po mnoha letech dokázali oživit přípravu
výstavby bytových domů, jsem rád, že se začíná pracovat na regeneraci Kostelní ulice, a jsem rád, že se řeší budoucnost krytého
bazénu a koupaliště.
2. Rezervy vidím také. V minulosti se opravdu zaspalo s přípravou lokalit k bydlení. Vzhledem k tomu, že v povolování staveb
(složitostí a zdlouhavostí) je ČR asi na 163. místě na světě –
a v Evropě bezkonkurenčně poslední, nemáme hezké vyhlídky.
O to více se musíme soustředit na lokality, kde je průchodnost
nejvyšší, a nově příchozím obyvatelům pomoci.
Další věcí je průmysl. Chtěl bych do Dobrušky přilákat další
zaměstnavatele, ideálně moderní ﬁrmy, které jsou již připraveny
na průmyslovou revoluci 4.0. To je velký úkol pro náš budoucí
strategický plán.
V čem by mělo začít nové zastupitelstvo? Kdybych mu mohl
radit, byl bych rád, kdyby kromě sportovní haly a zahájení první
etapy rekonstrukce bazénu myslelo na dokončení úprav náměstí
a revitalizaci Opočenské ulice. Jedná se o nejdůležitější městské prostory a ani jeden nepůsobí dobrým dojmem. Dále je třeba rychle vyřešit adaptaci nové budovy městského úřadu, který
vznikne v bývalém školícím středisku Univerzity Karlovy.
Na závěr bych nám všem popřál, abychom si zvolili dobré
a aktivní zastupitelstvo, které bude schopné spolupráce. Věřím,
že se v minulém období podařilo vykonat spoustu dobré práce,
na kterou je možné navázat.

Ing. Karel Brázdil, CSc.

Sdružení nezávislých
kandidátů - Veřejnost pro
všestranný rozvoj Dobrušky

1. Za největší úspěch považuji, že se nám
daří udržet vztahy a přátelství mezi lidmi,
nízkou úroveň kriminality, vysokou úroveň
kulturního a sportovního vyžití, vysokou
úroveň školství, které připravuje naše děti
pro život a snad i dobré pečovatelské služby.
Pokud mám speciﬁkovat úspěchy, které
jsou nám bližší, pak nesporně je to dopracování územního plánu, který vytváří jasnou urbanistickou koncepci města i okolních vesnic. Územní plán vytvořil předpoklad
pro rozvoj v zásadě ve všech oblastech výstavby (bytů všech kategorií, rodinných domů v různých lokalitách, zařízení občanské
vybavenosti, komunikací i objektů pro byznys).
Po desetiletích se podařilo vybudovat cyklostezku do Opočna,
která je nejen dopravní spojnicí, ale i místem pro sportovní vyžití
a nakonec i jako klidová zóna pro rodiče s dětmi a kočárky. Podařilo se dostavět rozlučkovou síň. Osobně jsem velmi rád, že se
nám podařilo realizovat modernizaci teplárny. Došlo nejen k významnému snížení ceny tepla. Zavedením nového zdroje energie
(štěpky) se snížila závislost Dobrušky na dodávkách plynu ze
zahraničí. Máme dnes možnost vyrábět teplo s využitím tří energetických zdrojů, tj. plynu, štěpky a topného oleje. Modernizace
teplárny také ukončila dlouhotrvající diskuse o budoucnosti zásobování podstatné části města tepelnou energií a věřím, že si
obyvatelé sídlišť oddechli, když jim byla předložena nová dlouhodobá strategie. Je celá řada dalších výsledků práce současného
zastupitelstva, ale zejména zaměstnanců městského úřadu a podřízených organizací, ať již mají charakter údržby nebo rozvoje

technické infrastruktury města, plnění služeb obyvatelstvu v celé
šíři úřadů, zajišťování kulturních a společenských akcí. Byla vytvořena celá řada projektů, které čekají na příležitost k realizaci.
2. Zásobování pitnou a užitkovou vodou. Efektivní užití budov
v majetku města Dobruška, zejména budovy univerzity. Výstavba sportovní haly v Pulicích. Více viz rozvoj.dobruska.cz.

Blanka Čiháčková

Východočeši

1. Uplynulé volební období bylo hektické. Zásadních změn doznalo zastupitelstvo
i rada, podle mě ku prospěchu města. Dobrá práce zastupitelstva má pozitivní vliv
na úředníky i občany a město. Podařilo se
realizovat rozpracované projekty, i když se
může zdát, že od schválení uplyne dlouhá
doba. Termíny dané zákonem ale nelze zkrátit. Nebudu zde vyjmenovávat všechny zdary
i nezdary, sami vidíte, co se podařilo a co ne.
Konečně se podařilo dohodnout na výstavbě LIDLu, který by
měl být hotov v příštím roce, kruhové křižovatky, jejíž stavba
započne na podzim, dokončení rozpracovaných investičních akcí
(chodníky atd.). Vyprojektovány jsou úpravy v krytém bazénu
a koupališti. Koupě budovy Studijního střediska UK byla dobrým krokem, předešlo se vzniku např. ubytovny. Koupí polikliniky se snad zajistí zdravotní péče i v budoucnu. Pokročil i plán
výstavby sportovní haly u ZŠ Pulická.
2. Kde cítím největší rezervy? Ve spolupráci zastupitelů, ty volí
občané, měl by tedy být brán zřetel na jejich podněty. Zastupitel
je tu pro ně a město, ne pro funkci. Měla by se zlepšit diskuse volených orgánů o prioritách. Prosazování vlastních zájmů
do komunální politiky nepatří. Dobruška je malé město, kde by
neměla hrát roli stranická příslušnost, ale mělo by jít především
o člověka a jeho schopnosti.
Co by mělo nově zvolené zastupitelstvo prvořadě řešit? Zodpovědně rozhodovat o rozpočtu města. Realizovat připravené
projekty. Konečně rozjet výstavbu bytových domů, aby občané
neutíkali za bydlením jinam. Pokud to rozpočet dovolí, zahájit
investice v krytém bazénu i koupališti a začít s úpravou prostor
za koupalištěm, vč. cyklostezky ke stadionu. Schválit opravy
a výstavbu místních komunikací v našich okolních částech. Kdysi se zastupitelé dohodli, že tyto akce by měly směřovat od centra
k jeho okraji. Dobrušské satelity byly zatím opomíjeny. Zahájit
stavbu sportovní haly za pomoci dotací, rozhodnout o využití budovy Studijního střediska UK. Podle mě by se sem měli přemístit
úředníci, aby občan našel na jednom místě to, co potřebuje.

Josef Horák

ODS
1. Za největší úspěch považuji rekonstrukci
výtopny CZT na alternativní palivo a nový
štěpkový kotel, stabilizaci CZT, zvládnutí
investice a to, že odběratelé konečně cítí
ﬁnanční úlevu po ukončení dluhové služby
z minulého období a že vidí výhodnost v setrvání v odběru tepelné energie pro své byty.

2. Prvořadě by mělo zastupitelstvo řešit
zastupitelnost (přijetí a vychování si nástupce) po současném řediteli CZT, kterému se rychle blíží důchodový věk. Tato funkce je tak složitá a zodpovědná, náročná
na zkušenost, že bez předchozího zaučení a předání zkušeností
současného ředitele novému člověku je nebezpečí ohrožení chodu CZT, hrozba prodělku při plánování nákupu plynu a surovin
pro chod CZT. Neodborným a špatným rozhodnutím mohou
vzniknout nesmírné ekonomické újmy v hospodaření CZT. Neprodleně vytipovat a přijmout perspektivního a dobře zaplaceného technika, který by po první výplatě neutekl do automobilky.

Pavel Hůlek

KDU-ČSL

1. Na prvním místě se většinou vyjmenovávají opravené ulice a chodníky, vše, co bylo vybudováno a zrekonstruováno. Já
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však považuji za velký úspěch, že po všech
investicích a velkých opravách, které město
zrealizovalo, zůstává Dobruška ekonomicky stabilním a nezadluženým městem. To je
velká deviza pro ty, kteří za pár dní vykročí
do dalších čtyř let.
Na druhém místě zmíním společenský
život. Dobruška je kulturně bohatá a pestrá.
Není totiž běžné, že by města srovnatelné
velikosti měla tak širokou nabídku kulturně
společenských akcí. A tento vysoký standard se snažíme dlouhodobě udržovat a rozvíjet.
Třetí pomyslný úspěch, který vyzdvihnu, není vůbec vidět, nicméně v konečném důsledku přinese hodně ovoce. Po předešlém
vedení města nám zůstala nekvalitní a velmi předražená projektová dokumentace na výstavbu sportovní haly. Tento projekt se nám
podařilo přepracovat a snížit náklady o více než 20 mil. korun.
2. O rezervy, nedostatky a nejrůznější výzvy není a nebude
v životě města nikdy nouze. A je to dobře. Protože jedině práce
na těchto věcech posunuje Dobrušku dopředu. A konkrétně?
Rád bych, aby se z budovy Univerzity Karlovy stalo moderní
administrativní centrum. Všechny odbory města by byly soustředěny do jedné budovy, což bude velkou výhodou pro všechny občany.
Je potřebné řešit otázku bydlení. Výstavbu bytovou i individuální. Připraven je projekt bytového domu naproti ZŠ Fr. Kupky
a v řešení jsou i nové byty v Mírové ulici. Pro individuální výstavbu se připravuje část Belvederu.
Věřím, že se novému vedení města podaří získat potřebnou
dotaci na výstavbu zmíněné sportovní haly a do konce svého volebního období ji postavit.
K okamžité realizaci jsou připraveny projekty půdní vestavby
základní umělecké školy a přístavby domu dětí a mládeže.
Rád bych, kdyby se nové vedení města začalo zabývat i komplexním řešením rekonstrukce kulturního domu, přilehlého parku
a autobusového nádraží.
Prioritou by měla být i snaha o získání nového zubního lékaře
pro naše občany.

Josef Jindra

KSČM

Zastupitel odpovědi neposkytl.

Libuše Kujalová

ODS

Zastupitelka odpovědi neposkytla.

Ing. Petr Lžíčař

Sdružení nezávislých
kandidátů - Veřejnost pro
všestranný rozvoj Dobrušky

1. Rozvoj města se nedá hodnotit jen tím,
kolik chodníků, silnic a dalších staveb se
ve městě postavilo, ale také kvalitou vztahů
mezi lidmi, kvalitou kultury, školství, péče
o seniory a podobně. Myslím, že se v uplynulém volebním období udělalo hodně práce.
Z materiálních věcí zmíním dokončení
územního plánu města a všech navazujících
územních studií rozvojových lokalit. Dále vypracování matematických modelů vodovodu a kanalizace, které do budoucna
usnadní plánování a projektování.
Za nejdůležitější dokument v řízení budoucnosti města považuji Strategický plán, v jehož přípravě jsme hodně pokročili.
Chystáme jeho projednávání a schválení na začátek nového volebního období. Věřím, že noví zastupitelé a především veřejnost
se do strategického plánování zapojí obdobně jako do veřejného
projednávání připravovaných projektů.
Mezi stavební úspěchy patří dokončení rozlučkové síně, nový
vrt v Semechnicích, vybudování cyklostezky do Opočna včetně
značení cyklistických tras v regionu, modernizace teplárny přinášející zlevnění tepla pro domácnosti, dětská hřiště v Domašíně, Pulicích a Křovicích, rekonstrukce atletické dráhy a hřiště
na stadionu a řada dalších staveb.
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Opravy komunikací a chodníků jsou samozřejmostí - Poddomí, Podskalí, ulice Na Hřišti, chodníky v ulici Radima Drejsla,
Nádražní a další jsou příkladem. Realizovali jsme opravy několika kilometrů silnic a cest v našich okolních obcích.
Je třeba chystat nové projekty, proto jsme připravili studii revitalizace krytého bazénu a koupaliště, projekty rozšíření ZUŠ
a DDM, studie dalších cyklostezek, projekty rekonstrukce ulic
Javorové, Družstevní, Solnické, V Zahradách, Sadové a Mlýnské, Kostelní s přilehlými uličkami. Oprav by se měla dočkat
i ulice Domašínská a další.
K realizaci je připraven projekt sportovní haly, k využití pro občany města bude i budova Studijního střediska Univerzity Karlovy.
2. Nechci tomu říkat rezervy, ale spíš výzvy pro příští zastupitelstvo.
V době personální krize a se stávajícími tabulkovými platy se
těžko zajišťují pracovníci jak na místa úředníků ve veřejné správě, tak ve službách, chybějí lékaři, řemeslníci. Firmy se nehlásí
do výběrových řízení.
Po koncertech Olympicu a Symfonického orchestru Českého
rozhlasu se těžko budou zajišťovat věhlasnější uskupení. Za důležité považuji udržet šíři a rozmanitost kulturního vyžití v Dobrušce.
Podstatné bude, jak noví zastupitelé naloží s připravenými
projekty, protože v minulosti mnoho dobrých projektů upadlo
v zapomnění, jak ukázala výstava Století Dobrušky v plánech,
projektech a vizích. Některé však zapadly právem.
Přeji tomuto i následujícím zastupitelstvům, ať se jim to stává
co nejméně.

František Nagy

ČSSD
1. Navzdory značné kritice a potížím stavební ﬁrmy se dostavěla a dala do provozu smuteční a obřadní síň. Dnes je to stavba díků
a tiché vděčnosti.

2. Město Dobruška získalo do vlastnictví budovu polikliniky, ale akutně zde chybí zubní
lékaři. Občasné jsou nuceni jezdit do širokého okolí i na běžné ošetření.
Dobruška se vylidňuje, počet obyvatel každý rok klesá. Zásadně je nutné řešit bytovou otázku. Mladí lidé
se stěhují do okolních obcí, kde nacházejí příznivější podmínky
k bydlení a životu.

Ing. Petr Poláček

ODS

1. Za úspěšné aktivity a akce považuji:
- rekonstrukci ulice 1. máje
- cyklostezku k Opočnu, zahájení společné
meziobecní cyklotrasy Podbřezí-Nové Město
- opravy cest v Mělčanech, Pulicích, Studánce, Spáleništi
- vodní vrt Semechnice
- úpravy na ČOV k zachycení počátečního
nátoku dešťové vody
- protipovodňové opatření Holobřízek
- přechod provozu CZT na štěpku, zahájení
sběru bioodpadu
- zateplení ZŠ Fr. Kupky, přestavba družin u obou ZŠ
- zahájení výkupu nemovitostí od Univerzity Karlovy
- celkovou obnovu areálu městského stadionu, vznik hřiště
s umělou trávou a umělé lehkoatletické dráhy s dalšími
sektory, obnovu hlavního fotbalového hřiště
- postupné navyšování rozpočtu na podporu sociální oblasti
Potěšily mne úspěchy dvou typických menších rodinných ﬁrem pivovaru a Servisbalu a rozvoj tradiční větší dobrušské společnosti Koenig & Bauer Graﬁtec.
Líbí se mi vzestup práce s mládeží v oddílech ﬂorbalu, lehké
atletiky a moderní gymnastiky.
Těší mne, jak oslovují mládež a pracují s ní v klubech Sedmikráska a Vješák a veřejné aktivity nevidomé paní Moravcové.
Zaujal mne restart produkcí Divadélka na štaﬂích a stoupající
úroveň Rampušák festu.
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2. Největšími rezervami z mého pohledu jsou:
- městská policie se v posledním roce a půl vytratila z ulic
- oproti stejným úřadům v okolí si lidé stěžují na průtahy
u stavebního úřadu a památkové péče
- chybí mi týmová spolupráce ve vedení města, jako je vzájemná informovanost o veškerém dění včetně společného vyjednávání s partnery, občany a ostatními subjekty
- zastupitelé a rada nejsou hlavní tažnou rozvojovou silou města. Měli být daleko více zapojeni do rozhodování o budoucnosti Dobrušky, zavedl bych pracovní zasedání zastupitelů,
kde by byly sbírány a diskutovány náměty a stanovovány priority jejich řešení
- zastupitelem by neměl být zaměstnanec města, i když to zákon
přímo nezakazuje. Stále se jedná o střet zájmů, kterým je zasahováno do fungování městských orgánů
- osobní spory, jichž jsme byli svědky ve volebním období, nesmí v žádném případě ovlivňovat chod města, vztahy
s dodavateli, obchodními a společenskými partnery včetně zahraničních
- k zaměstnancům, občanům je třeba přistupovat rovně, bez
předsudků, nelze připouštět upřednostňování, ale ani přehlížení vybraných jedinců na úkor jiných.
Novému zastupitelstvu bych doporučil zabývat se výše uvedenými rezervami.

Petr Sadovský

ANO 2011

1. Za uplynulé volební období se podařila
spousta věcí. Postavila se a úspěšně dokončila obřadní síň. Otevřela se dlouho očekávaná
cyklostezka do Opočna, přičemž se intenzivně
pracuje na dalších cyklotrasách v okolí Dobrušky. V nejbližších dnech bude zahájena
stavba okružní křižovatky u benzinky. V závěrečné fázi je příprava výstavby marketu LIDL.
Dokončil se projekt sportovní haly u základní
školy Pulická a gymnázia. Pro naše město je velmi důležitá, ovšem
chybí zejména žákům a studentům obou zmíněných škol.
2. Nové zastupitelstvo by se mělo zaměřit především na personální politiku. A to směrem k získání nových zaměstnanců,
kterých je kvůli nízké nezaměstnanosti tragický nedostatek, ale
i směrem ke vzdělávání stávajících pracovníků jak po profesní
stránce, tak i po stránce manažerské. Noví zastupitelé by se určitě měli také zaměřit na dotažení již zmíněné sportovní haly
a dalších připravovaných akcí. A nepolevovat v získávání dotací,
ať z ministerstev či z kraje.

PhDr. Helena Sedláčková

KSČM

1. Nejsem v zastupitelstvu celé volební období, do funkce zastupitele jsem nastoupila
po odstoupivším Karlu Jouklovi.
Myslím, že velkým úspěchem jsou dvě
akce – jednak dokončení projektu sportovní
haly a také obnovení jednání s Lidlem tak, že
svou prodejnu v Dobrušce postaví.
2. Rezervy samozřejmě jsou, protože ne vše
jde udělat teď hned, jak bychom potřebovali,
nebo lidé chtěli. Jsou určité lhůty, které se musí dodržet, i když se
nám to ne vždy líbí. Nové zastupitelstvo by mělo hlavně pokračovat v těch projektech, které jsou rozdělané a bylo by příliš drahé je
odložit jen proto, že je nenavrhl nově zvolený zastupitel, zadávat
projekty jen pro nový úhel pohledu je skutečně zbytečná záležitost.

Pavel Štěpán

Sdružení nezávislých
kandidátů - Veřejnost pro
všestranný rozvoj Dobrušky

1. Úspěšná realizace stavby dlouhodobě plánované cyklostezky
Opočno-Dobruška, stavba nové rozlučkové síně, koupi budovy
polikliniky v Dobrušce, realizace projektů, které nejsou „tak
na očích“, jako např. nátěr mostu směrem k „Habeši“, oprava

požární zbrojnice v Pulicích (včetně zvonice), rekonstrukce ulice Na Poddomí, rekonstrukce (probíhá) ulice Na Hřišti, Z.
Nejedlého, Nádražní, nový asfaltový povrh
v obci Spáleniště-Myškov, rozsáhlá přestavba-rekonstrukce stadionu Václava Šperla,
podpora různých zájmových a sportovních
sdružení, spolků a organizací, a to v poslední
době i Farní charity či junáků a skautů nebo
dechové hudby VALANKA. V oblasti kultury pak nový plášť
Společenského centra Kina 70 a rekonstrukce jeho vestibulu. Zahájení velice úspěšného dopoledního promítání ﬁlmů „nejen pro
seniory“ a pořádání celostátního ﬁlmového semináře Dobrušská
ﬁlmová klapka.
2. Dovést do zdárného konce koupi budovy University Karlovy
a náležitě a účelně jí využít ve prospěch města! Výstavbu nové
účelné sportovní haly při ZŠ Pulická. Dále pak důsledně a bez
výjimek dodržovat veřejný pořádek v katastru města a jeho podřízených obcí. V této poslední oblasti, kterou uvádím, spatřuji
v poslední době ty největší rezervy naší práce.

Jana Šťásková

TOP 09

1. V uplynulých čtyřech letech jsem se snažila aktivně pracovat jako zastupitelka města Dobrušky. Zhruba od poloviny volebního
období jsem působila i jako předsedkyně
Kontrolního výboru. Musím říci, že všechno jsem se učila za pochodu. Přestože jsem
se snažila, nejsem zcela spokojena s tím, jak
jsem pracovala. Ale doufám, že se něco podařilo. Ráda bych zmínila některé příklady.
Byly nastaveny podmínky pro přidělování
městských bytů. A jelikož je v dnešní době nedostatek odborných
lékařů, uvolnili jsme byt pro případného budoucího dentistu. Zrevidovali jsme několik vyhlášek a usnesení. Pro příklad Obecně závazná vyhláška č.2/2009, o pravidlech pohybu psů na veřejných
prostorech. Byl označen prostor pro pejsky dle této platné vyhlášky. A v Dobrušském zpravodaji zveřejněn článek s touto tématikou.
Na autobusovém nádraží byla umístěna informační světelná tabule s odjezdy autobusů. Proběhly dva ročníky Workshopu architektů, z kterých vznikly pro Dobrušku zajímavé ideové
nápady. Za důležité považuji, že jsme schválili ﬁnanční limit
na výstavbu sportovní haly. A můj největší „projekt“? Revitalizace autobusových zastávek v ulici Laichterova. Přesto rok a půl
čekám na jeho realizaci.
2. Doufám, že se podaří projekt výstavby obchodního řetězce Lidl.
Do dalšího volebního období nevstupuji jako aktivní kandidát.
Práce zastupitele, pokud ji chcete dělat opravdu poctivě, vyžaduje plné nasazení a hodně času. Diskuse, informace, fakta, poctivost, pravdu, vize, naslouchání. A tomu se musíme ještě učit.
Běžte k volbám, vždyť Dobruška je Naše. A každý hlas bude
slyšet.
Dejte šanci i novým tvářím.
Tak přeji nám voličům: „Šťastnou ruku a otevřený úřad“.

Mgr. Ing. Petr Tojnar

ODS

1. Rozvoj Dobrušky za uplynulé čtyři roky
kontinuálně pokračoval a dle mého názoru nepřinesl občanům Dobrušky nic výjimečného.
Za jediný největší úspěch pro osm členů
zastupitelstva považuji odvolání Petra Tojnara z funkce starosty Dobrušky...
2. Nově zvolenému zastupitelstvu přeji, aby
dokázalo ve svém rozhodování upřednostnit prospěch občanů Dobrušky před svými
osobními preferencemi.
Velké rezervy cítím zejména v pokračování obnovy městské
infrastruktury, například opravy chodníků, komunikací atd.
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VOLEBNÍ INZERCE

s podporou
Nezávislých
kandidátů

Kompletní program na www.top09dobruska.cz

SPOLEÿNĎ PRO DOBRUŠKU
www.kdu-dobruska.webnode.cz
www.facebook.com/kdudobruska

3

volte þ.

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro volby do Zastupitelstva mČsta Dobrušky ve dnech 5. a 6. Ĝíjna 2018

KDU-ÿSL
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KĜest’anská a demokratická unie - ýeskoslovenská strana lidová
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%ODQNDýLKiþNRYiEH]SROLWLFNpSĜtVOXãQRVWL
%F.DUROtQD6RWRQRYi$12
0JU-DQD0HOLFKDURYiEH]SROLWLFNpSĜtVOXãQRVWL
0JU-DQ0DFHNPXåEH]SROLWLFNpSĜtVOXãQRVWL
0JU$ORLVäćiUHNEH]SROLWLFNpSĜtVOXãQRVWL
7RPiã.UDKXOHFEH]SROLWLFNpSĜtVOXãQRVWL


0JU7HUH]DâWČSiQRYiEH]SROLWLFNpSĜtVOXãQRVWL
-DQD/DåRYiEH]SROLWLFNpSĜtVOXãQRVWL
%ODQND.RYiþRYiEH]SROWLFNpSĜtVOXãQRVWL
'LWD3XPURYiEH]SROLWLFNpSĜtVOXãQRVWL
,QJ/XERã'ROHåDOEH]SROLWLFNpSĜtVOXãQRVWL
=GHĖND0DW\iãRYiEH]SROLWLFNpSĜtVOXãQRVWL
-DQD%XUêãNRYiEH]SROLWLFNpSĜtVOXãQRVWL
%F0LODQ6RWRQDEH]SROLWLFNpSĜtVOXãQRVWL

1HVOLEXMHPH«VOLEĤMVRXSOQpQRYLQ\$VOLE\MVRXPQRKG\SURWRDE\VHQHSOQLO\
0iPHVFKRSQpNDQGLGiW\MHMHQQDYiVYROLþtFKDE\VWH]YROLOLWDNRYp]DVWXSLWHOH
NWHĜtQHEXGRXW]YMHQGRSRþWXDOHEXGRXVHDNWLYQČSRGtOHWQDFKRGXPČVWD
0\WDNRYpPiPH
9ROWHNDQGLGiWNXþ
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VOLEBNÍ INZERCE
Zvolení kandidáti za KSýM budou odpovČdnČ pracovat ve prospČch rozvoje Dobrušky
a všech obyvatel mČsta.
Z 15 ti kandidujících je 5 bez politické pĜíslušnosti a 10 þlenĤ KSýM. Na prvním místČ kandidátky je stávající zastupitelka PhDr. Helena Sedláþková, stĜedoškolská uþitelka,
která v þinnosti zastupitelstva získala první zkušenosti (po odstoupeni aktivního zastupitele
a þlena rady pana Karla Joukla ml., který se odstČhoval mimo Dobrušku).
Mezi kandidujícími jsou zastoupeny rĤzné profese: technolog, konstruktér, stavební technik,
úþetní, uþitelka, zdravotní sestra, ale i dĤchodkynČ a dĤchodci. Kandiduje 8 žen a 7 mužĤ,
nejmladšímu kandidátovi je 32 let.
MČsto Dobruška má bohaté pokrokové tradice – od výrazného obrozeneckého hnutí
až po nebývalý rozvoj prĤmyslu, infrastruktury, kultury, školství a bytové výstavby
po roce 1945. V tČchto pokrokových tradicích chtČjí naši zvolení kandidáti pokraþovat.

HLAS PRO KANDIDÁTY KSýM JE HLASEM PRO POCTIVOU PRÁCI
A DOBROU PERSPEKTIVU ŽITÍ V DOBRUŠCE !!!

NAŠE DOBRUŠKA

7. Jiří Diblík
SŽDC – signalista, starosta okrsku SDH

12. Jiří Plodek
Tesař

3. Renata Moravcová
Administr. pracovník SONS,
Žena regionu 2017

8. Věra Barnetová
Živnostník, majitelka obchodu

13. Jana Trunečková
Logista Škoda Auto,
mistryně světa v jízdě na skibobu

5. Josef Ungrád
Majitel pohřebního ústavu
6. Josef Málek
Mistr technických služeb

9. PharmDr. Adéla Hradecká
Lékárnice
10. Jaroslav Knapek
Fotbalový rozhodčí
11. Lenka Hofmanová
Oblastní manažer prodejen
Teta drogerie

14. Ing. Tomáš Tojnar
Profesionální voják, válečný veterán
15. Ilona Mencelová
Důchodkyně

VOLTE CELOU
STRANU Č. 8

NENÍ NÁM LHOSTEJNÝ OSUD DOBRUŠKY
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2. Luboš Svoboda
Živnostník, majitel obchodu

4. Tomáš Sazima
Profesionální hasič

1. Ing. Mgr. Petr Tojnar
Ředitel realitní kanceláře

nezávislí kandidáti
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AKTUALITY Z MĚSTA
Koupě budovy
Tvorba strategického plánu pokračuje
Tvorba velmi důležitého dokumentu
Univerzity Karlovy našeho
města začala nabírat konkrétní podobu. Smlouvu o dílo, jejímž předmětem
schválena
je zpracování Strategického plánu rozvoje
Zastupitelé Dobrušky se sešli na svém
posledním zasedání v tomto volebním období ve středu 19. září. Nejzávažnějším
rozhodnutím bylo schválení koupě pozemků, jejichž součástí je budova Studijního
střediska Univerzity Karlovy, za celkovou
částku 36 miliónů korun včetně vybavení.
Budoucí využití tohoto objektu podle očekávání nechali na svých nástupcích, kteří
vzejdou z říjnových voleb.
Naopak odloženo bylo rozhodnutí
o nabídce na koupi domu č. 323, kde strávil své dětství a mládí světoznámý malíř
František Kupka. Město také nekývlo
na nabídku církve na přijetí daru v podobě
vesnického hřbitova, obklopujícího známý kostelík Sv. Ducha.
Byl rovněž schválen dodatek smlouvy
o spolupráci řešící detaily napojení inženýrské sítě související s výstavbou marketu LIDL v Dobrušce. Rozhodlo se také
o udělení čtyř Cen města Dobrušky, které
proběhne na slavnostním večeru ve společenském centru ve čtvrtek 4. října. (eda)

Veřejná prezentace
studie
ulice Družstevní a projektu rekonstrukce Solnické ulice
Ve středu dne 3. října v 16 hodin se
v malém sále Společenského centra - Kina
70 uskuteční další z prezentací připravovaných projektů. Představena bude studie stavebních úprav v ulici Družstevní
od projekční ﬁrmy Řezanina & Bartoň.
Současně bude možné zhlédnout projekt
rekonstrukce ulice Solnická v závěrečné fázi projektování. Organizátoři se těší
na vaši účast.
(mv)

Dobrušky, podepsali na půdě Městského
úřadu v Dobrušce starosta Ing. Petr Lžíčař a zástupce zpracovatele RNDr. Jan
Vozáb, PhD., jednatel společnosti Berman
Group, s. r. o. (na snímku na titulní straně) Momentálně se pracuje na průzkumu
podnikatelského prostředí (vytipování
ﬁrem, formulace výzvy ke spolupráci)
a průzkumu spokojenosti občanů. Tvůr- na náměstí F. L. Věka nebo do poštovní
ci strategického plánu se hodlají odrazit schránky města na chodbě v přízemí buod názorů a nápadů vás – občanů města. dovy čp. 11 (Komerční banka). Pomůžete
Proto je součástí tohoto čísla Dobruš- tak tvořit budoucí podobu Dobrušky. Doského zpravodaje dotazník, který můžete tazník lze vyplnit on-line na internetu:
(six)
vyplnit a odevzdat v Informačním centru
bermangroup.cz/dobruska-pruzkum-spokojenosti

Báječné léto na dobrušském koupališti
Letošní horké léto se odrazilo na velmi
příznivé bilanci dobrušského koupaliště.
Venkovní sezona v areálu krytého bazénu začala na Den dětí - 1. června. Brány
letního koupaliště se pak deﬁnitivně uzavřely v neděli 16. září. „Zásluhou stálosti
mimořádně příznivého počasí do našeho
areálu zavítalo více než třicet tisíc návštěvníků,“ konstatuje Robert Franc, vedoucí krytého bazénu. Dokladem skutečně
nadprůměrného léta je skutečnost, že jsme
se dočkali okolo čtyřiceti tropických dní,
což se na vysoké návštěvnosti dobrušského koupaliště muselo odrazit.
„Mírným hendikepem bylo uzavření
restaurace kvůli připravované rekonstrukci. Návštěvníkům se za to omlouváme
a věříme, že během příštího léta je přivítáme v novém gastronomickém prostředí,“
doufá šéf dobrušského sportovního a relaxačního zařízení.
„Děkuji všem zaměstnancům krytého bazénu za přípravu letního koupaliště
a bezproblémový
chod během vysilující letní sezony.
Naší devizou vždy

byla a nadále zůstává čistá voda, kterou
nám návštěvníci kvitují velmi často. Navzdory suchu se nám zásluhou zavlažovacího systému dařilo udržet kvalitní trávník
okolo venkovního bazénu,“ pochvaluje si
Robert Franc, podle něhož se také osvědčily nové slunečníky, o něž byl mezi hosty koupaliště nebývalý zájem. Hojně se
též využívala další novinka v areálu uzamykatelné bezpečnostní schránky
na cennosti.
Městské zařízení v pondělí 17. září
plynule přešlo na zimní provoz krytého
bazénu a od října se rozjede každodenní
provoz sauny. „Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň v letní sezoně. Rádi je během studených měsíců přivítáme v teple
pod střechou a budeme se těšit na jejich
opětovnou přítomnost na letním koupališti během příštího léta,“ rozloučil se vedoucí krytého bazénu Dobruška.
Pár čísel na závěr - celkový počet
návštěv na koupaliště: 31.491; celkový
denní průměr: 291 návštěv; denní průměr
v červenci a srpnu: 449 návštěv; celkový
počet otevřených dní na koupališti: 108.
(six)
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Realita dobrušské železnice
V těchto dnech si připomínáme dvě
místní železniční události. Jedna je slovy
klasika veselá, druhá smutnější.
Nejdříve tu veselou. Je jím 110. výročí zahájení železničního provozu mezi
Opočnem a Dobruškou. Pamětníci mi dají
za pravdu, že toto spojení bylo pro všechny cestující používající veřejnou dopravu
velmi příjemné a dostávali se do okolního
světa rychleji a pohodlněji než při současném stavu.
A teď tu smutnou. Na jaře tomu bylo
osm let, co nám zbylo oko pro pláč. Tímto „okem“ je pouze jedno osobní vlakové
spojení denně. Jinak se do Dobrušky vlakem dojet nedá. Vlak nahradily autobusy,
které by jej měly simulovat. Ale vzhledem k přeplněným silnicím často nestíhají plnit svůj předepsaný časový plán, a to
v některých případech i o čtvrthodiny.
Cestujících ve vlaku pak zákonitě ubývá.
Kdo by také chtěl jezdit vlakem, když přijede do polí u Opočna, kde je opočenské
nádraží historicky umístěno, a tam trčí
a trčí, zatímco autobus někde v dálce frčí.
Proto od začátku roku 2018 vedení
města vyjednávalo na několika společných
sezeních s Odborem dopravy Královéhradeckého kraje možnost úpravy vlakových
jízdních řádů. Důvodem je špatná dostupnost (jak z hlediska dojezdových časů, tak
i počtu linek) Z Dobrušky do Hradce Králové prostředky veřejné hromadné dopravy
v porovnání se stejně velkými a vzdálenými městy, na kterou si občané opakovaně
stěžují. Podklady pro tato jednání nám pomohli připravit dva spoluobčané, kterým
není situace lhostejná. O tom, že jejich
podklady byly velice podrobně a analyticky zpracované, svědčí i to, že je krajští
úředníci nerozporovali a vážně se našimi
nápady zabývali. Nakonec ze všech jednání vykrystalizovaly dvě varianty.

Jedním z řešení je obnovení pravidelného vlakového spojení mezi Opočnem a Dobruškou.
Avšak i přes dodržení všech potřebných
termínů z naší strany se nepodařilo prosadit změnu vlakového jízdního řádu od roku
2018–19. Na společném jednání mezi zástupci krajského odboru dopravy, Českých
drah a místostarosty Petra Poláčka byla ale
dohodnuta možnost zahájit jednání týkající se případné změny ve vlakovém jízdním
řádu hned po jeho vydání, tj. od prosince
2018 tak, aby se případná změna mohla
projevit již během roku 2019.
Druhou možností je nabídka krajského odboru dopravy k posílení tzv. rychlé
autobusové linky Dobruška – Opočno –
Očelice – Ledce – Třebechovice – Hradec
Králové. Toto posílení má spočívat v nasazení tří až šesti spojů denně na této lince. Vhodným impulsem pro vyjednávání
by bylo částečné spoluﬁnancování těchto
linek městem Dobruškou v hodnotě v kraji obvyklé u podobných případů (cca 100
tis. Kč/rok). Zároveň nám bylo ale sděleno, že v případě uvedeného posílení autobusového provozu nedojde v žádném
případě k rozšíření spojení vlakového.
Rada města se touto problematikou
důkladně zabývala a po zvážení všech pro
a proti se rozhodla v této fázi podpořit
variantu dalšího vyjednávání o možnosti
rozšíření vlakového spojení tak, aby bylo
možno je nasadit v průběhu příštího roku.
Domnívám se, že to je rozhodnutí rozumné. Podle mého názoru je třeba bojovat za naši „dobrušskou lokálku“, dokud
existuje možnost. Snad se nám krajské
úředníky a politiky podaří o naší „lokální
pravdě“ přesvědčit. K nabídce rozšíření
autobusového spojení bychom se vrátili,
pokud by jednání o vlaku selhala.
Petr Poláček, místostarosta

Okénko poslance Petra Sadovského:
Ve čtvrtek 20. září mě v poslanecké sněmovně navštívila skupina padesáti dobrušských seniorů. Pozval jsem je, abych jim
jako občan města, v němž jsem byl do sněmovny zvolen, demonstroval, v čem práce
poslance spočívá. Chtěl jsem jim ukázat,
že jsem si to do parlamentu nepřišel, jak
se říká, jen „odsedět“. Bylo mi ctí mým
spoluobčanům předvést, jak vypadá zázemí poslance, a seznámit je s chodem dolní
komory Poslanecké sněmovny.
Návštěvníci z Dobrušky se rozdělili na dvě skupiny. Jedna nejprve zhlédla
dokumentární ﬁlm o historii a chodu
sněmovny. Druhá parta se vydala na prohlídku prostor a následně měla možnost
na galerii sledovat průběh jednání sněmovny. Po vystřídání skupin jsme se
všichni sešli v sále našeho klubu, kde
nadešel čas na zodpovězení dotazů a vy16

právění. Pozdravit nás přišel kancléř
poslanecké sněmovny Jan Morávek, kterému děkuji za možnost uspořádat návštěvu Dobrušťáků (i on je z našeho kraje),
a tajemník senátu Jan Borůvka. V nabitém
programu si na nás vyšetřil chvilku také
poslanec MUDr. Jiří Mašek, který reagoval na otázky ohledně zdravotnictví.
Do části budovy, v níž se nachází politické kluby, veřejnost standardně přístup
nemá, proto jsem rád, jak se vše podařilo uskutečnit. Celá návštěva probíhala
ve velice příjemné atmosféře. Plánuji, že
obdobné akce v případě dalšího zájmu
uspořádám i v budoucnu.
Edgar Faure, francouzský politik, jednou řekl: „Politika - to je občas sjezd, ale
většinou slalom“. Měl obrovskou pravdu.
Petr Sadovský, místostarosta
a poslanec Parlamentu ČR

II. ročník bezplatné
právní pomoci
DLUHY, EXEKUCE,
BYDLENÍ
Je vám více než 50 let? ǀ Uzavřeli jste
nevýhodnou smlouvu a nevíte, jak se
jí zbavit? ǀ Trápí vás vaše dluhy nebo
exekuce?
Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich blízkých exekutor vybílí byt nebo
účet? ǀ Přemýšlíte o řešení dluhů osobním bankrotem? ǀ Bojíte se, že přijdete
o bydlení?
Městský úřad Dobruška, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci
s Iuridicum Remedium připravil 2. ročník
jednodenní bezplatné mobilní advokátní
poradny v Dobrušce. Bude spočívat v individuálním právním poradenství v oblasti dluhů, exekucí, bydlení apod. Jejím
cílem je zajistit pro občany (50+) možnost
individuální osobní konzultace s advokátem Mgr. Janem Vobořilem, Ph.D.
Letošní ročník přinese novinku v podobě pravidelné rubriky „Advokát radí“.
V Dobrušském zpravodaji budou vycházet příspěvky obsahující odborné právní
rady pro občany, zejména o dluhové problematice, exekucích, právech spotřebitelů, nájemním bydlení atd. První příspěvek
„Kolik stojí exekuce?“ naleznete v příštím čísle DZ.
Díky vstřícnému přístupu manželů Horákových z Centra pro všechny generace,
kteří v minulosti pořádali řadu přednášek
vztahujících se k dluhové problematice, se 2. ročník bezplatné právní pomoci
uskuteční v centru nad restaurací Jelen
(náměstí F. L. Věka 24, Dobruška - vchod
od občerstvení U Sedmikrásky).
Na konzultaci navazuje právní pomoc
poskytovaná prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo písemně.
Občané, kteří mají o bezplatnou individuální advokátní pomoc zájem, si mohou konzultaci objednat na telefonním
čísle 776 703 170.
Službu lze využít i bez předchozího
objednání, ale na neobjednané zájemce
o pomoc se nemusí dostat řada. Přednost
budou mít občané předem objednaní.
MÍSTO: Centrum pro všechny
generace Dobruška
DATUM: 9. listopadu 2018
ČAS:
10.00 – 15.00
(v případě většího zájmu lze prodloužit
do 17.00)
NA KONZULTACI JE NUTNÉ
PŘINÉST S SEBOU DOKUMENTY
VZTAHUJÍCÍ SE K PROBLÉMU.
Bližší informace sdělí:
Ing. Mgr. Simona Dolková 494 629 621
nebo Mgr. Bohuslav Matys 494 629 625.
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Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.

Čs. odboje 50, 518 01 Dobruška
NABÍDKA PRÁCE: Provozní technik

Požadujeme:
• vzdělání: min. SŠ technického směru - nejlépe el. zaměření,
ŘP skupiny B
• orientace v obvodech měření, IT technologiích a datové komunikaci výhodou
• samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost se schopností týmové spolupráce
• komunikativnost a schopnost písemného projevu ve vztahu k zákazníkům
• nadstandardní znalost práce na PC

Nabízíme:
• pracovní smlouva na dobu neurčitou (tříměsíční zkušební doba)
• zajištění potřebných školení ze strany zaměstnavatele včetně odborných školení a periodických školení
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování za každý pracovní
den ve formě stravenky
• plat dle dohody
• termín nástupu dle dohody
V případě zájmu se obracejte na Zbyňka Procházku,
tel.: 602 446 845, 494 623 103, e-mail: vedeni@cztd.cz.

Z HISTORIE
100 let | * 1918 – † 1998 Radovan Ježek
* 15. října 1918 v Dobrušce
† 30. srpna 1998 v Dobrušce
Již od mládí byl členem dobrušských
kulturních spolků. Svůj zájem a aktivitu
rozvíjel především jako divadelní ochotník. Režíroval, hrál a autorsky sestavil
četná dramatická pásma pro dobrušský
divadelní soubor F. A. Šubert. Řadu let
pracoval jako tajemník Městského národního výboru v Dobrušce. Dlouhá léta,
a dobře, vedl městskou kroniku. Shromáždil a zpracoval obsáhlou dokumentaci
k dějinám ochotnického divadla v Dobrušce, která je uložena v městském muzeu. V dobrušském Městském zpravodaji
publikoval četné články, zejména memoárového charakteru, cenné pro poznání
novějších dějin města a regionu.
(jm)

Ježek Radovan
Plakát divadelní hry v níž hrál i R. Ježek

100 let | Sté výročí dobrušského „nepravého převratu“
Měsíc říjen je zřejmě neslavnějším měsícem letošního roku. 28. dne tohoto měsíce si připomínáme již sté výročí vzniku
prvního samostatného demokratického
státu na našem území. Přestože prošel nelehkým vývojem, je potěšitelné, že si toto
výročí můžeme připomínat opět ve svobodné a demokratické společnosti.
V Dobrušce má toto výročí ještě jednu
zvláštnost, jedinečnou v rámci celé republiky. Zde se totiž konec války a samostatnost
oslavovaly již 5. října 1918. O samotném
průběhu této události bylo napsáno mnoho
a dnes je dostatečně objasněna. Připomeňme si ji tedy alespoň úryvkem ze vzpomínky Anny Kupkové, která byla očitou
svědkyní okamžiku, kdy se dobrušský „nepravý převrat“ zrodil. Její vzpomínka nám
umožní vžít se do atmosféry a radosti doby,
od níž nás dělí již celé století.
„Stála jsem s balíčkem v ruce a trpělivě čekala, až na mne dojde řada. Nevím
přesně, kolik bylo hodin, ale jistě kolem

desáté, když se prudce rozevřely dveře pro červenobílých praporů, u Rýdlů a Kraupersonál a tehdy zaučující se telefonistka, serů dokonce i prapory Francie a Spojesedmnáctiletá Marta Šaršounová, celá ných států amerických. Kolem poledne již
rozrušená volala, že je konec války a že z ochozu radnice trubači vyhrávali slavmáme samostatnost, že Rakousko-Uher- nostní fanfáry. I zbylé zvony se rozezvučesko kapitulovalo. Bylo to tak strašně náhlé ly. Lidé, kteří byli na řepě, nechali potahy
a neuvěřitelné, ale
Marta trvala na tom,
že tu zprávu právě
někdo telefonoval.
Všichni se začali
objímat a radostně
plakat. Když jsem
se konečně z toho
chumlu
dostala
a utíkala to říci tatínkovi, který byl doma
jako voják, to již se
na ulicích všichni objímali, smáli
a plakali. Obchody
se zavřely a ve chvíli
byla Dobruška plná Bývalá pošta, odkud vyšla mylná zpráva
17
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na polích a utíkali, jak byli, do města, aby
se dozvěděli, co se děje. Nevím, že by byl
někdo něco organizoval, ale tenkrát stačil jen malý pokyn a davy lidí spěchaly
k měšťanským školám. Zatím byli všude
sundáváni dvouhlaví orli, znak to Rakouska-Uherska, a ten největší byl ovšem
hlavami dolů připevněn na dlouhou tyč
a nesen v čele průvodu. Je záhadou, kde se
najednou sehnalo tolik lampionů a svíček,
o které byla dost nouze. Celá kapela hrála
jeden pochod za druhým a celý ten dav šel
přes město ke mlýnu – k rybníku. Hudba
zahrála rakouskou hymnu. Pak, tuším, že
to byl p. Michl z Křovic, který zatroubil vojenskou večerku („štrajch“) a za ohromného jásotu byl orel hozen do rybníka.
Začali Hej Slované, všichni zpívali, ale
z očí jim při tom tekly slzy. Když se již
za červenobílým praporem Pulickou ulicí
průvod vracel k městu, byli jsme překva-

peni. Každé okénko bylo osvětlené,
i na náměstí ve všech
oknech bylo plno
rozžatých svíc, jak
bývalo vždy na Bílou
sobotu o vzkříšení.
Také majitel pojízdného kina, které zde
právě hrálo, napjal
šňůry s barevnými
žárovkami, a tak již
tenkrát
elektrické
světlo ozářilo naše
náměstí. Z radnice
promluvil p. KrauZáběr z 5. října 1918
ser, který vysvětlil
blíže význam osvobození, na rohu u Pe- do noci. Jediná ulička nebyla vynechána
tráňů zapěly pěvecké spolky Leť vzhůru a nikomu nevadilo ani velké množství bláprapore náš. A pak to začalo, hudba hrá- ta, kterým jsme byli doslova obaleni.“
(jm)
la, lid zpíval a chodilo se městem dlouho

Z KULTURY
Mezinárodní hudební festival F. L. Věka
Oslava státního svátku
a 100. výročí založení republiky

♫

Chanson Trio CouCou
neděle 28. října v 17 hodin
Společenské centrum Kino 70 v Dobrušce
Závěrečný koncert MHF F. L. Věka
2018 zavede posluchače do období první republiky,
kdy byla na vrcholu
kulturní spolupráce
s Francií. Brilantním
provedením
šansonu oslavíme státní svátek a 100. výročí republiky.
Chanson Trio CouCou (Radka Rubešová – zpěv, Petr Pavíček – kontrabas,
Zdeněk Häckl – housle, Martin Kudrna
– klavír, akordeon) je hudební seskupení,
které se zabývá interpretací originálně zaranžovaných francouzských šansonů, ale
i vlastní autorskou tvorbou. V repertoáru
nechybí nejznámější melodie od E. Piaf
či J. Brela. Protipólem těchto populárních
evergreenů jsou autorské skladby – zhudebněné poemy francouzských básníků.

tila, že ač jsem vystudovala klasický operní zpěv, tak mě srdce táhne trošku jiným
směrem. Ale svět klasické hudby jsem
zase úplně opustit nechtěla. Klíčové bylo
moje seznámení s Martinem Kudrnou, se
kterým jsme velice rychle našli společnou
řeč nejen v muzice, ale i stejným smyslem
pro humor a touhou tvořit něco vlastního.
Společně s okouzlením z pobytu ve Francii a znalostí jazyka vznikla myšlenka
založit komorní seskupení, které se bude
věnovat výhradně francouzské hudbě.
Martin přivedl houslistu Zdeňka a kontrabasistu Petra a tím bylo naše trio kompletní. Složení akordeon/klavír, housle,
kontrabas a zpěv je barevně i dynamicky
velmi tvárné. Každý nástroj je jiný, nelezeme si vzájemně „do zelí“, ale vytváříme
celek.
Co nabízí CouCou posluchačům při
svých vystoupeních?
Každý koncert je jiný. Každé vystoupení má svoji vlastní neopakovatelnou
atmosféru. V závislosti na prostoru,
na posluchačích, na momentálních hu-

Jako pozvánku na výjimečný koncert
nabízíme krátký rozhovor se zpěvačkou
Radkou Rubešovou:
Kdy a za jakých okolností se na hudební scéně objevilo Chanson Trio CouCou,
které je vlastně kvartetem?
Po mém návratu do Čech jsem jasně cí18

Chanson Trio CouCou

debních nápadech a inspiraci tvořit a improvizovat. Nejdůležitější je úzký kontakt
s publikem. Pohledy očí, gesta, mezi
jednotlivými skladbami vkládám krátké
přiblížení následující skladby. Cílem je,
aby posluchači, ač zpívám všechny skladby ve francouzském originále, rozuměli,
o čem skladba je.
Kdo se podílí na hudebních úpravách
a zhudebnění francouzských básní?
Autorem zhudebněných básní z pásma Alkoholy života je Martin Kudrna.
I když, jak říká Martin, on přinese skicu,
obrys a společně to pak dotváříme všichni. Na koncertě určitě zazní v naší autorské podobě báseň Les Cloches (Zvony),
na kterou jsme natočili náš první oﬁciální
hudební klip.
Svým vystoupením zakončíte VIII. ročník MHF F. L. Věka. Koncert bude mít
velice slavnostní příchuť - uskuteční se
v den 100. výročí založení republiky.
Prozradíte, zda se v té souvislosti mohou
posluchači těšit na něco speciálního?
Datum koncertu je opravdu speciální.
Cítím propojení Francie a života u nás
za první republiky. I co se týče třeba kuchyně či popularity champagne (úsměv)
Posluchači se mohou těšit na premiéry
autorských skladeb a dojde i na starofrancouzské písně, které byly počátkem 20. století s českým textem populární i u nás.
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Festivalové koncerty mimo Dobrušku

♫

Matyáš Novák (klavír)
neděle 7. října v 17 hodin
Kodymův národní dům
v Opočně
Mladý klavírista Matyáš Novák ještě studuje na Konzervatoři Pardubice.
Za sebou má však debuty ve slavných
světových koncertních síních a první ceny
z mezinárodních soutěží. Zatím poslední
úspěch dosáhl na Mezinárodní klavírní
soutěži Edvarda Griega v norském Bergenu, kde v září t.r. získal druhé místo jako
nejmladší ﬁnalista.

♫

Eva Garajová (zpěv)
Jitka Čechová (klavír)
sobota 13. října v 17 hodin
zámek v Novém Městě nad Metují
Eva Garajová je absolventkou Vysoké
školy múzických umění v Bratislavě. Obdržela cenu Masarykovy akademie umění

a Cenu Gustava Mahlera. Pravidelně spolupracuje se Slovenskou ﬁlharmonií.
Klavíristka Jitka Čechová získala
řadu cen z mezinárodních soutěží. Těžištěm jejího repertoáru je česká hudba, zejména Bedřich Smetana, jehož kompletní
díla také natočila. Je členkou Smetanova
tria.
Na programu koncertu jsou skladby
Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.

♫

Silvano Minella (housle)
Flavia Brunetto (klavír)
neděle 21. října v 17 hodin
zámek v Kvasinách
Silvano Minella je profesorem houslové katedry na Conservatorio Giussepe
Verdi v Miláně. Byl koncertním mistrem
orchestru I Pomeriggi Musicali a účinkoval mimo jiné i v Carnegie Hall v New
Yorku.

Flavia Brunetto absolvovala konzervatoř v Udine a je členkou Faurého
klavírního tria. Působí jako profesorka
na Jacopo Tomadini Conservatory of Music v Udine a je presidentkou Accademia
di studi pianistici Antonio Ricci.
(eda)

♫ Vstupenky
On-line
vstupenky
v
prodeji
na www.kupvstupenku.cz.
Předprodej probíhá na IC v Dobrušce
a Novém Městě nad Metují.
♫ Festivalový autobus
Majitelé abonentek a vstupenek mohou pro dopravu na koncert v Novém
Městě nad Metují v sobotu 13. října
zdarma využít festivalový autobus.
Odjezd z autobusového nádraží
v Dobrušce v 16 hodin, zastávka
na Laichterově ulici v 16.10 hodin.

Slogan Klapky „Za dobrými filmy do Dobrušky“ opět platil
Nabídka Dobrušské ﬁlmové klapky je
roku od roku pestřejší. Shodli se na tom
účastníci ﬁlmového semináře, který město
ve spolupráci s rodinným pivovarem organizovalo už potřetí.
Letos si čas na Dobrušku našel třeba
režisér a producent Ondřej Trojan (na titulní straně společně s herečkou Kateřinou Winterovou), který v našem kině,
jako v jednom z prvních v republice, představil svůj nový ﬁlm Toman. Autor snímků Želary a Občanského průkazu natočil
stěží uvěřitelný příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky. Bezskrupulózní obchodník
s obrovskou mocí významně zasahoval
do vývoje v poválečném Československu.
Film odkrývá období tzv. třetí republiky,
temné roky 1945 – 1948, a přibližuje člověka, o němž se nikdy nemluvilo.
V dobrušském kinosále diskutovala
s účastníky semináře i další režisérská
veličina Hynek Bočan (Zdivočelá země,
S čerty nejsou žerty či Přítelkyně z domu

smutku). Promítal se jeho snímek Bumerang, který vznikl podle scénáře spisovatele Jiřího Stránského. Velkým tématem
letošní Klapky bylo natáčení Formanova Amadea. Na to, jak v komunistickém
Československu pomáhali nejslavnějšímu českému režisérovi realizovat snímek
později oceněný osmi Oscary, vzpomínali
režiséři Jan Schmidt a Tomáš Tintěra. Majitel několika Českých lvů za střih Alois
Fišárek v Dobrušce převzal čestný titul
Osobnost rodného kraje Františka Kupky
z rukou reprezentantů spolku Abakus .
Nezapomenutelný moment třídenní
akce přinesl zaoceánský telefonát režiséra Jiřího Krejčíka mladšího s hercem
Vladimírem Pucholtem, jehož role z 60.
let (Černý Petr, Starci na chmelu, Lásky
jedné plavovlásky, Svatba jako řemen) se
zařadily do zlatého fondu české kinematograﬁe. Lékař Pucholt, žijící v Kanadě,
vzpomínal na režisérské veličiny - Formana a Krejčíka.
Zahájení semináře se neslo ve znamení
vzpomínky na zesnulého spisovatele
Arnoště
Lustiga.
Tvůrcovy nedožité
devadesátiny připomenula jeho dcera
Eva výstavou Krajina Lustig v pivovarské sladovně.
Vy j m e n o v a t
všechny momenty
třetí Dobrušské ﬁlmové klapky by zabralo mnoho dalších
řádků. KaždopádRežisér Jiří Krejčík ml. telefonuju Vladimíru Pucholtovi do Kanady ně laťka semináře

se opět posunula
o poznání výš.
S čím přijde trio
hlavních organizátorů Pavel Štěpán, Pavel Taussig
a Víťa Tichý napřesrok?
Nechme se překvapit.
Za všechny spokojené účastníky a hosty
nechme promluvit Blanku Mrkvičkovu
a režiséra Jiřího Krejčíka ml.
Milý Pavle,
jako vždy jste to měli dokonale připravené, krásný program, vzácní hosté, vzájemné setkání všech přátel a i doprovodné
akce. V té synagoze to nemělo chybu. Dojemný byl telefonát s Vladimírem Pucholtem a nejedno oko nezůstalo suché. Děkuji
Ti za hezké zážitky!
Budu se těšit na další setkání a přeji Ti,
ať se Ti stále daří!
Blanka Mrkvičková
Vážený pane Štěpáne,
chtěl bych Vám ještě jednou mnohokrát
poděkovat za skvělý servis a organizaci
filmového festivalu Dobrušská filmová
klapka. Zejména za garáž pro tátův Žigulík. Již je opět v garáži v Praze, kam bez
úhony dojel z Dobrušky!
Bylo to velmi milé setkání a krásná
atmosféra mezi dobrými a dlouholetými přáteli. Pozdravujte prosím ode mne
všechny v Dobrušce a přeji Vám všem
mnoho zdraví a krásné dny. A především
ať se daří i nadále Vaší Dobrušské filmové
klapce!!!
S úctou a obdivem, Jiří Krejčík
19
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Patrola Šlapeto pošlape v Dobrušce

Kulturní
zařízení
města Dobrušky si zve
na jedinečný koncert
skupiny Patrola Šlapeto, který bude věnován
stoletému výročí naší
republiky.
Úterý 23. října
v 19 hodin v kulturním domě
Ideální zážitek pro ty, kteří mají rádi
Prahu, staropražské písničky o jejich
malebných zákoutích, krásných dívkách,
dobrém českém pivu a vyhlášeném jídle,
pokud vám je blízká doba Franze Kafky,
Karla Čapka či Karla Hašlera. Zazní mj.
písničky Po starých zámeckých schodech,
Ku Praze uhání vlak, Ručičky nebojte se,
Kde je moje máma či Ta naše písnička.
Koncert se uskuteční při stolovém uspořádání a pořadatelé připraví drobné občerstvení.
Miloš Kaňa, Kulturní dům

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK – ŘÍJEN 2018
Beletrie pro dospělé
Maeve Haran
Ladislav Beran
Nicola Yoonová
Becky Albertalli
Dita Táborská
Jan Vaněček,
Miloslav Martenek
Taylor Jenkins Reidová
Kristina Hlaváčková
Chris Ryan
Eva Hrašková
Liam Pieper
Martin Goﬀa
Luca Di Fulvio
Max Porter
Camille Pagánová

Miloš Kudweis
Italské radosti
Případy pro kriminálku
Slunce je také hvězda
Probuzení Simona Spiera
Malinka
Život s úsměvem
Bez tebe napořád
Ohnivé ostří: podsvětí začíná vřít...
Bojiště: do poslední vteřiny
Nebe voní tebou
Hračkář
Vykoupení
Dítě, které v noci našlo slunce
Žal je to s křídly
Žij, dokud to jde

Naučná literatura pro dospělé
Robert Vano,
Soňa Lechnerová
Fotka nemusí být ostrá
Ivana Trumpová
Jak vychovat Trumpa
Stefanie Sabounchianová
Reﬂexologie pro začátečníky

Numismatika a notaﬁlie:
základy sběratelství zájmových
předmětů pro začátečníky
Velmi osobní kniha o zdraví

Margit Slimáková
Literatura pro děti
Disney Enterprises
Lauren Oliverová
Ivana Peroutková
Zdeněk Velíšek,
Milan Starý

Život a doba Skrblíka McKváka
Replika. Lyra. Gemma
Valentýnka a narozeniny

Emma Jennings
Connie Glynn
David Almond
Daniela Krolupperová
Martin Rosocha
Rachel Renée Russellová
Paweł Pawlak
Marissa Meyerová

Můj stát: putování s českým lvem
za sedmi státními symboly
Spočítej zvířátka:
důmyslné počítadlo
Princezna v utajení
Příběh malého Andělína
Taje olivového háje
Pohádky o vláčcích a mašinkách
Deník mimoňky 1.-5. díl
Kostík hledá přátele
Renegáti
Harry Potter: cesta dějinami čar
a kouzel

Poznámky pod čarou aneb náš tip pro měsíc říjen:
Literatura pro dospělé:
Marta Davouze:
CELEJ FRANZ!
1. vydání, Mladá
fronta, Praha, 2017,
189 s., 249 Kč
Životopisný román
o Věře Saudkové,
neteři Franze Kafky,
která žila téměř sto let
a její složitý, velice
těžký osud se podobal
osudu naší země ve 20. století.
Hodnocení z databáze knih: 88%
20

Literatura pro děti:
Martina Kolísková, Barbora Naomi
Vavrlová: NÁVRAT Z MINULOSTI:
tajuplná fantasy dívky s rozštěpem,
kořeněná střípky skutečného příběhu
z období 1. světové války
1. vydání, Prosenice, Barbora Cifrová,
2018, 169 s.
Barvitá fantazie začíná odjezdem rodičů třináctiletého Michala do Indie. Michal
proto musí strávit několik měsíců u babičky na venkově. Náhodně objeví záhadnou planinu v lese, na které ho svírají
nevysvětlitelné pocity strachu. Vypátrá,

že na tomto tajuplném
místě před 100 lety,
v době 1. světové války,
záhadně zmizela talentovaná desetiletá dívka
s rozštěpem. Michal se
svojí kamarádkou Pájou
planinu prozkoumávají
a náhodně zjistí, že se
tamními abnormálními
jevy bezúspěšně zabývali i vědci. Podaří
se Michalovi a Páje rozluštit záhadu tohoto místa a otevřít dveře času?
Hodnocení z databáze knih: 100%
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci říjnu oslaví významná životní jubilea:
Eva Hejzlarová
95 let Dobruška, Orlická
Libuše Hemerová
85 let Dobruška, Pulice
Zdenka Špačková
85 let Dobruška, Domašín
František Dolejší
75 let Dobruška, Na Budíně
Viera Filová, Mgr.
75 let Dobruška, Mírová
Ladislav Kubec
75 let Dobruška, Na Budíně
Marcela Perglová
75 let Dobruška, Čs. odboje
Radmila Holubová
70 let Dobruška, Za Univerzitou
Marie Janková
70 let Dobruška, Křovická
Pavel Kohout
70 let Dobruška, Čsl. armády
Josef Šenkýř
65 let Dobruška, Na Příčnici
Vlasta Šormová
65 let Dobruška, Za Univerzitou

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V srpnu z našich řad odešli
Arijčuková Marie
Čečetková Marie
Flechtnerová Růžena
Alois Králíček
Czeslaw Wasilewski
Imrich Uchnár
Mgr. Marek Remeš

1947
1945
1938
1924
1948
1948
1965

Dobruška
Dobruška
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Dobruška
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Nové Město nad Metují

Čest jejich světlé památce!

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

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
PIONÝRSKÁ SKUPINA F. L. VĚKA

ODDÍL TÁBORÁČCI

Zpráva z letního tábora o bojích pod vlajkou královskou
Všemu lidu spřízněnému, obyvatelstvu
purkrabství a hrabství spřátelených. Zejména měšťanstvu starobylého města pod
horami Orlickými, jež jméno Dobruška
nosí. Na vědomost se dává, že výprava
rytířstva, panošů, komtes i dvora středověkého v purkrabství Zdobnickém slavně
zakončena jest.
Prázdniny léta Páně 2018 pro nejednoho pána i kmána, komtesu i rytíře prostého
z města Věkova pod vlajkou královskou

proběhly. Tábor středověký velkolepých
vítězství dosáhl. Během dnů deseti jsme
tábor rozprostřeli ve vísce Zdobnice
a na vrcholcích hor Orlických nejednu bitvu na meče svedli a nepřátel se nelekali.
Za krále svého i královnu svou zbraně své
pozvedli. Všechny bitvy, hry rytířské, jakožto i hostiny královské v rámci tábora
středověkého na území purkrabství Zdobnického jsme si užili a slavně zvítězili. Domovem pro tažení naše stala se tvrz Chata

Hradečanka. Královská kuchyně svému
jménu dostála, na ohni, rožni i v peci
kouzla svá chrlila! Kouzelného lektvaru
síly jsme se dopátrali a receptu získali.
My, král Bufales I. se svoji družinou
věrných jsme pokladu zachránili. Beze
ztrát tábora užili a šlechtice, pány i kmány
domů dopravili. A do roka a dne Všichni
za jednoho a jeden za všechny!!!
21
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Letošní Veteran rallye Podorlicko
startovala z Dobrušky
V sobotu 18. srpna ožil areál Střední
školy – Podorlického vzdělávacího centra
nebývalým ruchem. Startovala odtud Veteran rallye Podorlicko 2018, kterou pořádal dobrušský Podorlický Veteran Car

Club. Na jednom místě byly k vidění staré
automobily a motocykly rozličných značek a stáří. Zcela nepřehlédnutelná byla
Fordka z roku 1917, Tatra 57 ročník 1933,
žlutý WV Brouk, sportovní Porsche, téměř šest metrů dlouhý červený Cadillac,
předchůdkyně Škody Octavie a další proslulé i méně známé značky.
Šestatřicet účastníků se vydalo po venkovských silničkách na pouť dlouhou
téměř sto kilometrů směrem k Orlickým
horám. Po cestě plnili různé úkoly a hleda-

li odpovědi na nelehké otázky, které pro ně
pořadatelé připravili. O tom, že to nebyla

pouze jízda soutěžní, svědčila návštěva
rodného domu zakladatele Jawy Františka
Janečka v Klášteře nad Dědinou.
Cíl úspěšného a příjemného dne byl
opět v dobrušské SŠ – PVC. Kdo vyhrál
a kdo byl poslední, nebylo podstatné. Důležité bylo to, že se sešli přátelé a kamarádi, které spojuje láska ke starým autům
a motocyklům. Poděkování patří ochotným pořadatelům a sponzorům, bez nichž
by se Veteran rallye Podorlicko 2018 neuskutečnila.
(jme)

Dům dětí a mládeže Dobruška

Taneční tábor na téma „Kdo přežije!“
Mohlo by se zdát, že téma letošního
tanečního tábora DDM „Kdo přežije!“
účastníky odradí. Opak byl pravdou!
Všechna místa v chatě Radost na Plasnicích byla obsazena. A co vlastně mělo
čtyřicet pět dívek se čtyřmi vedoucími
přežít? Týden překvapení, plný tance
a zábavy!
Přežít den na ostrově, vyrobit kmenovou vlajku a totem. Soutěžit s ostatními domorodci bylo pro děvčata celkem snadné.
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Přežít den naruby bylo naopak obtížné.
Obléct si naruby oblečení, oslovovat se
jménem pozpátku, ráno povečeřet a večer posnídat. Nejtěžší bylo rozluštit řeč
vedoucích, kdy ano znamenalo ne, vlevo
bylo vpravo, špatné bylo dobré…
Další dny musely dívky přežít den
s vodou, vydržet celý den hrát si a další
úkoly.
Nejvíce si užily den, který musely přežít jako Barbie. Všechny ze svých kufrů
vytáhly paruky, sukně, kabelky, lodičky i další nezbytné
doplňky
proslule
štíhlých
panenek.
Večer proběhla velká
narozeninová
Barbie party. Letošní tábor totiž oslavil
deset let trvání.
Děvčata na památku dostala taneční
trička, samozřejmě
bílo-růžová.

Během celého týdne se pilně tancovalo. Na závěrečné nedělní odpoledne jsme
pozvali rodiče a kamarády. Na hřišti jsme
předvedli tři společná taneční vystoupení.
Dalších sedm krátkých čísel si připravily
tanečnice ve svých kmenech.
A jak celý tábor zhodnotit? Přežili
všichni!
Za kolektiv vedoucích Jitka Macková
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Letní cesta
do pravěku
Letos se děti na letním táboře v Mělčanech pořádaném pod záštitou dobrušského
Domu dětí a mládeže vydaly do pravěku.
V rámci pravěkého putování si děti zkusily vyrobit dinosauří vejce, lovily pravěká
zvířata zachraňovaly vodu z pravěké studně, nebo se pokoušely uniknout z jeskyně
pračlověka v rámci únikové hry. Každý
večer pravěcí cestovatelé navštívili pravěké kino a netrpělivě čekali na slavnostní
vyhlášení prakluka a praholky dne. Velkou
dávku odvahy prokázali všichni, kteří si
vyzkoušeli noční hru. Odborná pravěká porota vyhodnotila také nejkrásnější pravěké

kostýmy a ocenila Miss a Missáka pravěku.
Oba páteční dny proběhly ve znamení pravěkého „obchodu“, z něhož si děti
odnesly spoustu hodnotných cen. Získali

jsme je od sponzorů, kterým touto cestou
ještě jednou děkujeme.
Za tým vedoucích
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.

Dům dětí jde s dobou v kroužku Programování mikropočítačů
V současné době digitální technologie zásadním způsobem
zasahují do všech oblastí života společnosti a výrazně je mění.
V průmyslu právě začíná tak zásadní změna charakteru výroby, že
je označována za čtvrtou průmyslovou revoluci („Průmysl 4.0“).

s touto technikou.
Díky promyšlené konstrukci a masivní podpoře ze strany velkých ﬁrem se micro:bit rychle rozšiřuje po celém světě a stal se
standardem výuky v dané oblasti.
Dům dětí a mládeže dává možnost žákům základních i středních škol v rámci zájmového kroužku s micro:bitem pracovat.
Ing. Karel Štěpán, vedoucí zájmového kroužku programování

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ
V České republice se realizace projektu Průmysl 4.0 dotkne
40 procent pracovních pozic a důsledky se projeví ve všech
sférách života společnosti. Technologické a společenské změny vytváří trvalý tlak na inovace technického vzdělání napříč
vzdělávacím systémem – od základních škol, přes školy střední
až po vysoké.
Stále podstatnější roli sehrává i mimoškolní technicky
orientované vzdělávání, které umožňuje rozvoj speciﬁckých
zájmů a talentu dětí.
Dům dětí a mládeže v Dobrušce na tento vývoj reaguje zařazením platformy BBC micro:bit do obsahové náplně technických
kroužků.
BBC micro:bit je mikropočítač orientovaný především
na žáky ve věku 11 až 12 let, který vznikl v britském univerzitním prostředí jako platforma, umožňující základní seznámení

VÝZVA K OŘEZU VĚTVÍ
BRÁNÍCÍCH PRŮJEZDU SVOZOVÉ TECHNIKY
NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Na základě požadavku společnosti Marius Pedersen vyzývá Městský úřad Dobruška, oddělení životního prostředí,
majitele pozemků a dřevin podél komunikací v lokalitách
Domašín, Studánka, Paseky a Dolní Spáleniště k odstranění větví bránících průjezdu svozové techniky na komunální
odpad.
Ořezání požadujeme provést nejpozději do 30. října 2018.
Pokud větve nebudou ořezány, provedou jejich ořez pracovníci
Technických služeb Dobruška.
Bližší informace se zákresem konkrétních úseků komunikací jsou k nahlédnutí na úředních deskách města Dobrušky.

Stojíme na startu měsíce října. Jaké počasí si na nás připraví, to můžeme zatím jen odhadovat, ale tropické dny, plné
sluníčka, to už určitě nebudou.
Ať na nás čekají dny s kapkami deště, nebo nám sluníčko
i v prvním podzimním měsíci ještě pošle pár dnů se svými paprsky, tak užívat si společné chvíle, na to je vhodný čas vždy.
Proto si pro vás Senioři ČR - pobočka Dobruška a SONS odbočka Dobruška připravily několik akcí, na kterých si podzimní dny budeme užívat spolu se všemi, kteří přijmou naše
pozvání.
● Středa 3. října: čeká nás posezení v Rýdlově vile, ve známý
čas a to v 9.30 hodin. NA SLOVÍČKO jsou zváni všichni,
kterým káva chutná víc, když si u ní mohou popovídat.
● Čtvrtek 18. října: další už známé SOUSEDSKÉ POSEZENÍ. Začínáme jako obvykle, v 16.00 hodin. Hostem,
který mezi nás tentokrát přijde, bude někdo, jehož hlas
znáte dobře, ale teď ho budete moci poznat osobně a zeptat
se na jeho zajímavou práci.
Abyste neřekli, že jsme vám moc neprozradili, tak ještě
napíši, že pracuje v Českém rozhlasu Hradec Králové.
● Sobota 27. října: v tento den se vydáme na další výlet, kdy
budeme poznávat krásy našeho kraje. Sraz bude v 10.00
hodin na parkovišti u Kina 70. Naším cílem bude HRADEC KRÁLOVÉ. V něm navštívíme hvězdárnu a další
místa si necháme jako překvapení, která se vám budou určitě líbit.
Hlásit na tento výlet se můžete do 14. října na kontakty:
e-mail: renata.dobruska@seznam.cz, telefon: 494 622 953,
mobil: 732 262 600.
Říjnový program pro vás připravili Petr Tojnar a Renata
s Xantem.
Na všech námi připravovaných akcích
se na vás těší Renata a Xanto
23
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Jednota bratrská Dobruška
Narnie - tajuplné ostrovy
Děti už jsou dávno ve škole, školní rok
v plném proudu, ale na prázdniny a LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR nám zbylo mnoho
krásných vzpomínek. Jsou to momenty,
které se vepíší do srdce každého malého
táborníka, a nevšední zážitky, dobrodružství a pěkné chvilky si neseme s sebou
až do dospělosti. A s vlastními dětmi pak
vzpomínáme, jak to bylo tenkrát…
My jsme letos již desátým rokem pořádali tábor pro děti prvního stupně ZŠ
z Dobrušky a okolí. Do tajuplné země
Narnie, na jejíž motivy se celá výprava konala, se vydalo 40 chlapců a dívek
z místních základních škol. Pro mnohé to
bylo poprvé, ale všichni to zvládli parádně. Sešla se skvělá parta táborníků a společně s vedoucími (dobrovolníci ze Sboru
Jednoty bratrské v Dobrušce) prožili pestrý týden od 15. do 22. července v Olešnici
v Orlických horách. Hodně se sportovalo,

chodilo do lesa, hrály se hry a soutěže,
vyrábělo se, nechyběl ani táborák a noční
hra. Děti se setkaly se zajímavými narnijskými postavami a jako mořeplavci
na palubě lodi Jitřní poutník prozkoumaly
tajuplné ostrovy a na každé místo přinesly
vzácné ,,Narnijské světlo‘‘.
Tábor byl určen všem dětem bez rozdílu rasy, vyznání a postavení. Mnozí
s námi jezdí s velkou oblibou opakovaně
již několik let. Už nyní se těšíme na příští
léto a další táborový ročník. Touto cestou
bychom rádi poděkovali také městu Dobruška, které poskytlo ﬁnanční příspěvek
na tábor a vyjádřilo tak podporu tomuto
dílu. Děkujeme!
Poté, co odjela mladší parta, tak jsme
ve spolupráci se spolkem Centrum pro
všechny generace, který realizuje Volnočasový klub Vješák, v době od 23. do 28.
července uskutečnili ještě tábor pro děti

druhého stupně ZŠ. Jednalo se o úplnou
novinku. Opět se nám sešla parta asi 40
teenagerů z Dobrušky. Mnozí z nich navštěvují Vješák pravidelně v průběhu celého roku. Náplň odpovídala dané cílové
skupině. Více než na pohádkové myšlení jsme se zde zaměřili na akci, adrenalin a taky trochu jít proti trendu dnešní
doby. Týdenní výzvou bylo vydržet bez
mobilních telefonů, připojení k sociální
síti nebo počítačových her. Místo toho se
mladí v rámci celé táborové hry seznámili
s postavou Davida Zeisbergera, který původem z Moravy se nebál již v mladém
věku vydat mezi indiány, aby tam přinesl naději a nový život. Táborníci se hravě
poprali s úkolem přespat v lese pod širým
nebem nebo si uvařit polévku v kotlíkách.
Obě akce byly vydařené a my jsme rádi,
že jsme mohli během léta dětem i mládeži
z Dobrušky a okolí nabídnout něco, na co
budou rádi vzpomínat. Jde nám především
o to naslouchat jim, vnímat, co prožívají,
co je trápí a těší a podporovat a rozvíjet
tak generaci, co přijde po nás.
Za tým vedoucích Mgr. Kateřina Faltová

VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLADÉ
S Vješákem údolím Metuje
V sobotu 15. září jsme zahájili podzimní pokračování outdoorového klubu. Tentokrát se jednalo o ryze pánskou
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jízdu, protože nás na cestu vyrazilo osm
mladých „chlapů“. Počasí nás celý předcházející týden napínalo a do poslední
chvíle jsme nevěděli, zda budeme putovat v dešti, nebo
se slunečními paprsky. Z Dobrušky
jsme vyrazili před
osmou ranní do Nového Města nad Metují. Krajina byla
zahalena
mlhou,
která nad kopci vytvářela jemný opar,
zkrátka nádhera.

Po vystoupení z autobusu následoval
nedlouhý pochod Přibyslaví, po kterém
jsme se octli na prahu divočiny, žlutá turistická trasa vedoucí do Pekla je úžasná
a pohled z vyhlídky Koníček stál toto dopoledne za to. Protože nejsme jen turisté,
dole u Metuje jsme se rozhodli překonat
její tok netradičním způsobem – po laně.
A jaká byla konečná bilance našeho výšlapu? Zpět se nedostalo několik buřtů, jeden z nás se „nechtěně“ vykoupal v řece
a ztratili jsme kladku, ale stálo to za to
a těšíme se, kam nás náhoda zavede příště. Více informací o vješákovských aktivitách můžete najít na www.vjesak.cz.
Tým Vješáku

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 10 / 2018

RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
Říjen v růžové
Říjen je na celém světě měsícem boje
proti rakovině prsu a podpory nemocných žen. Tato myšlenka – Breast Cancer
Awareness Month – vznikla v roce 1985
v USA. Jde tedy o více než 30 let starou tradici. Cílem je podpořit prevenci,
ale také ukázat, jak se s nemocí potýkají
ženy, které potkala. Tradičním symbolem
se stala růžová stužka a hlavně samotná
růžová barva, proto se také ve světě používá pro říjen název “pinktober”.
Karcinom prsu je nejčastějším závažným nádorovým onemocněním u žen
v ČR i ve světě a jeho výskyt stále stoupá.
Představuje cca 17 - 20 % všech maligních nádorů u žen. Ročně rakovinou prsu
v ČR onemocní kolem 6 000 žen. Nejúčinnějším prostředkem pro včasný záchyt
rakoviny prsu je pravidelné preventivní
mamograﬁcké vyšetření.
I my v rámci rodinného centra jsme se
jako již v minulých letech rozhodli zapojit
do této kampaně. Rádi bychom tak podpořili práci Mamma help center, kterých
máme v ČR 8 (nejbližší k nám je v Hradci Králové) a věnují se pacientkám i rodinám, kteří se s touto nemocí potýkají.
Můžete se přidat do kampaně s námi. Více
=$&+5$ĕ8-(
informací
se dozvíte v RC Sedmikráska.

Pojďme do toho

společně a nezapomeňme, že:
,,PREVENCE
 ZACHRAŇUJE‘‘.
Vedoucí RC Sedmikráska Iva Horáková
www.jbdobruska.cz
sedmikraska@jbdobruska.cz

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
06.10.
07.10.
13.10.
14.10.
20.10.
21.10.
27.10.
28.10.
03.11.
04.11.

MUDr. Sudová Simona s.r.o.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
FSmile s.r.o.
MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno
MUDr. Štulík Richard
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Freemed s.r.o.
MUDr. Tancurinová Jana
nám. Dr. . Lützowa 345, Vamberk
MUDr. Tomanová Libuše
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Valešová Pavla
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Týniště nad Orlicí
MUDr. Veselská Renata
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
MDDr. Andělová Jana
Jana Pitry 448, Opočno
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.

494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102
775 224 093
494 622 114
494 371 781
721 460 150
731 980 112
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
říjen 2018

přehled akcí

Úterý 2. října v 15.00
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
PAMĚTNÍ DESKY
GENERÁLA MIROSLAVA ŠTANDERY,
čestného občana Dobrušky,
na domě čp. 434 ve Svatodušské ulici (Špejchar).

MUZEUM

Úterý 23. října v 19.00
PATROLA ŠLAPETO
Koncert skupiny, která se systematicky věnuje interpretaci nejslavnějších hospodských kupletů, popěvků a písní devatenáctého
a první poloviny dvacátého století a převážné části repertoáru
génia české písničky Karla Hašlera. Stolové uspořádání.
Vstupné 250 Kčǀ Předprodej v IC.

SOKOLOVNA

Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668 a 725 048 991

Opočenská 585, ☎ 724 179 754

DOMEK F. V. HEKA – F. L. VĚKA (od 3. října v něm bude
probíhat nutná kompletní obnova pavlače. Z tohoto důvodu dojde k výraznému omezení provozu. V případě zájmu o prohlídku
sledujte aktuality muzea nebo volejte. Děkujeme za pochopení.)

Sobota 27. října ve 20.00
PLES REPUBLIKY
Pořádá město Dobruška. Hudba: Relax band. Host
večera: zpěvačka a herečka Světlana Nálepková.
Vstupné: 220 Kč. Předprodej od 1. října v Informačním centru.

RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí malíře Františka Kupky
a jeho raná tvorba, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz
věže) je mimo sezonu přístupná na předchozí objednání v muzeu
nebo v informačním centru.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 646, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
Sobota 29. září – neděle 7. října
HRÁTKY Z LÁTKY – výstava dobrušských patchworkářek
Výstava bude přístupná hlavním vchodem synagogy denně mimo
pondělí v 9 –17 hodin (s přestávkou na oběd).
Čtvrtek 11. října v 18.00
NEPRAVÝ PŘEVRAT DNE 5. ŘÍJNA 1918 V DOBRUŠCE
Přednáška regionálního historika a emeritního ředitele vlastivědného muzea v Dobrušce Mgr. Jiřího Macha za hudebního doprovodu Romany Šotolové a Aleny Moravcové. Tato přednáška,
ve které se bude hovořit o jedné z nejzajímavějších událostí novodobých dějin našeho města, se stane jedním vrcholů dobrušského
cyklu vzpomínek na rok 1918. Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění o tom, jak se v Dobrušce jako v prvním městě tehdejšího
Českého království začala bourat monarchie. Vstupné dobrovolné.
Neděle 28. října ve 14.00
ACH, SYNKU, SYNKU…
České a slovenské národní písně v podání ženského pěveckého
sboru Vlasta. Koncert se uskuteční ve spolupráci s vlastivědným
muzeem v Dobrušce a je součástí cyklu akcí města Dobrušky
k oslavě stého výročí naší novodobé státnosti a zahájí doprovodný program výsadby jubilejního stromu svobody na Šubertově
náměstí. Vstupné dobrovolné.

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, ☎ 777 418 746
Soboty 6., 13. a 20. října v 19.00
Prodloužená – sobota 27. října v 17.00!
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Vstupné: 40 Kč.
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Loutková scéna SVĚT LOUTEK
zahajuje sezonu.
Neděle 7. října v 10.00
JAK HONZA NAPRAVIL PRINCEZNU
premiéra pohádky L. Tittelbachové
(v úpravě Vl. Balcara).
Neděle 21. října v 10.00
JAK HONZA NAPRAVIL PRINCEZNU
repríza pohádky.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ DOBRUŠKA
Přístupná v pracovní době městského úřadu: pondělí a st
středa
7.30 – 17.00, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.00, pátek 7.30 – 13.30.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA
Kostelní čp. 428, ☎ 494 623 794
Pondělí 15. října v 17.00
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DOBRUŠKA v sále ZUŠ
Pátek 26. října v 8.15 a v 10.00
VYSTOUPENÍ
TANEČNÍHO OBORU
ZUŠ DOBRUŠKA
ve velkém sále Společenského centra - Kina 70
Po celý říjen
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ DOBRUŠKA
v městském lapidáriu na náměstí F. L. Věka čp. 11
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KNIHOVNA
Na Budíně 850, ☎ 494 629 585 a 607 834 738

Otevírací doba

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

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

Výstava ve foyer knihovny
ve výpůjčních hodinách knihovny
ZE ŽIVOTA ILUSTRÁTORKY – výstava dobrušské rodačky
Adély Rúčkové Moravcové, autorky
zábavných přírodovědných knížek
pro děti (např. dětské atlasy České
republiky a Evropy, komiks Výletovník nebo Člověk a příroda). Výstava
představí i další práce ilustrátorky tipy na dětské zájezdy do zahraničí,
ukázky ze skicáků a krajinomalebných výletů i obrázky kreslené jen tak pro radost. Výstava bude
přístupná ve výpůjčních hodinách knihovny do 29. října.
Pondělí 1. října až pátek 5. října
TÝDEN KNIHOVEN
Městská knihovna v Dobrušce se každoročně
účastní celostátního projektu Týden knihoven. V jeho rámci připravila pro své návštěvníky doprovodný program. Pro zapomnětlivé
čtenáře bude opět platit amnestie sankčních poplatků v obou odděleních.
Úterý 2. října v 17.00 ve foyer knihovny
SETKÁNÍ S ILUSTRÁTORKOU ADÉLOU RÚČKOVOU
MORAVCOVOU,
držitelkou významných ocenění. Její
knihy Výletovník a Můj první atlas
Evropy byly zařazeny do katalogů
Nejlepší knihy dětem v letech 2013
až 2016. Dobrušská rodačka bývá
hostem rozhlasových pořadů (Host
ve studiu, Tandem Jana Rosáka)
či televizního pořadu Sama doma.
Už dopoledne se uskuteční tři besedy pro druhé třídy z místních
základních škol.
Všechny ostatní zveme na setkání a povídání o životě a tvorbě
dětské ilustrátorky ve foyer knihovny, kde si můžete prohlédnout
i výstavu jejích prací. Rodičům zajistíme hlídání dětí.
Středa 3. října v odpoledních hodinách
ZAKONČENÍ SOUTĚŽE PRÁZDNINY S KNIHOU
vyhlášení výsledků a odměnění vítěze letní soutěže pro děti.
Čtvrtek 4. října 2018 od 15 hodin
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
tradiční akce v dětském oddělení. Připravený program je určen
pro zvídavé předškolní děti.
BURZA VYŘAZENÝCH KNIH
Prodej knih a časopisů vyřazených z fondu městské knihovny
za symbolickou cenu.

Úterý 30. října v 18.00 ve foyer městské knihovny
GRAMATIKU ZNÁME VŠICHNI,
TAK PROČ NEZNÁME
TYPOGRAFII? - přednáška Petra Michala, učitele Střední školy propagační tvorby
a polygraﬁe ve Velkém Poříčí a spolupracovníka Národního ústavu pro vzdělávání.
„Typografie je podoborem polygrafie, zabývající se tím, jak má výsledná tiskovina vypadat. Důraz je kladen především na výběr správného typu písma,
dobrou orientaci v daném textu, jeho čitelnost a estetičnost.”
Dozvíte se, čím se zabývá typograﬁe a jaká jsou její pravidla.
Získáte například informace o tom, co je zlatý řez a jak se aplikuje nebo jaké jsou časté typograﬁcké chyby.
Středa 31. října
STRAŠIDELNÉ HALLOWEENSKÉ PŮJČOVÁNÍ
děti se mohou těšit na půjčovnu plnou halloweenských strašidel.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, ☎ 494 621 505
Sobota 6. října od 13.30
KURZ PLETENÍ Z PAPÍROVÝCH ROLIČEK
výroba obalu na krabici s papírovými kapesníky. Cena kurzu
včetně materiálu 160 Kč.
Sobota 20. října od 13.30
DRÁTOVANÝ MOTÝL NEBO PTÁČEK
kurz drátování s Martinou Horákovou. Naučíte se pracovat s drátem a vyrobíte si netradiční dekoraci nebo dárek. Cena kurzu
včetně materiálu 270 Kč.
Čtvrtek 25. října od 9.00
PANENKA Z UBROUSKŮ
prostorová dekorace. Cena včetně materiálu 50 Kč.
Úterý 30. října od 8.00 do 12.00
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V DDM
program pro školní děti. Cena 50 Kčǀ
Úterý 30. října od 13.00
TKANÝ POLŠTÁŘ NA KOLÍKOVÉM STAVU
kurz pro děti od 3. třídy, cena kurzu + materiál 50 Kč.
Připravujeme:
MARTINSKÝ TRH (pátek 9. listopadu) - perníčky, vazba ze
suchých květů, šité hračky, patchwork, bižuterie, drátované výrobky, výrobky ze slámy, ručně tvarovaná mýdla…

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24 (vchod od zmrzliny), ☎ 605 548 288
Středa 3. října v 10.00
JAK NA ZIMNÍ NEMOCI?
přednáška lékárnice PharmDr. Terezy Hendrychové, PhD. Jak
na rýmu a kašel; vitamíny, které chybí dětem i dospělým; do jakých přípravků se vyplatí investovat; jak rozeznat chřipku a pro
koho je nebezpečná. Vstupné 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici
Středa 17. října v 10.00
DĚTI DO 6 LET A MÉDIA
přednáška Mgr. Martina Vlasáka, pedagoga pro II. stupeň ZŠ,
dlouholetého lektora primární prevence. Vliv her na PC, tabletech, smartphonech, TV, pohádek na youtube na vývoj dítěte.
Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici
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IXKO
Církev bratrská, Zd. Nejedlého 574, ☎ 736 788 254,
www.ixko.eu
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA každou neděli od 9.30 v Kině 70
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
V pastoračním centru (za farou)
AWANA (klub pro děti od 5 let) každé pondělí v 16.30
V ulici Zd. Nejedlého 574
BIBLICKÉ STUDIUM středa 3. a 17. října v 19.00
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) každou sobotu
v 18.00

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL

Úterý 2. října v 16.00
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
K VÝROČÍ 100 LET ČESKOSLOVENSKÉHO
VOJENSKÉHO LETECTVA
Projekce dobových dokumentárních ﬁlmů. Při této příležitosti
bude přístupná výstava Generál Štandera - 100 let československého vojenského letectva. Vstup volný.
Čtvrtek 4. října v 19.00
SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA DOBRUŠKY
Společenská akce, při níž jsou oceněny osobnosti, které se výrazně zasloužily o rozvoj Dobrušky v různých oblastech života
našeho města. V roli moderátora večera se představí Dušan Vančura, zpěvák Spiritál kvintetu, kontrabasista a textař. V recitálu
zazpívá společně s vokálním souborem Antikvartet. Dále vystoupí taneční skupina D-Rush DDM, žákyně tanečního oboru ZUŠ
Dobruška a pěvecký sbor Vlasta. Vstup zdarma na místenky, které lze vyzvednout v informačním centru.
Pátek 5. října ve 20.00
TOMAN
Premiéra českého dramatu režiséra a producenta Ondřeje Trojana. Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh rozporuplného muže mnoha jmen, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil
vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka a kariéristy s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Film
odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 1948,
a příběh muže, o kterém se nikdy nemluvilo. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kčǀ145 min.

Sobota 6. října ve 20.00
SESTRA
Repríza mysteriózního thrilleru. Démonická řádová sestra z hororu V zajetí démonů 2 se vrací, aby šířila zlo ze záhadného kláštera v Rumunsku, ve kterém řád jeptišek ukrývá děsivé tajemství.
Mládeži nepřístupný. Vstupné 110 Kčǀ96 min.
Neděle 7. října ve 20.00
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem
časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života
utrží hned několik ran... Dále hrají: Anna Polívková, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová. Mládeži přístupný Vstupné 130 Kčǀ95 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 11. října v 10.00
JAN PALACH
Student, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské
invazi do Československa. Nekompromisní mladík, který přinesl
krajní oběť v touze vyburcovat národ z okupační letargie. Příběh posledních měsíců Palachova života ukazuje cestu, na níž
se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého
studenta ﬁlozoﬁe stala „pochodeň číslo 1“. Mládeži přístupný.
Vstupné 60 Kčǀ120 min.
Čtvrtek 11. října ve 20.00
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Tragikomedie „o chlastu, vůli a vesmíru“. V hlavních rolích: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý. Mládeži nepřístupný.
Vstupné 110 Kčǀ92 min.
Pátek 12. října ve 20.00
TOMAN
Repríza dramatu režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy.
Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ145 min.
Sobota 13. října v 17.30 a neděle 14. října ve 20.00
VENOM ﬁlm ve 3D
Premiéra sci-ﬁ hororového thrilleru. Na stříbrné plátno se řítí jeden
z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů
ﬁlmového světa značky Marvel, mimozemský symbiont Venom.
Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kčǀ112 min. České znění.
Sobota 13. října ve 20.00
HELL FEST: PARK HRŮZY
Premiéra hororu. Ven se dostanete jen přes svou mrtvolu. Parta
kamarádů si jde užít do zábavného parku hrůzy. Uprostřed strašidelných atrakcí je ale začne terorizovat a pronásledovat skutečná
hrozba. Maskovaný zabiják. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ89 min.
Neděle 14. října v 17.30
VILÍK: RYCHLE A VESELE
Premiéra animovaného příběhu. Malé autíčko Vilík má velký sen
- chce se stát králem silnic ve svém rodném městě Gasket City.
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ90 min. České znění.
Úterý 16. října v 19.30!
LÉTO
Premiéra dramatu z Leningradu na začátku 80. let. Neoﬁciální hudební scénou hýbají místní následovníci Lou Reeda, Iggyho Popa,
Bowieho nebo Talking Heads. Film o začátcích kultovních kapel
Kino a Zoopark měl premiéru v hlavní soutěži festivalu v Cannes,
zatímco režisér Kirill Serebrennikov trávil čas v domácím vězení
v Moskvě. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ126 min.

Sobota 6. října v 17.30 a neděle 7. října v 17.30
BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ NAVŽDY
Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka tří roztomilých štěňátek... Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ91 min. České znění.
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Představení divadla Kalich Praha
Čtvrtek 18. října v 19.30
VELETOČ
V divadelní komedii hrají: Iva Janžurová, Eva Holubová, Marián
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Roden, Sabina Remundová, Aleš Bilík / Přemysl Pálek. Vstupné:
390 Kč. Předprodej od neděle 7. října od 15.30 hodin on - line
na www.kino.mestodobruska.cz
Pátek 19. října ve 20.00
HALLOWEEN
Premiéra hororového thrilleru. Jmenuje se Michael Myers, nosí
bílou masku a v ruce nůž. Pokud ho potkáte na Halloween, bude
to asi poslední den vašeho života. Mládeži nepřístupný. Vstupné
120 Kčǀ109 min.
Sobota 20. října v 17.30
ČARODĚJOVY HODINY
Premiéra fantastického rodinného thrilleru. Objevte dům, kde
vládnou kouzla. Desetiletý chlapec Lewis se po nenadálé události odstěhuje do tajemného panského sídla svého strýce Jonathana (Jack Black). Strýce i jeho sousedku (Cate Blanchett) si brzy
oblíbí. V domě se však dějí podivné věci... Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kčǀ105 min. České znění.
Sobota 20. října ve 20.00
JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI
Premiéra české komedie režisérky Evy Toulové o obyčejné maloměstské rodině, jako je každá druhá. Seznamte se a uvidíte,
jak se její členové nebezpečně podobají vám či vašemu okolí.
V hlavních rolích: Petr Batěk, Dana Morávková, Michaela Tomešová, Ladislav Ondřej, Josef Mádle, Anna Kulovaná, Lukáš
Kunz. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ99 min.
Neděle 21. října v 17.30
VILÍK: RYCHLE A VESELE
Repríza animovaného příběhu o malém autíčku. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ90 min. České znění.
Neděle 21. října ve 20.00
HOVORY S TGM
V předvečer stého výročí založení republiky uvádíme české historické drama. Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako
T. G. Masaryk excelují v příběhu jednoho z nejslavnějších rozhovorů naší historie. Režie: Jakub Červenka, scénář: Pavel Kosatík,
kameraman: Jan Malíř. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ80 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 25. října v 10.00
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Repríza české komedie Rudolfa Havlíka, režiséra úspěšných Pohádek pro Emu. Mládeži přístupný Vstupné 60 Kčǀ95 min.
Čtvrtek 25. října ve 20.00
ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Premiéra mysteriózního thrilleru. Setkání několik cizinců v zašlém hotelu El Royale. Nemají nic společného kromě tajemství,
které každý z nich skrývá. Mládeži nepřístupný.
Vstupné 120 Kčǀ140 min.
Pátek 26. října v 17.30
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ DOBRUŠKA
Pátek 26. října ve 20.00
MARS
Premiéra originální české komedie režiséra Benjamina Tučka.
Lety na Mars dávno vyšly z módy. Marťanskou vědeckou stanici udržuje v nouzovém režimu zastaralý robot Bot, ponechaný
kdysi na Marsu svému osudu. Místo náhradních dílů přiletí čeští
turisté, kteří se na Marsu chtějí oženit. Ale do vesmíru by neměli
létat lidé, kteří nemají vyřešené svoje osobní problémy... Hrají:
Petra Nesvačilová, Tereza Nvotová… Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kčǀ 84 min.
Sobota 27. října v 15.00
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Premiéra očekávané pohádky ČR/SR režiséra Dušana Rapoše.

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně
pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník
dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou
mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh... Hrají: Charlotta Gottová,
Karel Gott, Miroslav Šimůnek, Ján Koleník, Kamila Magálová,
Zuzana Mauréry, Kateřina Brožová, Miroslav Noga a mnoho dal.
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min.
Sobota 27. října v 17.30
PRINCEZNA A DRÁČEK
Premiéra animovaného příběhu, v němž se princezna Barborka
toulá tajnými komnatami hradu a nalezne magickou knihu. Ta ji
přenese do říše zázraků plné nových dobrodružství a zvláštních
stvoření... Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ75 min. České znění.
Sobota 27. října ve 20.00
DOGMAN
Premiéra dramatického příběhu o drsném životě na periférii.
Na chudém předměstí mezi metropolí a divočinou platí jen zákon
nejsilnějšího. Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kčǀ102 min.
Neděle 28. října v 17.00
CHANSON TRIO COUCOU
Chanson Trio CouCou (Radka Rubešová – zpěv, Petr Pavíček
– kontrabas, Zdeněk Häckl – housle, Martin Kudrna – klavír,
akordeon) je hudební seskupení, které se zabývá interpretací
originálně zaranžovaných francouzských šansonů, ale i vlastní
autorskou tvorbou. V repertoáru nechybí nejznámější melodie
od Edith Piaf či Jacquese Brela a jako protipól těchto populárních
evergreenů autorské skladby – zhudebněné poemy francouzských
básníků. Závěrečný koncert Mezinárodního hudebního festivalu
F. L. Věka 2018 zavede posluchače do období první republiky,
kdy byla na vrcholu kulturní spolupráce s Francií. Brilantním provedením šansonu oslavíme státní svátek a 100. výročí republiky.
Vstupné 200 Kč. Vstupenky: on-line na www.kupvstupenku.cz,
dále na IC v Dobrušce a Novém Městě nad Metují.

MALÝ SÁL
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
Úterý 16. října v 18.00
NA PIONÝRECH AŽ NA RUDÉ NÁMĚSTÍ
Cestovat se dá mnoha způsoby.
Michal Franc a Martin Gregor si
vybrali jeden z těch méně pohodlných. Cestují na starých motocyklech Jawa, lidově na „ﬁchtlech“
(Jawa 21 Pionýr 1975 a Jawa 23
Mustang 1970). Po zdárné výpravě na Balkán se rozhodli posunout
možnosti veteránů a vyrazit na téměř 6000 kilometrů dlouhou cestu
do Ruska. Vyprávět budou zážitky
z Ukrajiny a Ruska. Například, proč odmítli setkání s prezidentem Putinem, proč je zatkli na ruské hranici nebo proč se nepodívali do Černobylu. Jsou v Rusku skutečně špatné cesty? Sežere
vás tam v lese medvěd? Oloupí vás policisté? Přednášku doplňují
fotograﬁe z Moskvy a Petrohradu. Franc s Gregorem jsou prvními Čechy, kteří dojeli na pionýrech až do Moskvy.
Pořádá městská knihovna ve spolupráci s vlastivědným muzeem.
Vstupné dobrovolné.
VÝSTAVA
GENERÁL ŠTANDERA - 100 LET
ČESKOSLOVENSKÉHO VOJENSKÉHO LETECTVA
Výstava je otevřena od úterý 2. října do středy 31. října v provozních hodinách kina (vždy hodinu před začátkem ﬁlmového
představení a v době promítání ﬁlmu ve velkém sále).
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SK Dobruška A – FK Jaroměř
krajský přebor – muži

SPORT A RELAXACE

Neděle 21. října
SK Dobruška/Opočno – Vamberk/Rokytnice
krajská soutěž – starší žáci
Dobruška/Opočno – Tatran Hostinné
krajská soutěž – starší dorost
SK Dobruška B – Sokol Zdelov
okresní přebor – muži

KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798
Provozní doba krytého bazénu od 1. října.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

Sobota 27. října
SK Dobruška/Opočno – Slavie Hradec Králové
krajská soutěž – starší žáci
Neděle 28. října
Dobruška, Třebeš, Třebechovice
krajský přebor – mladší žáci
SK Dobruška A – Jiskra Hořice
krajský přebor – muži

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

Pátek
Sobota
Neděle

13 – 21
13 – 21
13 – 21
13 – 17
17 – 21
13 – 21
12 – 21
12 – 20

Neděle 2. září
Sokol Dobruška – TJ Stará Ves
1. liga ženy
Neděle 7. října
Sokol Dobruška – TJ Sokol Podlázky
1. liga ženy
Sokol Dobruška – Sokol Ostopovice
2. liga muži

17 – 18

SAUNA
muži
ženy
muži
ženy
společná
muži
společná
společná

Sobota 13. října
Sokol Dobruška – Sokol Krčín B
OP st. žákyně
Sokol Dobruška – Sokol Krčín A
OP ml. žákyně
Sokol Dobruška – Sokol Krčín A
OP dorostenky

SPINNING
S instruktorkou Alenou
Úterý
od 16.30

a

Sobota 20. října
Sokol Dobruška – TJ Sokol Opatovice n. L.
OP st. žákyně
Sokol Dobruška – TJ Sokol Opatovice n. L.
OP dorostenci
Sokol Dobruška – TJ Sokol Opatovice n. L.
OP ml. žáci
Sokol Dobruška – TJ Sokol Opatovice n. L.
OP st. žáci
Sokol Dobruška B – TJ Sokol Opatovice n. L. B
OP muži

od 17.45

Případné změny budou uveřejněny na webových stránkách
www.bazen.mestodobruska.cz

FOTBAL
Městský stadion Václava Šperla
Domácí mistrovské zápasy mužstev SK Dobruška
Sobota 6. října
SK Dobruška B – Sokol Černíkovice
okresní přebor – muži
SK Dobruška – Lokomotiva Borohrádek
krajská soutěž – starší žáci v Opočně
Dobruška/Opočno – FC Vrchlabí B
krajská soutěž – starší dorost

10.00
10.00
12.30

Neděle 7. října
Dobruška, Nové Město, Rychnov
krajský přebor – starší přípravka v Opočně

10.00

Neděle 14. října
Dobruška, Nové Město, Kostelec n. O.
krajský přebor – mladší žáci

10.00

30

10.00

10:00

10.00
14.30

Domácí mistrovská utkání družstev
TJ Sokol Dobruška

AQUAEROBIC

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

12.00

Hřiště za sokolovnou

Alternativní provoz (veřejnost nebo organizace):
pondělí
16 – 19
úterý
17 – 18

a

10.00

NÁRODNÍ HÁZENÁ

Omezení pro veřejnost (ve dnech školní výuky)
Úterý
15.00 – 16.30 (rezervace 2 drah)
Čtvrtek 14.30 – 16.00 (rezervace 2 drah)
Pátek
14.15 – 15.45 (rezervace 1 dráhy)

úterý a čtvrtek 18 – 19
čtvrtek
13 – 14

15.30

9.30

9.30
11.00

8.30
9.40
10.50

8.00
9.10
10.30
11.40
12.50

CVIČENÍ
KONDIČNÍ CVIČENÍ S LENKOU ZEMANOVOU.
Každé pondělí a čtvrtek v 19.00 v nové tělocvičně ZŠ Fr. Kupky (vstup z ulice Javorová). Cena: 35 Kč za lekci, permanentka
330 Kč na 11 lekcí. Kombinace aerobního cvičení, kondičního
posilování a strečinku. Kontakt: 737 845 111 .
PRAVIDELNÉ VŠESTRANNÉ CVIČENÍ
ve velkém sále sokolovny pro chlapce a děvčata ve věku
od 6 do 10 let každé v pondělí od 16.30 hodin. Ke společnému
cvičení jsou vítáni rodiče i prarodiče. Bližší dotazy zodpoví paní
Věra Jílková na telefonu 603 781 975.
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ZE SPORTU
Jubilejní Rampušák Cup získali nejmenší fotbalisté
a mladšími radovali „černí“. Druhé mísz Hradce Králové
to patřilo „bílým“ a třetí příčku obsadila
Jubilejní 10. ročník turnaje fotbalových přípravek Rampušák Cup, pořádaný oddílem SK Dobruška, ovládly naděje
FC Hradec Králové. Z celkového vítězství se mezi hráči narozenými v roce 2010

fotbalová přípravka Sokola Libchavy.
V domácím prostředí městského stadionu Václava Šperla bojovali o co nejlepší
umístění také hráči mužstva SK Dobruška/TJ Spartak Opočno. Mezi deseti týmy
(dvě základní skupiny + nadstavbová
část) obsadili v konečném pořadí šestou příčku.
Nejlepší brankářem byl vyhlášen
Vojtěch Čáp z MFK
Nové Město nad
Metují. Kanonýrem
turnaje se stal Daniel Hawillo (FC Hradec Králové). Cenu
nejužitečnějšího
hráče převzal Adam
Novák z RMSK
Cidlina.
(mk)

POHYBOVÁ ŠKOLIČKA
Fotbalový oddíl SK Dobruška od začátku září provozuje
POHYBOVOU ŠKOLIČKU pro kluky a holky ročníků 2012 - 2014.
Tréninky plné pohybu, her a zábavy probíhají na Městském stadionu v Dobrušce
každé PONDĚLÍ a STŘEDU od 16.15 do 17 hodin. V případě dotazů kontaktujte
Jakuba Zahradníka na tel. čísle 777 040 882 nebo fotbalový oddíl SK Dobruška
prostřednictvím kontaktů uvedených na jeho webových stránkách.

Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
Redakce: Městský úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška).
Kontakt: tel. 494 629 658, e-mail: zpravodaj@mestodobruska.cz.
Šéfredaktor: Miroslav Sixta,
e-mail: m.sixta@mestodobruska.cz, tel. 777 418 749.
Redakční rada: Dana Ehlová (eda), Mgr. Josef Frýda (jf),
Ing. Zdeňka Hanousková, Mgr. Taťána Klapková,
Mgr. Jiří Mach (jm), JUDr. Jan Šťastný, Miroslav Sixta (six).
Autoři fotograﬁí: Pavel Štěpán, Miroslav Sixta, Dana Ehlová,
Honza Ježdík, Tereza Pecenová, Jana Melicharová,
Blanka Mrkvičková, Radek Toman.
Archivy: města Dobrušky, městského muzea, městské knihovny,
MHF F. L. Věka, Pionýrské skupiny F. L. Věka, DDM Dobruška,
Jednoty bratrské Dobruška, Vješáku a SK Dobruška.
Tisk: tiskárna Jan Martinec AG-TYP,
Rudé armády 1468, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků.
Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci (v prosinci 10.).
Distribuce: Česká pošta.

Konečné pořadí
1. FC Hradec Králové černí
2. FC Hradec Králové bílí
3. Sokol Libchavy
4. FK Jaroměř U10
5. RMSK Cidlina
6. SK Dobruška/TJ Spartak Opočno
7. Jiskra Česká Skalice
8. TJ Dvůr Králové nad Labem
9. MFK Nové Město nad Metují
10. FK Jaroměř U11

Oddíl badmintonu při TJ SOKOL Dobruška
zve mezi sebe děti ve věku 8 až 11 let.
Tréninky budou probíhat ve sportovní hale SPŠel∙it
každé úterý a čtvrtek od 17.00 do 18.30 hodin
se zahájením 4. září 2018.

Přijďte se seznámit se závodním badmintonem.
Kontakt: Petr Šváb, tel. 724 044 455,
www.badminton.dobruska.cz, info@badminton.dobruska.cz

KONDIČNÍ CVIČENÍ
Začínáme v pondělí 17. září 2018

s LENKOU ZEMANOVOU
Kdy: každé pondělí a čtvrtek v 19 hodin
Kde: v nové tělocvičně ZŠ Fr. Kupky
(vstup z ulice Javorová)
Za kolik: 35,- Kč / 1 lekce
330,- Kč / 11 lekcí (permanentka)
Cvičení obsahuje prvky aerobního cvičení,
kondičního posilování a strečinku.
LENKA ZEMANOVÁ | tel: 737 845 111
31
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Křížovka o ceny
Milí čtenáři,
křížovky vás stále baví. Svědčí o tom
počet došlých odpovědí s vyluštěnou tajenkou. Během první poloviny září jsme
jich v redakci obdrželi celkem třiasedmdesát (14 odevzdáno v Informačním centru, zbytek luštitelů poslal znění tajenky
e-mailovou poštou). Pouze jedno řešení
tajenky bylo chybné, když křížovkář uve-
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dl namísto jména Radka Bangy, zpěváka
skupiny Gipsy.cz, nesprávné slovo bonga.
Správné znění zářijové tajenky obsahovalo nejvěhlasnější účinkující letošních
Svatováclavských slavností – Basiková,
Banga Gipsy CZ.
Při losování jsme z osudí vytáhli následující tři jména:
Magdaléna Kantová, Dobruška
Alena Dašková, Ohnišov
Eva Kratěnová, Opočno

Pokud chcete zkusit štěstí a získat vstupenky na ﬁlm z říjnové nabídky dobrušského
Kina 70, pusťte se do luštění nové křížovky
roku. Vyluštěnou tajenku se jménem, adresou a telefonním číslem zašlete na redakční e-mail zpravodaj@mestodobruska.cz
nebo osobně odevzdejte do boxu v Informačním centru na náměstí F. L. Věka nejpozději do pondělí 15. října.
Tradičně vám přejeme příjemnou zábavu.

Nápověda: LEAL, ZEIN, TAAL, ANUN
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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INZERCE

PALEC NAHORU – PALEC DOLŮ
Vážení čtenáři,
palec nahoru od nás dostávají
všichni, co se nenechali nalákat
na leták ve schránce, který zval na „přednášku“ o zdraví a bylinkách nazvanou
Na každou nemoc vyrostla bylina!!!
Měla proběhnout 11. září dopoledne
ve studijním středisku Univerzity Karlovy
v Dobrušce.
Ve skutečnosti se jednalo o další předváděcí akci, na níž bylo možné podlehnout nátlaku a utratit zbytečně velké
peníze.
Akce, kterou monitoroval obecní živnostenský úřad ve spolupráci s Českou
obchodní inspekcí, byla pro nezájem zrušena.
DĚKUJEME za vaši ostražitost! Sledujte aktuální informace z ochrany spotřebitele na www.mestodobruska.cz
Přidej se, pomůžeme ti.
A kolegové se přidali…
Jsem hrdý na své kolegy ze zaměstnání, kteří se ve svém osobním volnu nechali
„zlanařit“ do aktivity, která je svým ekolo34

gickým charakterem
blízká působení společnosti, v níž pracují - Servisbal Obaly.
Akce se nazývá
„Přidej se, pomůžeme ti“. Jejím smyslem je, že každý, kdo
se zapojí, navrhne
lokalitu, kde eviduje
nějaký nepořádek.
A ostatní kolegové
mu s úklidem přijdou pomoci. Máme
nastavené termíny
na každou středu.
Odpad pak likvidujeme ve svozovém
dvoře. Čekali jsme,
že to bude náročné,
ale velké množství
odpadu, které jsme
sesbírali při včerejší
akci, nás docela zaskočilo. O to víc nás
ale výsledek potěšil.
Mgr. Radek Toman

ČESTNÝ OBČAN DOBRUŠKY RADOSLAV
BRZOBOHATÝ (* 13. 9. 1932 a † 12. 9. 2012) odpočívá na pražském Vyšehradě po boku významných
osobností naší historie. Ve dnech životních mezníků
českého herce, který si srdce celého národa získal
nezapomenutelným ztvárněním národního buditele
F. L. Věka (F. Vl. Heka) ve stejnojmenném televizním
seriálu, se jeho památce poklonili starosta Petr Lžíčař
a zastupitel města Pavel Štěpán.
SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ PO 65 LETECH. Starosta
přivítal na radnici spolužáky, kteří zakončili docházku
do měšťanské školy pod kostelem v roce 1953. Horní
řada zleva: starosta Petr Lžíčař, Václav Rybín, Jaromír
Krulich, Dušan Petřík, Václav Čančara, Jaroslava Vincencová (roz. Valterová), Jiří Chmelař, Karel Rulík, Věra Jílková (Černá), místostarosta Petr Sadovský. Sedící: Václav Dvořák, Květa
Martinková (Drašnarová), Jana Juranová (Rejtharová), Vlasta Tomková (Krulichová), Božena Kochová (Pešková), František Chudý.
Slavnostního zahájení VÝSTAVY 100 let VOJENSKÉ GEOGRAFIE A HYDROMETEOROLOGIE před budovou Generálního štábu AČR v Praze v Dejvicích se zúčastnila řada
současných i bývalých příslušníků Vojenského geografického a hydrometeorologického
úřadu a Geografické
služby AČR. Nechyběli
mezi nimi (zleva) ředitel Zeměměřického
úřadu Ing. Karel Brázdil, Ing. Karel Raděj,
ředitel VÚGTK, starosta města Ing. Petr
Lžíčař. Hlavním řečníkem byl generálmajor
Ing. Jaroslav Kocián,
zástupce
náčelníka
Generálního
štábu
AČR (čtvrtý zleva).

Jubilejní 10. ročník turnaje RAMPUŠÁK
CUP zorganizoval fotbalový oddíl
SK Dobruška pro osmileté a mladší
hráče. Zúčastnilo se ho deset týmů z Královéhradeckého kraje.

V neděli 16. září byl v kostele sv. Václava slavnostně zahájen 8. ročník MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU F. L. VĚKA. Cenu festivalu převzal Pavel Kováříček, který stál 35 let v čele ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou. Skladby Mozarta, Suka,
Bacha či Händela ve špičkovém provedení Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem
Markem Štilcem a chlapeckého sboru Boni Pueri nadchly posluchače ve zcela zaplněném kostele. Koncert vyvrcholil hudbou Bedřicha Smetany. Jeho Vltava a píseň Proč
bychom se netěšili vyvolaly dlouhotrvající ovace vestoje.

