DOBRUŠSKÝ
ZPRAVODAJ

str. 8 a 35

str. 15

W W W.
W MESTODOBRUSKA
A. C Z

11|2018

str. 14 a 35

NA POČEST MIROSLAVA ŠTANDERY, brigádního generála letectva, byla na domě
čp. 434 ve Svatodušské ulici odhalena pamětní deska. Válečný hrdina ve Špejcharu strávil
dětství. Na východ Čech se rád vracel za příbuznými, přáteli a kamarády. Navzdory řadě udělených poct a vyznamenání zůstal skromným člověkem, který miloval létání. Právě takového
ho představuje výstava ve společenském centru. Poctu brigádnímu generálovi vzdala řada
významných hostů v čele s kolegou z válečných bojů generálmajorem Emilem Bočkem (na titulní straně). Společně s generálovou dcerou Miroslavou Vojtovou odhalili pamětní desku
z dílny sochaře Petra Kolářského. Oblohu nad Dobruškou brázdily moderní stíhačky JAS 39C
Gripen a historické dvouplošníky Tiger Moth.
Na zemi se skvěl model legendárního letounu
Supermarine Spitfire ve skutečné velikosti.

Starosta Petr Lžíčař SLAVNOSTNĚ PŘEDAL členům jednotky
sboru dobrovolných hasičů JPO 3 Dobruška KLÍČE OD ZÁNOVNÍ CISTERNY Mercedes-Benz, poskytnuté Hasičským záchranným sborem ČR Královéhradeckého kraje.

Poklepání na základní kámen zahájilo VÝSTAVBU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY u benzinky (silnice I/14
a II/309). Slavnostního aktu se ujali
(zprava) generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa,
ředitel královéhradecké správy ŘSD Marek Novotný, hejtman
Jiří Štěpán a starosta Dobrušky Petr Lžíčař.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
dovolte, abych
vám
poděkoval
za účast v říjnových komunálních
volbách, která dosáhla nadprůměrných 58 procent.
V
uplynulém
měsíci jsme si
v našem městě připomenuli hned několik stoletých výročí. Na oslavu vzniku
samostatné Československé republiky
jsme uspořádali městský ples s bohatým
programem. Doufám, že se do budoucna stane tradiční společenskou událostí
Dobrušky.
Na začátku října jsme si připomenuli nedožité sté narozeniny brigádního
generála letectva Miroslava Štandery.
Vzpomínka na čestného občana našeho
města zahrnující odhalení pamětní desky

a výstavu ve společenském centru měla
velmi důstojný průběh. Vysokou společenskou úroveň obou hojně navštívených
akcí ocenila řada významných hostů,
včetně rodinných příslušníků pana generála. Dovolte mi, abych touto cestou
poděkoval všem zainteresovaným organizátorům za precizně odvedenou práci.
Dobrušská historie vás zajímá, což potvrzuje neutuchající zájem o výstavu Generál Štandera – 100 let československého
vojenského letectva v kině. Proto byla
prodloužena až do začátku prosince.
Už za měsíc nastane adventní čas. Rád
bych vás upozornil na nejvýznamnější
akce závěru roku organizované městem
Dobruška. V neděli 2. prosince společně rozsvítíme vánoční strom na náměstí
F. L. Věka. V pátek 7. prosince ochutnáme
lahodná vína našich maďarských přátel
od Balatonu. Datem tradičního vánočního
koncertu je úterý 11. prosince. Po skvělých hudebních zážitcích minulých let,

Číslo měsíce: 100
Říjnové číslo roku 2018 nemůže být jiné. Stovka je magickým číslem celého
letošního roku. Osmadvacátého uplynulo sto let od vzniku samostatného československého státu. Pátého by se dožil stovky brigádní generál letectva Miroslav Štandera, jemuž jsme v úterý 2. října odhalili pamětní desku na Špejcharu. V Dobrušce
jsme si letos připomenuli 100 let československého vojenského letectva i české
vojenské geograﬁcké služby.

které vám připravili mj. Marta Kubišová,
Spirituál kvintet, Václav Neckář či Kamil
Střihavka, se letos můžete těšit na sváteční vystoupení sourozenců Hany a Petra
Ulrychových.
Petr Lžíčař,
starosta Dobrušky

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Dovolujeme si Vás pozvat
na ustavující zasedání
nového zastupitelstva
města Dobrušky,
které se uskuteční
v pondělí 5. listopadu od 17 hodin
ve velkém sále
Společenského centra-Kina 70

VÝSLEDKY VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBRUŠKY
Volební účast:
Celkový počet odevzdaných platných hlasů:
Číslo strany

58,04 %
44 594

Název strany

4

SNK – Veřejnost pro všestranný rozvoj Dobrušky

8

Počet hlasů

Počet %

Počet mandátů

18 206

40,83

7

Naše Dobruška

5 352

12,00

2

6

ANO 2011

4 735

10,62

2

1

Občanská demokratická strana

4 104

9,20

1

3

Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová

3 269

7,33

1

9

Česká pirátská strana

2 955

6,63

1

2

TOP 09 s podporou nezávislých kandidátů

2 590

5,81

1

7

Komunistická strana Čech a Moravy

2 039

4,57

0

5

Česká strana sociálně demokratická

1 344

3,01

0
3
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Zvolení zastupitelé města v pořadí podle počtu získaných hlasů
Lžíčař Petr Ing.
SNK - Veřejnost pro všestr. rozv. Dobrušky
1 814
Sixta Miroslav
SNK - Veřejnost pro všestr. rozv. Dobrušky
1 605
Štěpán Pavel
SNK - Veřejnost pro všestr. rozv. Dobrušky
1 597
Brázdil Karel Ing. CSc.
SNK - Veřejnost pro všestr. rozv. Dobrušky
1 554
Koláčný Ivan
SNK - Veřejnost pro všestr. rozv. Dobrušky
1 393
Rašková Martina Bc.
SNK - Veřejnost pro všestr. rozv. Dobrušky
1 119
Novák Miroslav
SNK - Veřejnost pro všestr. rozv. Dobrušky
1 055
Poláček Petr Ing.
Občanská demokratická strana
814
Sadovský Petr
ANO 2011
795
Tojnar Petr Ing. Mgr.
Naše Dobruška
681
Čiháčková Blanka
ANO 2011
653
Gregor Jiří PharmDr. Ph.D.
Křesťanská demokratickí unie - Čs. str. lid.
537
Málek Josef
SNK – Naše Dobruška
472
Bittner Oldřich Ing. arch.
TOP 09 s podporou nezávislých kandidátů
463
Frýželka Lukáš
Česká pirátská strana
447
ZŽǌĚĢůĞŶşŵĂŶĚĄƚƽǀǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀƵ
ϳ
ϲ
ϱ
ϰ
ϯ
Ϯ
ϭ

Okrsek č. 4: Kulturní dům, Dobruška, Nádražní čp. 535
volební účast: 56,69 %
SNK-Veřej. pro všestr. rozv. Dobrušky 1 529 hlasů - 43,22%,
ODS 387 - 10,94, Naše Dobruška 349 - 9,86, ANO 321 - 9,07,
KDU-ČSL 313 - 8,85, Piráti - 7,46, TOP 09 211 - 5,96, KSČM
91 - 2,57, ČSSD 73 - 2,06.
Okrsek č. 5: Mateřská škola, Dobruška, Za Universitou čp. 875
volební účast: 61,85 %
SNK-Veřej. pro všestr. rozv. Dobrušky 2 796 hlasů - 42,36%,
ANO 794 - 12,03, Naše Dobruška 696 - 10,54, ODS 573 - 8,68,
KSČM 403 - 6,11, Piráti 403 - 6,11, TOP 09 399 - 6,04, KDU-ČSL 362 - 5,48, ČSSD 175 - 2,65.
Okrsek č. 6: Krytý bazén, Dobruška, Mírová čp. 890
volební účast: 57,47 %
SNK-Veřej. pro všestr. rozv. Dobrušky 1 415 hlasů - 33,51%,
ANO 574 - 13,59, KSČM 565 - 13,38, Naše Dobruška 472 11,18, ODS 321 - 7,60, TOP 09 296 - 7,01, KDU-ČSL 237 - 5,61,
Piráti 222 - 5,26, ČSSD 121 - 2,87.
Okrsek č. 7: Společenské centrum - Kino 70, Dobruška, Komenského čp. 70
volební účast: 52,84 %
SNK-Veřej. pro všestr. rozv. Dobrušky 2 351 hlas - 40,11%, Naše
Dobruška 845 - 14,42, ANO 654 - 11,16, Piráti 524 - 8,94, ODS
469 - 8,00, KDU-ČSL 454 - 7,75, TOP 09 270 - 4,61, KSČM 156
- 2,66, ČSSD 138 - 2,35.
Okrsek č. 8: Společenské centrum - Kino 70, Dobruška, Komenského čp. 70 - vchod z parkoviště (pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části obce: Chábory - všechna čp. mimo čp. 6)
volební účast: 44,26 %
ČSSD 127 - 32,32, SNK-Veřej. pro všestr. rozv. Dobrušky 91 hlas
- 23,16%, Naše Dobruška 79 - 20,10, ANO 50 - 12,72, KSČM 20
- 5,09, ODS 15 - 3,82, KDU-ČSL 6 - 1,53,
Piráti 3 - 0,76, TOP 09 2 - 0,51.
Okrsek č. 9: Městský stadion Václava
Šperla, Dobruška, Mělčanská čp. 118
(pro voliče přihlášené k trvalému pobytu
v části obce Mělčany a čp. 6 Chábory)
volební účast: 71,79 %
SNK-Veřej. pro všestr. rozv. Dobrušky 333
hlasy - 42,91%, KDU-ČSL 98 - 12,63, Piráti 93 - 11,98, ANO 84 - 10,82, ODS 63 8,12, Naše Dobruška 48 - 6,19, TOP 09 38
- 4,90, KSČM 18 - 2,32, ČSSD 1 - 0,13.

Okrsek č. 10: Hasičská zbrojnice
v Křovicích, Dobruška, Křovice čp. 17
EĂƓĞ
^E<ͲsĞƎĞũŶŽƐƚ
EKϮϬϭϭ
^E<ͲEĂƓĞ
<hͲ^>
K^
WŝƌĄƚŝ
dKWϬϵ
volební účast: 71,64 %
ƉƌŽǀƓĞƐƚƌĂŶŶǉ
ŽďƌƵƓŬĂ
ƌŽǌǀŽũŽďƌƵƓŬǇ
SNK-Veřej. pro všestr. rozv. Dobrušky
1 063 hlasy - 40,02%, ODS 255 - 9,60,
Jak se volilo v jednotlivých okrscích?
ANO 254 - 9,56, KDU-ČSL 254 - 9,56, Naše Dobruška 208 Okrsek č. 1 - Městská knihovna, Dobruška, Na Budíně čp. 850 7,83, Piráti 195 - 7,34, ČSSD 191 - 7,19, TOP 09 179 - 6,74,
volební účast: 45,58 % KSČM 57 - 2,15.
SNK-Veřej. pro všestr. rozv. Dobrušky 1 659 hlasů - 41,13%, Okrsek č. 11: Hasičská zbrojnice v Domašíně, Dobruška,
Naše Dobruška 558 - 13,83, ANO 441 - 10,93, TOP 09 338 - Domašín čp. 3 (pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části
8,38, KDU-ČSL 306 - 7,59, ODS 234 - 5,80, Piráti 223 - 5,53, obce Domašín - všechna čp., Spáleniště - všechna čp.)
KSČM 172 - 4,26, ČSSD 103 - 2,55.
volební účast: 55,76 %
Ϭ

Okrsek č. 2: Základní škola, Dobruška, Pulická čp. 378
volební účast: 64,08 %
SNK-Veřej. pro všestr. rozv. Dobrušky 2 698 hlasů - 37,95%,
Naše Dobruška 958 - 13,47, ANO 796 - 11,20, ODS 765 - 10,76,
KDU-ČSL 543 - 7,64, Piráti 511 - 7,19, TOP 09 456 - 6,41,
KSČM 202 - 2,84, ČSSD 181 - 2,55.
Okrsek č. 3: Základní škola Fr. Kupky, Dobruška, Fr. Kupky
čp. 350
volební účast: 62,61 %
SNK-Veřej. pro všestr. rozv. Dobrušky 2 285 hlasů - 45,09%,
Naše Dobruška 677 - 13,36, ODS 472 - 9,31, KDU-ČSL 396 7,81, ANO 350 - 6,91, Piráti 324 - 6,39, KSČM 231 - 4,56, TOP
09 192 - 3,79, ČSSD 141 - 2,78.
4

SNK-Veřej. pro všestr. rozv. Dobrušky 991 hlas - 47,67%, ODS
252 - 12,12, ANO 249 - 11,98, Naše Dobruška 211 - 10,15, KDU-ČSL 151 - 7,26, TOP 09 84 - 4,04, Piráti 63 - 3,03, KSČM 53
- 2,55, ČSSD 25 - 1,20.
Okrsek č. 12: Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum pobočka Dobruška, Pulice čp. 105 (pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části obce Pulice - všechna čp.)
volební účast: 54,46 %
SNK-Veřej. pro všestr. rozv. Dobrušky 995 hlasů - 44,12%, ODS
298 - 13,22, Naše Dobruška 251 - 11,13, ANO 168 - 7,45, KDU-ČSL 149 - 6,61, TOP 09 125 - 5,54, Piráti 130 - 5,76, KSČM
71 - 3,15, ČSSD 68 - 3,02.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 24.09.2018

Rada města
dne 27.09.2018

schvaluje

schvaluje

– uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
a o výkonu autorského dozoru, jejímž
předmětem je vypracovat dokumentaci pro
stavební akci „Dobruška, ul. Javorová“,
s projektantem Kamilem Hronovským,
IČ 68459327. Dodatkem č. 2 je prodloužen
termín odevzdání dokumentace k územním
rozhodnutí do 31.12.2018
– objednání rozšíření dokumentace stavby
Rekonstrukce ul. V Zahradách v Dobrušce o rekonstrukci veřejného osvětlení
u společnosti PRODIN a. s., IČ 25292161
za 10.890 Kč vč. DPH. Celková cena
po tomto zvýšení činí 223.003 Kč vč. DPH
– zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku „I/14
a II/309 Dobruška - okružní křižovatka“,
které zajišťuje na základě smlouvy o spolupráci uzavřené dne 12.09.2018 Ředitelství
silnic a dálnic ČR, IČ 65993390
– výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek
a všech jejích dalších příloh pro výběrové
řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele pro veřejnou
zakázku „I/14 a II/309 Dobruška - okružní
křižovatka“
– úhradu ubytování a stravování pro 2 osoby holandské delegace v termínu 28.09.
– 04.10.2018, které se zúčastní Svatováclavských slavností a starostu s manželkou
z partnerského města Ábrahámhegy v termínu 30.09. – 03.10.2018, kteří se zúčastní slavnostního odhalení pamětní desky
gen. Štandery
– uzavření Dohody pro rozdělení vloženého
kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem
pro výpočet přiměřeného zisku z použitého
kapitálu pro oblast vodného
– uzavření Dohody pro rozdělení vloženého
kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem
pro výpočet přiměřeného zisku z použitého
kapitálu pro oblast stočného
– uzavření dodatku č. 4 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. RKA-V-2/2017 s Úřadem práce
ČR – krajská pobočka v Hradci Králové,
IČ 72496991

– uzavření nájemní smlouvy o pronájmu
části nádražních prostor v Opočně a Dobrušce se Správou železniční a dopravní
cesty, IČ 70994234. Důvodem pro uzavření této smlouvy je vystoupení hudebních
skupin při jízdách nostalgického vlaku dne
28.09.2018.

deleguje
– do komise pro účely otevírání nabídek
ve výběrovém řízení na dodavatele veřejné
zakázky „I/14 a II/309 Dobruška - okružní křižovatka“ Ing. Petra Lžíčaře, starostu
města, jeho náhradníkem Ing. Petra Poláčka, místostarostu
– do komise pro účely hodnocení a posouzení
nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele
veřejné zakázky „I/14 a II/309 Dobruška
- okružní křižovatka“ Ing. Petra Lžíčaře,
starostu města, jeho náhradníkem Ing. Petra
Poláčka, místostarostu.

Rada města
dne 03.10.2018
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 21/2018
dle předloženého návrhu
– šesté vydání organizační směrnice č. OS/14
Oběh účetních a ostatních dokladů
– uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV, ze dne 20.03.2014 u stavby sportovní haly v Dobrušce se společností
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „II. část komunikace mezi
II/298 a křižovatkou v obci Mělčany délky
345 m“ výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky a uzavření smlouvy
se společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., IČ 25253361. Nabídková cena této
společnosti činí 434.705 Kč bez DPH,
525.993,05 Kč vč. DPH podle platné sazby
– uzavření smlouvy č. 18RGI02-0356 o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, na realizaci projektu
„Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“
– zveřejnění záměru výpůjčky části chodníku
na pozemku parc. č. 2706/3 v obci a k. ú.
Dobruška dle přiloženého zákresu požadovaného prostoru
– zveřejnění záměru prodeje části pozemku
parc. č. 69/2 v obci Dobruška a k. ú. Pulice
dle přiloženého zákresu
– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu číslo:
IE-12-2007971/VB/01, název: Dobruška
VN3633 kvn 10kV výměna za 35kV, s ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035
– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro
umístění dvou vodovodních a dvou STL
plynovodních přípojek s XXXXX
– uzavření Smlouvy o poskytování služeb
na dodávku elektřiny pro tři odběrná místa
v budově čp. 99 poliklinika v Dobrušce se
společností CENTROPOL ENERGY, a. s.,
IČ 25458302
– uzavření Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu č. EL–20180709–1207–1 na dodávku
elektřiny pro tři odběrná místa v budově
čp. 99 poliklinika v Dobrušce na období
od 01.01.2019 do 31.12.2020 se společností
CENTROPOL ENERGY, a. s., IČ 25458302

– uzavření Dodatku č. 1 k Závěrkovému
listu č. PL–20160715–461–1 na dodávku
zemního plynu na období od 01.01.2017
do 31.12.2018 pro odběrné místo EIC
27ZG500Z0066463G na adrese Pulická 99,
518 01 Dobruška, se společností Pražská
plynárenská, a. s., IČ 60193492
– uzavření Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu č. PL–20180709–1013–1 na dodávku
zemního plynu na období od 01.01.2019
do 31.12.2020 pro odběrné místo EIC
27ZG500Z0066463G na adrese Pulická 99,
518 01 Dobruška, se společností Pražská
plynárenská, a. s., IČ 60193492
– poskytnutí ﬁnančního daru hotovosti
ve výši 1.000 Kč pro každé dítě (celkem
15 dětí), jež se zúčastní vítání občánků
dne 19.10.2018. Finanční dar se poskytuje
na základě podmínek schválených Radou
města Dobrušky dne 14.09.2016
– připojení elektrického proudu pro předvolební mítink volebních stran TOP 09
s podporou nezávislých kandidátů a Sdružení Nezávislých Kandidátů - Veřejnost pro
všestranný rozvoj Dobrušky dne 04.10.2018
za cenu 80 Kč včetně DPH za celou akci
splatnou hotově v den konání akce
– spolupořadatelství kulturní akce u příležitosti oslav 45. výročí založení stanice HZS
Královéhradeckého kraje v Dobrušce, která
se uskuteční 12.10.2018 v Kulturním domě
v Dobrušce a úhradu poměrné částky nákladů ve výši maximálně 20.000 Kč
– cenu Dobrušského vlastivědného almanachu v celkové výši 37.985 Kč bez DPH,
tj. 45.913 Kč s DPH a rozdělení jeho nákladu v následujícím poměru: 50 ks do prodeje (prodejní cena 80 Kč vč. DPH za kus)
a 350 ks na dary
– podmínky výlepu plakátů v Dobrušce platné od 03.10.2018

uděluje
– plnou moc společnosti Hronovský - dopravní projekce s. r. o., IČ 07053428 k zastupování města Dobrušky ve všech úkonech
souvisejících s činěním ve věci správního
řízení pro vydání územního rozhodnutí,
stavebního povolení, tj. podání žádosti,
převzetí rozhodnutí, včetně, vzdání se práva na odvolání, podání žádostí o stanoviska, pro jednání s orgány státní správy a se
správci inženýrských sítí na akci „Dobruška, ul. Javorová“
– plnou moc společnosti Hronovský - dopravní projekce s. r. o., IČ 07053428, k zastupování města Dobrušky ve všech úkonech
souvisejících s činěním ve věci správního
řízení pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, popř. společného povolení, tj. podání žádosti, převzetí rozhodnutí,
včetně, vzdání se práva na odvolání, podání
žádostí o stanoviska, pro jednání s orgány
státní správy a se správci inženýrských sítí
na akci „Rekonstrukce veřejně přístupné
účelové komunikace mezi místními částmi
Chábory-Mělčany, Dobruška“

souhlasí
– s opravou stávající kanalizační přípojky

5
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k bytovému domu čp. 5–6 umístěné v pozemku parc. č. 88/5 v obci Dobruška a k.
ú. Křovice ve vlastnictví města Dobrušky,
kterou pro vlastníka tohoto domu a stavebníka Společenství vlastníků jednotek pro
bytový dům Křovice čp. 5, čp. 6, Dobruška,
IČ 26013886, bude provádět společnost
TO-PI-TO Czech, s. r. o., IČ 27547922.
Oprava bude realizovaná nákladem stavebníka nejpozději do 15.12.2018 v souladu s přiloženým zákresem. Pozemek bude
po provedení opravy uveden do původního
stavu.
– s objízdnou trasou, která bude z důvodu
konání výše uvedené akce nařízena Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby
a životního prostředí, v obou směrech z křižovatky silnic č. II/298 a č. II/304 po silnici
č. II/304 ulicí Na Olivě v Opočně směrem
na obec Pohoří, pokračuje přes obec Pulice po silnicích č. III/30427 a č. II/309, dále
po silnici č. II/309 ulicí Nádražní v Dobrušce s napojením na Opočenskou ulici u pekárny „Klobas“ v Dobrušce a s vyústěním
na obchvat města po silnici č. II/298
– s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska – Okrsek č. 2 – Dobruška
v budově čp. 17, která je součástí pozemku
parc. č. -61 v obci Dobruška a k. ú. Křovice.

byla seznámena
– s objízdnou trasou vedenou zastavěným
územím města Dobrušky, která souvisí
s uzavírkou silnice II/298 v Opočně v sobotu 01.12.2018 od 15 do 20 hodin z důvodu
konání tradiční akce „Mikuláš 2018“ na náměstí v Opočně.

Rada města
dne 05.10.2018
schvaluje
– podání žádostí o poskytnutí daru o celkové
výši 1.100.000 Kč od společnosti ŠKODA
AUTO, a. s., na vybudování dětských hřišť
v ulici Mírová a na opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě.

Rada města
dne 10.10.2018
schvaluje
– uzavření pojistné smlouvy č. 0035666075
na havarijní pojištění vypůjčeného speciálního požárního automobilu CAS 15, MERCEDES-BENZ ATEGO 1426, RZ 4H39492
s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s.,
IČ 46973451, se spoluúčastí 10 %, minimálně 10.000 Kč a s výší ročního pojistného
38.560 Kč.

Rada města
dne 15.10.2018
schvaluje
– uzavření dohody s JUDr. Jaroslavou Vodičkovou – POLIS, IČ 86593315 za účelem
přípravy v kurzu zaměřeném na obnovu
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti
strážníka
– uzavření smlouvy o dodávce hardware
a software a poskytnutí souvisejících služeb
a smlouvy o technické podpoře programového vybavení se společností DLNK, s. r. o.,
IČ 26012162, a to pouze tehdy, nebudou-li
naplněny podmínky pro jeho vyloučení dle
ust. § 122 odst. 7 či dle ust. § 124 odst. 3
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a nebudou-li v zákonné lhůtě podány námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele k uzavření smlouvy
– uzavření smlouvy o dodávce aplikačního
programového vybavení a poskytnutí souvisejících služeb a smlouvy o technické
podpoře programového vybavení se společností GORDIC, spol. s r. o., IČ 47903783,
a to pouze tehdy, nebudou-li naplněny podmínky pro jeho vyloučení dle ust. § 122
odst. 7 či dle ust. § 124 odst. 3 a nebudou-li v zákonné lhůtě podány námitky proti
rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
k uzavření smlouvy
–

rozhoduje
– při zadávání podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Rozvoj a modernizace
Technologického centra města Dobrušky IS HelpDesk“ dle § 122 odst. 2 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru
dodavatele DLNK, s. r. o., IČ 26012162.
Nabídková cena tohoto dodavatele činí
3.636.000 Kč bez DPH, 4.399.560 Kč
vč. DPH 21 %
– při zadávání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky „Rozvoj a modernizace Technologického centra města Dobrušky - Modernizace integrační platformy“ dle § 122
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, o výběru dodavatele GORDIC,
spol. s r. o., IČ 47903783. Nabídková
cena tohoto dodavatele činí 1.448.550 Kč
bez DPH, 1.752.745 Kč vč. DPH 21 %.

Rada města
dne 17.10.2018

–

–

–

–

–

schvaluje
– vymáhat úhradu spoluúčasti z havarijního pojištění a odtah havarovaného vozidla od odpovědné osoby v celkové výši
38.528 Kč z pojistné události vzniklé dne
23.04.2018. Byla poškozena velkoobjemová požární cisterna CAS 30 T 815-7, RZ
3H8 2833. Hasičská vzájemná pojišťovna,
a.s., uhradila městu dne 05.10.2018 náhradu
škody v celkové výši 553.060 Kč. Za opravu auta bylo zaplaceno celkem 591.588 Kč
– třetí vydání organizační směrnice číslo
OS/18 Směrnice pro časové rozlišení
– objednání projektu Řešení odtokových poměrů u komunikace I/14 v úseku křižovatek
směr Deštné v O. h., Domašín u Dobrušky
v k. ú. Dobruška u Ing. Vladislava Kališe,
IČ 04577493 v rozsahu cenové nabídky ze
dne 09.10.2018 za 360.580 Kč vč. DPH
– objednání zemních prací spojených se
zřízením podkladních vrstev pod manipulační plochu u studny HS-01B v Semechnicích u společnosti V + V s. r. o.,
stavební a obchodní ﬁrma, IČ 60914602,
v rozsahu nabídky ze dne 24.09.2018
za cenu 189.328,69 Kč bez DPH
– uzavření smlouvy o postoupení smlouvy
s Kamilem Hronovským, IČ 68459327,
a společností Hronovský – dopravní projekce, s. r. o., IČ 07053428, na základě které
bude postoupena Smlouva o dílo a o výkonu autorského dozoru na vypracování
dokumentace pro stavbu „Dobruška, ul.
Javorová“ včetně výkonu související inženýrské činnosti
– uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene vedené pod číslem 9/50/18/0155/MA/

–

–

–

–

NK se Správou silnic Královehradeckého
kraje, IČ 70947996. Předmětem smlouvy je
zřízení věcného břemena ve prospěch města
Dobrušky spočívajícího v zřízení a provozování stavby „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Pulická v Dobrušce“ na pozemku
parc. č. 2951/2 v k. ú. Dobruška a s tím
související právo vstupovat a vjíždět na pozemek po nezbytnou dobu v souvislosti se
zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním stavby
v rozsahu dle geometrického plánu č. 1952131/2018 ze dne 24.07.2018. Věcné břemeno se sjednává bezúplatně
zveřejnění záměru směny části pozemku
parc. č. 662 v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky za pozemky parc. č.
658/2, 2817/20, 2817/24 a část pozemku
parc. č. 629/1 v obci a k. ú. Dobruška dle
přiloženého zákresu
zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 4
ke Smlouvě o pronájmu pozemků č. 529/02,
uzavřené dne 13.02.2002 s Podorlickým zemědělským družstvem, IČ 47452994, kterým se mění výše nájemného
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku
parc. č. 2944/2 v obci a k. ú. Dobruška dle
přiloženého zákresu požadovaného prostoru
uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 5090010860 se společností AQUA SERVIS, a. s., IČ 60914076
zveřejnění záměru uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne
27.11.2008 se Střední školou – Podorlickým vzdělávacím centrem Dobruška,
IČ 71340726, kterým se prodlouží doba výpůjčky do 30.11.2020
uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu
č. 8 v čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle
vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené
radou města dne 13.01.2016, doba nájmu
od 01.11.2018 do 31.01.2019, smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude
činit 43,87 Kč
uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu
č. 1 v čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce se XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle
vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené
radou města dne 13.01.2016, doba nájmu
od 01.11.2018 do 31.01.2019, smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude
činit 43,87 Kč
uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu
č. 10 v čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX. Smlouva bude uzavřena
dle vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené radou města dne 13.01.2016, doba nájmu od 01.11.2018 do 31.01.2019, smluvní
nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude
činit 43,87 Kč
uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu
č. 1 v čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle
vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené
radou města dne 13.01.2016, doba nájmu
od 01.11.2018 do 31.01.2019, smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude
činit 43,87 Kč
uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1
v čp. 105 v Pulicích v Dobrušce s XXXXX.
Smlouva bude uzavřena dle vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené radou města dne
13.01.2016, doba nájmu od 01.11.2018
do 31.01.2019, smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude činit 43,87 Kč
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– uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu
č. 26 v čp. 812 v ulici Mírová v Dobrušce
s XXXXX. Smlouva bude uzavřena dle
vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené
radou města dne 13.01.2016, doba nájmu
od 15.11.2018 do 31.01.2019, smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude
činit 31 Kč
– čtvrté vydání organizační směrnice
č. OS/13 Kontrolní řád města Dobrušky
účinné od 18.10.2018
– uzavření Dílčí smlouvy o prodeji a pronájmu zboží k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone
OneNet č. 010116 se společností Vodafone
Czech Republic a. s., IČ 25788001
– podání Žádosti poskytovatele sociálních
služeb o účelovou dotaci z dotačního programu A pro rok 2019 č. M/2019/461,
Královéhradeckému kraji. Žádost se podává z důvodu využití ﬁnancování sociální
služby z jiných zdrojů. Předmětem žádosti
je požadavek na poskytnutí účelové dotace z dotačního programu A pro rok 2019
ve výši 990.000 Kč
– podání žádosti o prodloužení platnosti dohod č. RKA-VZ-28/2018 a RKA-VZ-2/2018 uzavřených s Úřadem práce ČR
do 31.01.2019

uděluje
– souhlas příspěvkové organizaci Základní
škola Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou, IČ 75018616, k přijetí věcného daru
v hodnotě 37.504 Kč od Střední školy informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069,
Dvůr Králové nad Labem, IČ 67439918.
Předmětem daru jsou 2 kusy Wiﬁ Acces a 1
kus Switch Zy Xel

souhlasí
– s bezplatným užíváním části městského
pozemku parc. č. st. 27/1 v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky pro umístění atrakce střelnice, skákacího hradu
a stánku s cukrovinkami ve vlastnictví Ireny Dubské, IČ 07226217, a to v rámci tradičního posvícení v Domašíně od 01.11.
do 05.11.2018
– s umístěním transakčního terminálu České
spořitelny, a. s., IČ 45244782, v budově čp.
26 na nám. F. L. Věka v Dobrušce dle přiložené projektové dokumentace Výměny a instalace ATM 2018, instalace transakčního
terminálu, vypracované společností Origon,
spol. s r. o., s datem 04/2018, a to potvrzením Souhlasu majitele objektu s umístěním
transakčního terminálu. Náklady spojené

Z pracovního diáře starosty
■ Pondělí 17. září: jednání Mikroregionu
Rodný kraj Františka Kupky; veřejná
prezentace rekonstrukce ulice V Zahradách.
■ Úterý 18. 9.: setkání se seniory ve společenském centru.
■ Středa 19. 9.: poslední zasedání zastupitelstva města ve volebním období
2014/2018.
■ Čtvrtek 20. 9.: účast na oslavě 100 let
vojenské hydrometeorologické služby
v Praze-Dejvicích; setkání s dobrušskými seniory na Malé Straně – v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
■ Pátek 21. 9.: účast na slavnostním znovuotevření dobrušského gymnázia.
■ Neděle 23. 9.: návštěva Dne otevřených
dveří společnosti Koenig&Bauer Graﬁtec; koncert Symfonického orchestru
Českého rozhlasu v montážní hale Koenig&Bauer Graﬁtec.
■ Pondělí 24. 9.: pravidelné jednání
s městským architektem; veřejné projednání pozemkových úprav v Domašíně a na Spáleništi.
■ Úterý 25. 9.: zasedání dozorčí rady společnosti Aqua Servis Rychnov n. K.
■ Středa 26. 9.: kontrolní dny rekonstrukce atletické dráhy na stadionu Václava
Šperla a v ulici Podskalí; předání nové
cisterny dobrušským dobrovolným
hasičům na náměstí F. L. Věka; přijetí moldavských vojenských geografů
v historické radnici.
■ Čtvrtek 27. 9.: křest knihy Mokerský receptář ve společenském klubu
v Mokrém; dernisáž v městském lapi-

■

■
■

■

■

■

■
■

■

■
■

dáriu maďarského umělce
Gönciho Andráse.
Pátek 28. 9.: setkání se členy zahraničních delegací z partnerských měst z Maďarska, Holandska, Polska a Slovenska.
Pátek 28. 9. - neděle 30. 9.: účast
na Svatováclavských slavnostech.
Pondělí 1. října: otevírání obálek - výběrové řízení na technologické centrum
městského úřadu Dobruška.
Úterý 2. 10.: jednání ve společnosti
Škoda Auto v Kvasinách; slavnostní odhalení pamětní desky brigádního generála letectva Miroslava Štandery.
Středa 3. 10.: zahájení semestru Univerzity třetího věku; veřejná prezentace
a projednání projektu revitalizace ulice
Solnické a studie rekonstrukce ulice
Družstevní ve společenském centru.
Čtvrtek 4. 10.: představenstvo CZT
(teplárny); Slavnostní večer – předání
pamětních medailí města Dobrušky významným osobnostem.
Pátek 5. 10.: účast na oslavách výročí
Tri clubu Dobruška v Pohoří.
Středa 10. 10.: jednání v dobrušských
ﬁrmách o strategickém plánu Dobrušky.
(Servisbal, pekárna Marta a Kand).
Pátek 12. 10.: účast na oslavě 45 let
od založení hasičské stanice Dobruška
v kulturním domě.
Neděle 14. 10.: schůzka výboru hudebního festivalu F. L. Věka.
Pondělí 15. 10.: příprava strategického
plánu města (jednání v dobrušské společnosti Podorlická kartonážní).

s umístěním transakčního terminálu nese
výlučně Česká spořitelna, a. s.

byla seznámena
– s Žádostí o prodloužení smlouvy o nájmu
nebytových prostor ze dne 26.09.2018 Komerční banky, a. s., IČ 45317054
– se Zápisem ze 14. jednání bytové a sociální
komise konaného dne 10.10.2018.

potvrzuje
– že Centrum pro všechny generace z. s.,
IČ 22856285 se aktivně věnuje práci s dětmi
a mládeží prostřednictvím volnočasových
klubů Vješák a Vješáček. Potvrzení slouží
pro účely podání žádosti o grant na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

pověřuje
– s účinností od 15.10.2018 Mgr. Martina Pošváře vedením Odboru rozvoje města MěÚ
Dobruška do doby jmenování nového vedoucího tohoto odboru.

Poldův
radniční
epilog
Po celé minulé období jsem
se snažil ze své
pozice na radnici
napomáhat jejímu
chodu, vnímat, tříbit všechny názory zastupitelů, vás občanů i zaměstnanců města
a předávat a napomáhat jejich řešení. Zároveň jsem se snažil i o určité analytické
zmapování fungování procesů, které jsou
součástí řízení města. Ty jsem pak veřejně navrhl řešit jinak. Nebyl v tom žádný
pokus o senzaci, o zviditelnění. Před volbami to bylo účelově vykládáno a následně pochopeno trošku jinak. Já ale přesto
doufám, že aspoň některé navrhované
prvky a postupy dojdou svého naplnění.
Přeji novému vedení města, aby naslouchalo všem názorům a podnětům, aby se
nenechalo ukolébat nesporným volebním
úspěchem, k němuž tímto gratuluji. Já
osobně se budu v zastupitelstvu i běžném
životě nadále pokoušet prosazovat principy, které byly představeny v naší volební
kampani, hlavně ty, jež se týkají rozvoje
zastupitelské demokracie. Větší plánované investiční akce měla prakticky totožné všechna dobrušská volební seskupení,
takže předpokládám, že v této oblasti bude
panovat všeobecná shoda.
A nezapomeňte! Život volbami nekončí, jde dál, tak proč nejít s ním?
Petr Poláček
7
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Okénko poslance Petra Sadovského:
Jak pomoci lidem z dluhové pasti?
V září jsem ve sněmovně předložil pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), sněmovní tisk č. 71.
Platný právní stav dnes neumožňuje významné části dlužníků jejich dluhovou
situaci řešit, neboť jejich dluhy (narůstající o příslušenství) v průběhu času dosáhly takové výše, že je již dlužníci nejsou
schopni uhradit v plné výši ani splátkami
ze svých příjmů, ani výtěžkem z rozprodeje svého majetku. Osobám nacházejícím se v tzv. dluhové pasti není přístupný
žádný způsob normalizace jejich ekonomické situace. Vládní návrh nabízí možné osvobození dlužníka od zbytku dluhů,
pokud v průběhu tří let od schválení oddlužení splatí nezajištěným věřitelům alespoň 50 % jejich pohledávek.
Zastávám názor, že pokud si někdo
půjčí peníze, tak by je měl vrátit. Jeli-

kož mně nepřišlo spravedlivé uhradit
„pouze“ 50% (návrh na 75%, 70% ani
66% neprošel) snažil jsem se po dohodě
s Ministerstvem spravedlnosti najít nějaký kompromis, který by byl alespoň
trochu vstřícnější k věřitelům než navrhovaných 50% a zároveň k tomu
nebude mít ministerstvo negativní stanovisko.
Výsledkem mého jednání byl návrh
na povinnost uhradit 60 % pohledávek.
Jde jen o 10%, ale i to je mnohdy dost.
Přesnou hranici nelze stanovit na základě
matematických metod. Druhý návrh nabízí za 5 let splatit alespoň 30% věřitelům.
Znamená to, že dlužník v daném období
bude ze svých příjmů nad částku 9388 Kč
zbytek odvádět na pokrytí svých dluhů.
Jsou to varianty, kdy to dlužníka ještě
motivuje, aby skončil po několika letech
„s čistým štítem“ a nespadl do šedé ekonomiky, tzn., že nebude pracovat „na čer-

no“. Zatím je návrh zákona před třetím
čtením a na schválení tedy čeká. Insolvence lidí je velké téma a ještě se k němu
zajisté vrátíme.
Petr Sadovský,
poslanec Parlamentu ČR

AKTUALITY Z MĚSTA
Slavnostním večerem s noblesou provedl Dušan Vančura
Tradiční Slavnostní večer ve Společenském centru – Kině 70 ve čtvrtek
4. října patřil především ocenění osobností, které se zasloužily o rozvoj Dobrušky. Komponovaným pořadem s noblesou
provázel Dušan Vančura, dlouholetý člen
skupiny Spirituál kvintet (na snímku)..
Zároveň se společně s dalšími členy vokálního souboru Antikvartet postaral
o hudební vyvrcholení společenského večera. V doprovodném programu se rovněž

představily členky pěveckého souboru
Vlasta, taneční skupina D-Rush z Domu
dětí a mládeže a žákyně tanečního oboru
Základní umělecké školy Dobruška.
PŘEHLED OCENĚNÝCH
Jozef Dohnanský
zlatá medaile Za zásluhy o rozvoj
města Dobrušky v oblasti veřejné správy a divadla
Po svobodných volbách do obnoveného městského zastupitelstva byl zvolen
místostarostou města. Povinnosti, vyplývající z této funkce, vždy plnil s mimořádnou pečlivostí a odpovědností. V době
nepřítomnosti starosty vedl veškerou činnost. Tehdy také prokázal mimořádné organizační schopnosti, když dokázal řídit
život a obnovu města po ničivé povodni
v roce 1998. Kromě toho také dlouhá léta
aktivně působil v dobrušském spolku divadelních ochotníků F. A. Šubert. V mnoha hrách vytvořil celou řadu úspěšných
rolí a podílel se i na organizační činnosti
ochotnického spolku.
Vladimír Otakar Jelínek
bronzová medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti kultury
Pedagog Základní umělecké školy
Dobruška (hra na trombón, trubku a elektronické klávesové nástroje) a vedoucí
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varhanní třídu ZUŠ Dobruška. Působí jako
ředitel kůru pražského kostela sv. Josefa
a varhaník pražského Svatojakubského
sboru a často koncertuje v České republice
i zahraničí Spolupracuje s několika soubory, např.. Vysokoškolským uměleckým
souborem a Komorním orchestrem Akademie. Tvoří hudbu k neozvučeným ﬁlmovým snímkům a divadelním představením.
Ing. Petr Pavel Poláček
bronzová medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za dlouholeté vedení skautského střediska
Je jedním ze spoluzakladatelů a obnovitelů skautského hnutí v Dobrušce.
Do skautské práce se zapojil bezprostředně po sametové revoluci a dlouhá léta
stál v čele dobrušského Junáka. Vedl
letní tábory a organizoval i pravidelnou
činnost dobrušských skautů – junáků.
Patří k předním osobnostem dobrušského skautingu. Pod jeho vedením se učilo
pravidlům skautského života a zejména
skautským morálním zásadám několik generací dobrušské mládeže.
Zastupitelé Dobrušky navrhli na udělení stříbrné medaile Za zásluhy o rozvoj
města Dobrušky v oblasti divadla a kultury PhDr. Zdeňka Zahradníka, který poděkoval, ale ocenění nepřevzal.
(six)
Další snímky z akce na straně 35
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Pohled na komunální volby v Dobrušce z druhé strany
Volby do obecních zastupitelstev rozhodly o složení nejvyššího správního orgánu i našeho města. Podrobné výsledky
voleb najdete na stranách 3 a 4. Podívejme se však na volební dění trochu jinak
– z pohledu pracovníků správy vnitřních
věcí a členů okrskových volebních komisí.
Do 5. září mohla všechna volební uskupení delegovat do každé okrskové komise
(OVK) jednoho člena a jednoho náhradníka. Pokud se nedosáhne stanoveného
počtu členů, starosta na neobsazená místa
členy jmenuje sám.
V letošních 12 OVK zasedlo celkem
81 členů (68 žen a 13 mužů), o něž je
nutné se materiálně postarat. Například
je třeba jim zajistit občerstvení. V pátek

5. října obdrželi šunkovou bagetu a sýrovou bulku, v sobotu si pochutnali na kuřecím řízku s bramborem a salátem. Cena
jídla pro jednotlivé dny je stanovena
do maximální částky 78 korun.
Předávacím místem výsledků voleb
Českému statistickému úřadu je budova městského úřadu na náměstí F. L.
Věka (čp. 32). Nejrychlejší okrsek předal výsledky už půl hodiny po uzavření
volebních místností, tedy ve 14.30 hodin. Poslední okrsek dokončil sčítání až
za tmy a výsledky dodal ve 20.01 hodin.
Pracovníci ČSÚ opustili předávací místo
okolo 21.10 hodin. Pro zaměstnankyně správy vnitřních věcí končila směna
po vyvěšení výsledků na úřední desku

v sobotu 6. října večer okolo půl desáté.
Stížnost na průběh voleb bylo možné
podat ke krajskému soudu do 16. hodiny 19. října. Průběh ani výsledky voleb
v Dobrušce však nikdo nezpochybnil.
Správa vnitřních věcí MÚ byla zároveň
registračním úřadem pro obce, nacházející se na území pověřeného úřadu Dobruška: Bačetín 9/1 (členů zastupitelstva
/ počet podaných kandidátních listin),
Bohdašín 7/8, Bystré 9/1, Deštné v O.h.
9/1, Dobré 9/3, Dobruška 15/9, Dobřany
7/10, Chlístov 7/7, Janov 9/1, Kounov
7/2, Ohnišov 9/1, Olešnice 9/3, Podbřezí
9/1, Pohoří 15/4, Sedloňov 7/1, Sněžné
7/10, Val 7/2.
(red)

Rodnému domku národního buditele chybí pavlač
Všimli jste si, že rodnému domku
F. V. Heka momentálně něco chybí? Pokud ne, tak až půjdete okolo, podívejte se
pozorněji. Z čelní stěny kulturní památky
zmizela pavlač!
Kvůli havarijnímu stavu dřeva, z něhož
je zhotovena, musela být na základě statického posudku uzavřena. Pavlač je součástí prohlídky historické expozice domku.
„Nosné trámy byly uhnilé a ztrouchnivělé. Oslovili jsme patnáct dodavatelských
ﬁrem. Nabídku ale podaly pouze tři,“
prozradil Miloš Votroubek, technik od-

boru rozvoje města. „Pracovníci vybrané
místní ﬁrmy celou pavlač zaměřili a demontovali. Pak ji odvezli do svého areálu, kde zhotoví novou. Posléze ji ukotví
V říjnu byla dokončena rekonstrukce ulice Na Hřišti,
která spojuje ulici
R. Drejsla s ulicí
Zd. Nejedlého. „Stavební práce zahrnovaly výměnu vodovodního
řadu,
výměnu kanalizačního řadu a uličních
vpustí. Zhotovily se
nové chodníky a nakonec byl položen
nový asfaltový povrch komunikace,“
popsal rozsah celkové rekonstrukce Ivo
Hagara, technik odboru rozvoje města.

zpět k domu prostřednictvím zapuštění
spodních trámů do původních otvorů
v délce devadesáti centimetrů,“ říká Miloš Votroubek a pochvalně dodává: „Je
dobré, že se oprava dotkla pouze venkovní části domku a nemuselo se zasahovat
do interiéru.“
Oprava pavlače bude stát téměř 125
tisíc korun, přičemž polovinu pokryje získaná dotace. Hotovo by mělo být do konce listopadu. V brzké budoucnosti se
na domku plánuje oprava střechy a krovů.
(six)

Skvělé 5. místo pro
naše informační
centrum!
Informační centrum
v Dobrušce během letní turistické sezony
(červenec a srpen) navštívilo více než 5 200
klientů. Otevřeno mělo sedm dní v týdnu,
vč. červencových státních svátků. Nejžádanějším turistickým cílem tradičně zůstává rodný domek F. V. Heka. Nejvíce
turistů - sběratelů - požadovalo turistické
vizitky Dobrušky.
Na začátku září se pracovnice informačního centra Dagmar Nováková
a Ing. Pavlína Šolcová zúčastnily studij9
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ního semináře
s Komorou Královéhradeckého kraje v kraji
Libereckém.
Spolu s kolegy
zavítaly do návštěvnického
centra
Granát
v
Turnově
s ukázkou a komentovanou prohlídkou výroby šperků z českého granátu. Dále navštívily
komentované prohlídky sklárny Ajeto v Lindavě a Centra textilního tisku
v České Lípě, kde si vyzkoušely tisk
na textil. Program druhého dne studijního výjezdu zahájila návštěva Muzea

výroby hraček Detoa v Jiřetíně pod Bukovou horou. K vidění byl kompletní
výrobní proces dřevěných hraček od prvovýroby a vysoušení dřeva až po finální výrobek. Následovala cesta do Muzea
Járy Cimrmana v Příchovicích, kde je
součástí prohlídky i rozhledna na Tanvaldském Špičáku s výhledem na Jizerské hory, Ještěd a daleké okolí.
Závěr studijního výjezdu proběhl
v centru bižuterie Palace Plus v Jablonci
nad Nisou a v obci Pěnčín na kozí farmě.
„Všechna místa, která jsme navštívily,
jsou dostupná návštěvníkům a turistům.
Vřele je doporučujeme jako tipy turistických výletů do Libereckého kraje,“ uvedly svorně Dagmar Nováková s Pavlínou
Šolcovou.

Také letos byla vyhlášena soutěž o Informační centrum roku 2018. Jejím vyhlašovatelem je Asociace turistických
informačních center ČR a provozovatelem
Vydavatelství KAM po Česku. Dobrušské informační centrum se v konkurenci
46 soutěžících informačních center Královéhradeckého kraje umístilo na skvělém
5. místě. Výše postavená byla pouze čtyři
informační centra z Jičína, Hořic, Hradce
Králové a Vrchlabí.
Frekventovaná letní turistická sezona sice skončila, ale děvčatům v „íčku“
starost o vás nekončí. Těší se na vaši návštěvu, ať už si přijdete pro vstupenky
na nejrůznější kulturní akce nebo si třeba
vybrat z pestré nabídky upomínkových
předmětů s motivem Dobrušky.
(red)

Advokát radí

Vedle odměny exekutora je dalším nákladem náhrada hotových výdajů exekuce. I zde existuje jakási minimální částka
ve výši 3500,- Kč bez DPH. Jde o částku,
kterou si exekutor může paušálně účtovat
u jakékoli exekuce. Pokud hotové náklady
spojené s prováděním exekuce tuto částku převýší, pak si může exekutor účtovat
skutečné výdaje. Nejčastěji půjde o exekuce, kde je například nutné provádět znalecké posudky, jako u prodejů nemovitostí
nebo kde se provádějí mobiliární exekuce zabavováním věcí v bytě nebo domě.
Důležité je, že ani zde by nemělo dojít
k zbytečnému navyšování částek, protože
exekutor musí nejen všechny výdaje doložit, ale tyto výdaje navíc musí být vynaložené účelně a hospodárně.
A co lze dělat, když s účtovanou odměnou nebo hotovými výdaji nesouhlasíme?
Obvykle na konci každé exekuce, ale někdy již v jejím průběhu exekutor vydává

tzv. příkaz k úhradě nákladů exekuce, tedy
jakési vyúčtování, kde uvede výši účtovaných nákladů včetně zdůvodnění. Proti
tomuto příkazu lze do osmi dnů od doručení podat námitky, které v případě, že jim
exekutor nevyhoví, následně přezkoumá
exekuční soud.

Kolik stojí exekuce?
Mám nějaké dluhy z minulosti, které
se postupně dostaly až do exekuce. Zajímalo by mě, s jakým navýšením dluhu
v exekuci musím počítat?
Vedle klasického příslušenství dluhů,
ať už jde o různé úroky z prodlení z úvěru,
smluvní pokuty a různé smluvní poplatky za vymáhání, jsou zde i další náklady,
které v procesu vymáhání dluh navyšují.
Typicky jde o náklady řízení, ať už soudních (nejčastěji soudní poplatky, náhrady
nákladů na advokáty či znalecké posudky), nebo následně exekučních. V exekuci, v níž je vymáhán nějaký peněžitý dluh,
je třeba počítat jednak s tím, že bude muset povinný nahradit náklady oprávněného, zejména pokud se nechává zastupovat
advokátem, jednak s tím, že bude hradit
veškeré náklady exekuce, tedy odměnu
exekutora a hotové náklady, které s prováděním exekuce exekutor měl. K tomu
všemu se přičítá i daň z přidané hodnoty.
Účtování nákladů není libovolné, jak si
řada lidí myslí. Nutno říci, že k této obecné představě nepřesnými výpočty - obvykle ve vlastní prospěch - přispívá i řada
exekutorů. Výše nákladů by měla vycházet z právních předpisů, zejména pak
z vyhlášky MS č. 330/2001 Sb., o odměně
a náhradách soudního exekutora. Odměna exekutora se stanovuje procentuálně
z vymožené částky. U dluhů do 3 milionů
jde například o 15%, u vyšších částek se
pak odměna procentuálně snižuje. Důležitá je i minimální odměna, kterou dostane
exekutor vždy, i když by třeba vymáhal
jen jednokorunový dluh. Tato minimální částka byla novelou vyhlášky snížena
od počátku dubna z 3000,- na 2000,- Kč
bez DPH. Možnost účtovat tuto minimální odměnu pak samozřejmě znamená, že
odměna exekutora může dluh i několikanásobně převyšovat, jak je tomu třeba
u exekučního vymáhání jízdného od černých pasažérů v MHD.
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Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z. s.
U Výstaviště 138/3, Praha 7,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
Aktivity projektu „Bezplatná právní pomoc a osvěta seniorů v oblasti dluhové
problematiky a exekucí“ jsou podpořeny
MPSV ČR v rámci dotačního programu
- Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností

2. ročník bezplatné právní pomoci

DLUHY, EXEKUCE, BYDLENÍ
Je vám více než 50 let? / Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu a nevíte,
jak se jí zbavit? / Trápí vás vaše dluhy nebo exekuce? / Bojíte se, že vám
kvůli dluhům vašich blízkých exekutor vybílí byt nebo účet? / Přemýšlíte
o řešení dluhů osobním bankrotem? / Bojíte se, že přijdete o bydlení?
MÍSTO: Centrum pro všechny generace Dobruška (náměstí F. L. Věka 24,
Dobruška, nad restaurací U jelena, vchod od občerstvení U Sedmikrásky).
DATUM: 9. listopadu 2018
ČAS: 10.00 – 15.00
(v případě zájmu a objednání občanů je možno prodloužit do 17.00)
Občané, kteří budou mít zájem o bezplatnou individuální advokátní pomoc, mají
možnost objednání konzultace na telefonním čísle 776 703 170. Službu je možné
využít i bez předchozího objednání. Je ale možné, že na neobjednané zájemce
o pomoc se nemusí dostat řada, přednost budou mít občané objednaní.
NA KONZULTACI JE NUTNÉ S SEBOU PŘINÉST
DOKUMENTY VZTAHUJÍCI SE K PROBLÉMU.
Bližší informace vám sdělí: Ing. Mgr. Simona Dolková 494 629 621
Mgr. Bohuslav Matys
494 629 625
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Tobiášovi - z přechodných pěstounů náhradními rodiči nastálo
S MARCELOU A JAROSLAVEM
TOBIÁŠOVÝMI se známe dlouhá
léta. Do svého bytu s okny do náměstí
F. L. Věka se před časem rozhodli přivést
cizí děti. Stali se pěstouny. S Marcelou
jsme si povídali o tom, jaké strasti a radosti nezvyklá role přináší.
Pamatuji se, jak mě vaše zásadní rozhodnutí překvapilo. Vůbec bych to
do vás neřekl. Jak vás napadlo přijmout sirotky? Co bylo impulsem?
Napadlo to mě a manžela jsem musela trochu přemlouvat. Vlastně do toho se
mnou šel jen proto, že si myslel, že neprojdeme. Považoval to za můj bláznivý
nápad a na psychologické testy se mnou
šel jen proto, aby ode mě měl klid.
A proč jsi to chtěla ty?
Nudila jsem se. Děti odrostly a já se
cítila nevyužitá. Ráno do práce, navečer
z práce, víkendy na kolo nebo do kina …
bylo mi to málo. Bylo mi čtyřicet a chtěla
jsem dělat něco, co mě uspokojí, v čem
uvidím smysl. Zní to jako klišé, ale není
lepší pocit než to, že to, co dělám, je jednoduše dobré.
A manžel?
Díky tomu, že jsme žádali o přechodnou pěstounskou péči, ve které jde o časově ohraničený závazek a po předání dítěte
se s ní dá kdykoliv skončit, tak souhlasil.
Na začátku vůbec nevěděl, do čeho jdeme.
Když byly děti malé, stejně jako většina
tátů, pracoval. Možná se i trochu bál. Už
u prvního miminka mě dokázal zastoupit,
hlídal, krmil, přebaloval. Postupně s tím,
jaké děti k nám přicházely, a on se zapojoval, mu rostlo sebevědomí. Dnes se staráme ﬁfty - ﬁfty, půl na půl.
Mluvíš o více dětech…
Pět let jsme byli přechodnými pěstouny. To je služba určená pro děti v krizi.
Okamžitá pomoc ve chvíli, kdy nemají
nikoho, kdo by se o ně postaral. Máme
za sebou celkem deset přijatých dětí.
Takže se u vás děti střídaly?
Ano, jedno po druhém,

dvakrát

ve dvou. Kromě
dětí se u nás doma
střídali sociální pracovnice, pracovnice
z kraje a hlavně následníci - adoptivní
rodiče „našich“ dětí
nebo
dlouhodobí
pěstouni.
Neumím si to vůbec
představit…
Ten, kdo chce
dělat přechodného
pěstouna, musí tohle zvládat. Pustit si
do bytu cizí lidi. Několikrát u nás spali
i následníci, budoucí rodiče našich dětí,
to když probíhalo
zvykání mrňouska
na nové rodiče.
Jaké to je, předat
dítě?
Těžké a krásné.
Nejhorší to bylo poprvé. Tvářila jsem se celou dobu statečně
a semlelo mě to až po předání. To jsem
u kamarádky vypila lahev šampusu a požadovala po manželovi, aby malého unesl
z jeho rodiny zpátky k nám. Nějak se mu
podařilo vymluvit mi to. Teď bez legrace,
je to o nastavení v hlavě. Děti byly moje.
Cítila jsem k nim obrovskou lásku a obrovskou zodpovědnost za to, jak se budou
mít dál, ale jen do doby předání. Pak jsem
si pobrečela, zasmutnila a odpočívala.
Ono se to nezdá, ale tři měsíce vstávání
k miminku nebo třeba nošení čtyř kil celý
den v náručí člověka pěkně unaví. Vlastně
jsem na nás strašně pyšná, protože jsme
opravdu odvedli kus práce. S „našimi“
dětmi z přechodky se vídáme. S některými rodiči jsme vyloženě přátelé. Jezdí
k nám častěji než my za nimi. Vidím, jak
úžasné „naše“ děti jsou. Stáli jsme u zrodu několika rodin, byli jsme součástí jejich příběhů.

Jaké děti do přechodné pěstounské péče
chodí?
Různé. Nejčastěji miminka odložená
po narození. Jinak by byla v kojeneckém
ústavu. Často jde o děti, které byly rodiči předány s tím, že už je nechtějí. Nebo
že si pro ně za čas přijdou. Dřív tyto děti
pobývaly v Klokáncích, často opakovaně.
Dnes se s takovou rodinou pracuje, pokud
má trochu zájem. Další kategorií jsou děti
odebrané z rodin z důvodů zanedbávání
a týrání. Tyto děti často není kam po uplynutí lhůty předat. Kvůli tomu, co zažily,
je život s nimi náročnější a často je složitý i kontakt s jejich biologickou rodinou.
Tak jsme se stali pěstouny dlouhodobými.
Sourozence, které jsme měli v péči, nebylo kam předat. Stáli jsme před rozhodnutím, zda je odvést do ústavu, nebo si je
nechat…
V čem je to teď pro vás jiné?
Všechno je jednodušší. S každým
přijatým dítětem se začíná od začátku.
A začátky bývají strašně náročné. Na tyhle dva jsme už zvyklí, i oni na nás.
A v neposlední řadě taky na jednu paní
sociální pracovnici a na biologickou rodinu dětí, s kterou se scházíme. Naučili
jsme se spolu komunikovat a ani jedna
strana nemá problém. Naplánovali jsme
dovolenou a poprvé za tři roky odjeli
do zahraničí. Konečně máme pasy. Děti
jsme už dokonce na jednu noc opustily –
přespaly v rodině mého bráchy. To bylo
ještě před časem nemožné. Malá začala
chodit do školky a já můžu už sem tam
i normálně pracovat. Žijeme (skoro) jako
každá jiná rodina.
11
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Proč skoro?
Jasně, že je to jiné. Děti mají svojí
minulost a spousty otázek, které „normální“ dítě ani nenapadnou. Proč se mi
tohle dělo? Budu ještě někdy s mámou?
Zkoušejí hranice a stále potřebují utvrzovat v tom, že je neopustíme, když se
jim něco nepodaří. Že je neseřežeme, že
budeme mít co večeřet, že nikam v noci
neodejdeme. Někdy s manželem potom,
co je dáme večer spát, jen tak sedíme.
Lapeme po dechu. Přijde mi to lepší
než se nudit, mám ráda pocit, že jsem
užitečná.

Nemáš pocit, že vás do rozhodnutí stát
se dlouhodobými pěstouny dotlačily
okolnosti?
Každý den se utvrzuju v tom, že naše
rozhodnutí bylo správné. Po pravdě – přechodná péče je tak náročná, že jsem už uvažovala o tom, že s ní na čas skončím. Nikdo
z venku nás netlačil – jen něco uvnitř křičelo, že je nedáme. Naše společnost je plná
předsudků vůči pěstounům. Lidem, kteří
protestují proti jeslím a školkám, lidem,
kteří by své šestileté dítě nenechali samotné v nemocnici nebo desetileté neposlali
na internát. Nevadí, že jsou plné ústavy

dětí. Vadí jim, že se najde člověk, který takové dítě přijme do své rodiny. Ráda bych
přispěla ke změně pohledu na pěstounství. Věřím tomu, že každý rodič, který se
opravdu zamyslí, musí chápat, v čem je
pěstounská péče lepší než ústavní. A věřím
tomu, že je mezi námi dost lidí, kteří by byli
výbornými pěstouny. Kdyby jim stát podal
pomocnou ruku, jasně řekl, že práci pěstouna oceňuje a že jsou potřební. Myslím si, že
pak by zájemců přibývalo. Vždyť všechno,
co uděláme pro druhé, prospěje nejvíc nám
samotným… Ale to už přede mnou určitě
řekla spousta lidí. (úsměv)
(six)

Dobrušští senioři
na návštěvě v parlamentu
Ve čtvrtek dne 20. září 2018 se na pozvání dobrušského místostarosty a poslance Parlamentu ČR pana Petra Sadovského
uskutečnila exkurze seniorů z Dobrušky
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v Praze.
Za přísných bezpečnostních podmínek
jsme z galerie hostů přímo sledovali zasedání Poslanecké sněmovny. Zasedání
předsedal pan Petr Fiala. Poté nám dobrušský místostarosta mimo jiné přiblížil
práci poslanecké sněmovny a seznámil nás
s náplní práce poslance. Ukázal nám svoji
pracovnu a provedl prostorami sněmovny.

Po malém občerstvení nám ukázal
historické budovy
a přilehlé zahrady
na Malé Straně.
Nálada a počasí
byly perfektní. Děkujeme panu Sadovskému za fundovaný
výklad a krásně prožitý den.
Za zúčastněné
seniory
Dana Kořínková

PALEC NAHORU
PALEC DOLŮ
Sdělení anonymu,
jenž se pokusil očernit
pracovníka města
Neznámý člověk podal na Policii České
republiky trestní oznámení na pracovníka
města Dobrušky. Anonym uvedl, že se měl
údajně nezákonně obohacovat u předchozího zaměstnavatele a činí tak i v novém
zaměstnaneckém poměru v Dobrušce. Policisté se ze zákona musejí zabývat i anonymními oznámeními, proto řádně prošetřili
i toto nařčení anonyma. Oznámení údajné trestné činnosti se
ukázalo jako neopodstatněné. Letos už se jednalo o druhé obdobné anonymní udání.
(red)

Ceník inzerce
Celá strana 3 800 Kč (183×240 mm)
1/2 strany
1 950 Kč (183×118 mm)
1/4 strany
1 000 Kč (90×118 mm)
1/8 strany
550 Kč (90×57 mm)
- formát A4, jednobarevný tisk
Info.: 777 418 749, zpravodaj@mestodobruska.cz
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Z HISTORIE
120 a 50 let | * 1898 – † 1968 Josef Hirsch-Choltický
* 13. listopadu 1898 v Praze
† 17. srpna 1968 v Praze
Po absolvování studia medicíny přišel
jako zubní lékař do Dobrušky, kde prožil (s výjimkou několika posledních let)
celý svůj život. Velmi aktivně se zapojil
do kulturního, zejména hudebního dění
ve městě. Stal se sbormistrem pěveckých sborů Vlasta a Dobroš, pro něž sám
zkomponoval některé skladby. Režíroval
i dobrušské ochotnické divadlo, které pod

Intarzovaný dirigentský pultík s obrázkem
J. Hirsche
jeho vedením nastudovalo dokonce
operu Viléma Blodka V studni. Podílel
se i na organizování
kulturního
života
především
uspořádáním nespočetné řady koncertů.
Jeho intelektuální
umělecká
aktivita
ovlivňovala kulturní
život v celém dob-

Josef Hirsch s manželkou

rušském regionu. V šedesátých letech
odešel na důchod do Prahy, ale s Dobruškou neztrácel kontakt a živě se zajímal
především o kulturní dění ve městě. V nedávné době obohatily sbírky dobrušského
vlastivědného muzea fotograﬁe a písemné
materiály dokumentující život a uměleckou tvorbu Josefa Hirsche-Choltického,
které poskytla jeho dcera žijící v Praze.
(jm)
Hirsch při dirigování Vlasty a Dobroše

110 let | Poněkud smutné výročí
Právě 1. listopadu letošního roku uplyne již 110 let od chvíle, kdy slavnostně
vyjela na svou první jízdu lokálka mezi
Dobruškou a Opočnem. Po dlouhých desetiletích úsilí, doprovázeného střídavě
nadějemi a zklamáním, se dílo konečně
podařilo. Sláva to byla veliká a za zaznamenání samozřejmě stála i městskému
kronikáři panu Pišlovi. V dobrušské kronice najdeme následující řádky.
„Dne 1. listopadu 1908 zahájen slavnostním způsobem provoz na zdejší dráze;
před 10. hodinou sešlo se obecní zastupitelstvo, zástupci spolků, jednot a zvaní
hosté s deputacemi na městské radnici,
odkudž se odebrali na nádraží a odjeli
ověnčeným vlakem do Opočna, kamž přijeli zatím z Prahy nejvyšší zemský maršálek
Ferdinand princ z Lobkovic, místodržitelský rada Spora a četní jiní hodnostáři
státní i autonomní, zástupci státní dráhy
aj. Ti všichni vstoupili do vlaku a projeli
po trati do Dobrušky. Zde zatím před vkusně vyzdobeným nádražím sešel se zástup
lidí; když vlak přijel, uvítal starosta města
p. Eduard Žižka pana nejvyššího maršálka
a ostatní účastníky, načež náměstek starosty a železniční referent p. Jan Burian

vylíčil postup prací přípravných, vzpomenul překážek, jaké bylo nutno překonati,
uvedl jména všech činitelů, kteří zasloužili
se o novou místní dráhu. S vděčností vzpomenul býv. nejvyššího maršálka Jiřího knížete z Lobkovic a jeho náměstka Vojtěcha
hraběte Schönborna, poslance Jindřicha
Maštálky, kteří se přičinili o zabezpečení
subvence státní i zemské, děkoval všem
činitelům místním i členům železniční komise, projevil uznání stavebnímu radovi
Čihákovi a vrchnímu inženýru Vanclovi,
končil přáním, aby nová dráha přispěla
k rozvoji a rozkvětu nejen města ale i celého kraje. Poté následovaly slavné služby
Boží, hostinou v pavilonu městských sadů
byla slavnost ukončena.“
A pak už nic nebránilo tomu, aby se
nejkratší lokálka rozjela naplno. Přepravovala lidi i náklady, prožívala společně
se svými zaměstnanci a cestujícími doby
příznivé i zlé. Část kolejí dokonce silně
poškodila velká povodeň v roce 1998, ale
lokálka jezdila dál.
Až poslední desetiletí přineslo zásadní
omezení jejího provozu a postupně dochází k dalšímu utlumování. Stodesáté výročí
tedy dobrušská lokálka slaví s poněkud

Jan Burian, který se nejvíce zasloužil
o stavbu dráhy
nejasnou perspektivou. Byli bychom jistě všichni rádi, kdyby mohlo dojít v její
historii k novému období renesance,
které by dalo impuls k jejímu zachování a další službě našemu městu i celému
okolnímu regionu.
(jm)
13
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Z KULTURY
Koncert symfonického orchestru v montážní hale
dosavadním vrcholem historie festivalu F. L. Věka

V pořadí druhý koncert 8. ročníku festivalu F. L. Věka se dá v mnoha ohledech
označit za rekordní. Vystoupilo na něm
největší hudební těleso osmileté historie
hudební přehlídky. Symfonický orchestr
Českého rozhlasu s dirigentem Markem
Šedivým a sólistou Emilem Rovnerem
zahrál příznačně na počest stého výročí
vzniku samostatné Československé republiky skladby velikána české hudby
Antonína Dvořáka. Špičkové provedení
Koncertu pro violoncello a orchestr h moll
a Symfonie e moll „Novosvětské“ orámovala rekordní návštěva. Tisíc diváků zaplnilo hlediště v nejneobvyklejším prostoru
v historii festivalu – v montážní hale Koenig & Bauer Graﬁtec v Dobrušce.

Role
průvodce
výjimečným večerem se bravurně
v českém a anglickém jazyce zhostil
rozhlasový a televizní moderátor JIŘÍ
VEJVODA, jehož
kultivovaný
hlas
slýcháme na rozhlasových vlnách a z televizní obrazovky
při různých slavnostních událostech, například při výročí vzniku Československa
v Rudolﬁnu nebo setkání prezidentů Visegrádské čtyřky či udělování Státních cen
za literaturu a další umělecké obory. Jiří
Vejvoda také celé čtvrtstoletí vždy první
den v roce provází přímé televizní přenosy Novoročních koncertů Vídeňských
ﬁlharmoniků z hlavního města Rakouska.
Prozraďte, jak jste dostal k uvádění koncertu symfonického orchestru
v Dobrušce?
Přilákalo mě nezvyklé prostředí,
v němž se koncert odehrál. Znám se
s uměleckým šéfem festivalu Pavlem
Svobodou. Sdělil mi, že chystá neobvyklý koncert a že šťastnou shodou okolností
má montážní hala dobrušských strojíren
skvělou akustiku.
Mám rád postindustriální prostředí,
14

Zažil jste v minulosti něco obdobného?
Kupodivu ano. Před více než deseti lety
jsem v Německu uváděl anglicky koncert
pro mezinárodní publikum. Odehrával se
také v tovární hale na kraji východního
Berlína. Markantní rozdíl oproti koncertu
v Koenig & Bauer byl v tom, že šlo o továrnu, kde už se nevyrábělo. Jednalo se
o průmyslový areál, který byl postupně
přepracováván na kulturní komunitní centrum. Bohužel po akustické stránce se to
tehdy v Německu příliš nepovedlo.

Vnímal jste publikum? Většina
lidí přítomných
v hledišti nepatří
mezi pravidelné návštěvníky koncertů
klasické hudby…
Především šlo o velmi početné publikum. Když si vezmete, že do Rudolﬁna se
vejde dvanáct set diváků, tak před Dobrušťáky smekám klobouk. Všímal jsem
si, že většina z nich, ať už se o tuto hudbu
zajímají či nikoliv, přicházela svátečně
naladěna. Bylo vidět, že se těšili. Jejich
ohlas byl famózní. Registroval jsem, že
hudbu vnímají pozitivně a měli z koncertu skutečné potěšení. Řekl bych, že
ten takzvaný standing ovation (potlesk
ve stoje – pozn. red.), který se teď stal tak
trochu módou, byl v Dobrušce příjemný
a přirozený.

Potvrdíte, že speciﬁčnost dobrušského
koncertu spočívala také v tom, že obdobně velký symfonický orchestr nezajíždí do malých měst? To patrně není
obvyklé?
To rozhodně není obvyklé. Ocenil
jsem, že Symfonický orchestr Českého
rozhlasu hrál skutečně naplno, což mimochodem byla velká zásluha dirigenta.
Marek Šedivý patří společně s Tomášem
Netopilem a Jakubem Hrůšou k nejnadějnější střední generaci. Myslím si, že
všichni tři se za dvacet let budou střídat
u České ﬁlharmonie. V Dobrušce byl orchestr báječný.

Bývá obvyklé, že sólista přidává? Co
jste říkal na přídavek původem ruského violoncellisty?
Obvyklé je to tak půl na půl. Dobrušský koncert byl ale naprosto neobvyklý
tím, že instrumentalista, hráč na violoncello, zpíval. To jsem ještě nezažil. Byla to
další výjimečnost koncertu v tovární hale.
Samozřejmě se stává, že se sólisté během
neutuchajícího potlesku vrátí na pódium,
a bez orchestru, protože to s ním nemají
nacvičeno, zahrají nějakou krátkou etudu
nebo něco obdobného. To, že Emil Rovner zazpíval, to mi doslova vyrazilo dech!
(six)

proto mě to do města F. L. Věka velmi lákalo. Zprvu to vypadalo, že se přijedu podívat pouze jako divák. Pak se Pavel ozval
a tvrdil, že se z koncertu stává mimořádná
událost. Chtěl, aby koncert někdo doprovodil slovem českým a anglickým. Takže
takhle vznikla má spolupráce.
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Den ve společnosti „naší“ výtvarnice
„Do každé své knihy se snažím „propašovat“ Dobrušku,“ prozradila 2. října
na podvečerní besedě v městské knihovně
v Dobrušce stále usměvavá ilustrátorka
ADÉLA RÚČKOVÁ MORAVCOVÁ
(na snímku), čímž dala jasně najevo,
že na svoje město nezapomíná ani teď,
když už několik let žije v Praze a navíc
je úspěšnou autorkou nebo spoluautorkou
půvabných knížek.
Výletovník, Můj první atlas Evropy,
Můj první atlas České republiky, Člověk
a příroda – právě v těchto publikacích najdete nezaměnitelné obrázky, v některých
i texty, Adély Rúčkové Moravcové, která
svoji tvorbu představovala po celý říjen
v městské knihovně v Dobrušce.
Nutno dodat, že besedě pro dospělé
předcházel maratón tří dopoledních setká-

ní se žáky druhých tříd dobrušských škol.
A děti knížky ilustrátorky, jež vystudovala mikrobiologii na Univerzitě Karlově
a k obrázkům „zběhla“ krátce před získáním doktorátu, zcela nadchly. Navíc si
mohly listovat třeba ve Výletovníku, kde
objevily i dobrušský kostel sv. Václava,
a zároveň viděly originály obrázků, které
kniha obsahuje.
Otázky se doslova sypaly. Když
padl dotaz, jak se Adéla Rúčková Moravcová k ilustrátorství dostala, dočkali se
druháci kresleného příběhu, vznikajícího přímo před očima. Stejně tak výtvarnice ztvárnila jejich sny. Překvapivě se
nenašel ani jeden popelář nebo kosmonaut, zato nechyběl youtuber. Všichni si
také vyzkoušeli kreslení na ilustrátorském tabletu. A odezva? Prý, že „To je
HUSTÝÝÝÝ!“
Největší odměnou pro samotnou
ilustrátorku se stalo
prohlášení několika holčiček, které
se během setkání
rozhodly, že budou
také ilustrátorkami.
„Úžasně jsem si to
s dětmi užila,“ vzkázala „naše“ Adélka
prostřednictvím facebooku.
(eda)

Když odejde
kamarád…
...tak je to vždycky smutné. Odchází
nejen jeden člověk, ale odchází také kousek každého z těch, kdo ho znali a měli
rádi. Hemingway kdesi napsal, že když
zvoní hrana, nemáš se ptát, komu zvoní,
protože zvoní také tobě. Je v tom hluboká
moudrost.
Mohli jsme si ji znovu připomenout
na posledním rozloučení s Františkem Veverkou. Říká se, že o mrtvých jen dobré.
Ale na Františka se snad ani jinak vzpomínat nedá. Měl vzácnou vlastnost, že kolem sebe dokázal vždycky šířit jen dobrou
náladu. Dokázal tak ve svém okolí probouzet hřejivý pocit radosti.
Dobrušští ochotníci ho dobře znali jako člověka, který nejen, že nezkazil
žádnou legraci, ale byl také vynikajícím
hercem. Je dobře, že si ho budeme moci
připomínat alespoň ve ﬁlmových záběrech třeba z jeho asi nejslavnějších rolí
v muzikálu Noc na Karlštejně a zejména
v jeho životním „majstrštyku“ – titulní
roli v Limonádovém Joe. Pamětníci si ale
také jistě vzpomenou na Františkovo první dobrušské vystoupení v roli polárníka
Berana v cimrmanovské hře Dobytí severního pólu. Těch her a rolí byla ještě celá
řada a každý, kdo v nich měl tu možnost
s Františkem hrát, si je jistě připomene.

Stánek knihovny sklízel na slavnostech
úspěch
Při Svatováclavských
slavnostech
jste mohli i letos
navštívit
stánek
knihovny. Knihovna
nabízela k prodeji
vyřazené knihy a časopisy a propagovala
své akce. Ve stánku
bylo pořádně rušno.
Naši příznivci si zakoupili celkem 537
knih a 28 balíků časopisů. Všem návštěvníkům stánku děkujeme a těšíme se zase za rok na další

příjemný sobotní den strávený ve stánku
knihovny.
(mk)

Univerzita třetího věku
vstoupila do dalšího semestru
V říjnu byla v malém sále kina opět zahájena výuka virtuální univerzity třetího
věku. V současné době studuje v konzultačním středisku v Dobrušce šedesát šest
studentů z řad seniorů téma České dějiny a jejich souvislosti II. Výuka probíhá

ve dvou skupinách.
Po šesti absolvovaných semestrech
mají studenti nárok na slavnostní promoci
k oﬁciálnímu ukončení studia. Přesto se
mnozí z nich rozhodli ve studiu pokračovat, což nás velice těší.
(mk)

František Veverka v úspěšné hře A koukej
vrátit to pyžamo!, která byla jeho první
a zároveň poslední režijní příležitostí.
Překonala 40 repríz
Ale František nebyl jen vynikajícím
ochotníkem. Připravoval také další generace ochotnických herců jako učitel
dobrušské ZUŠ. Pěstoval v dětech lásku
k divadlu, k českému jazyku a českým tradicím.
Jako učitel a ředitel se staral také o ty
nejzranitelnější děti v internátní škole
v Sedloňově. I této jeho práce „strýčka
ředitele“ bylo na posledním rozloučení
vzpomenuto.
Odešel však především kamarád, který obohacoval život každého, kdo ho
znal. Čas zahlazuje ty největší rány.
Místo po některých lidech však zůstane
navždycky prázdné. Zbývá krásná vzpomínka na dobrého člověka…
(red)
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Šikovné ženské ruce potěšily návštěvníky Rýdlovy vily
Výstava ručních prací pod názvem Šikovné ruce neodmyslitelně patří ke koloritu dobrušských Svatováclavských
slavností. Přízemí Rýdlovy vily se
na sklonku letošního září opět zaplnilo rukodělnými výrobky. „Výstava se tradičně
vydařila zásluhou šikovných žen, které se
nebály pochlubit svými dílky. Zapůjčily
nám celkem dvě stě padesát sedm kusů
velmi kvalitních výrobků,“ prozradila
Věra Jílková, hlavní organizátorka výstavy. „Každé ručně vytvořené dílo je originál a tvůrce mu věnoval nejen svůj čas, ale
i kus sebe, kus svého citu, svého já. V tom
spočívá kouzlo každého z vystavených
děl.“ Návštěvníci Rýdlovy vily se během
posledního zářijového víkendu mohli po-

těšit pohledem na převážně vyšívané, paličkované, pletené a háčkované výrobky,
keramiku nebo třeba panenky z ubrousků.
„Děkuji všem ženám, které zapůjčily svá
díla a vytvořily pro návštěvníky výstavy
krásnou a pohodovou atmosféru,“ dodala
Věra Jílková.
(six)

Těžká volba při hlasování o nejlepší quilt na výstavě patchworku
Tradiční výstavě patchworku Hrátky
z látky opětovně patřily prostory synagogy na Šubertově náměstí. Zhlédnout práce
nazývající se quilty, které jsou vytvořeny
speciﬁckou textilní technikou, při níž se
sešívají malé, různě barevné kousky látek
tak, aby vytvářely geometrické vzory, si

nenechalo ujít více než sedm stovek návštěvníků.
Součástí výstavy bylo hlasování o nejlepší výrobek. Nejvíce se líbil quilt Vladimíry Ledvinkové. Získal 51 hlasů.
O druhé místo se podělily Lenka Pecenová a Vlasta Faltusová s dílkem Vzpomín-

ka na Afriku. Oběma návštěvníci vhodili
do osudí 47 lístků. Vybírat mezi nádhernými rukodělnými výtvory však bylo
nesmírně obtížné. Svědčí o tom dovětek
jedné paní na hlasovacím lístku: „Moc
hezké, nevím co vybrat, každý quilt je něčím zajímavý a krásný.”
(six)

Autorka Vladimíra Ledvinková - 1. místo

Autorka Věra Faltusová - 2. - 3. místo

Autorka Lenka Pecenová - 2. - 3. místo

Na křídlech
Orlických…
…se budete vznášet, pokud v listopadu navštívíte lapidárium městského
úřadu. Listopadová výstava je věnována
Orlickým horám. Prostřednictvím barevných snímků je přiblíží dva kamarádi Jiří
Bartoň a Ivo Malý, které spojuje společná
vášeň - fotografování. Orlické hory vždy
byly spojovány s výrobou plátna a textilu, proto je svými drobnými textilními
dekoracemi doplní Jana Lažová. V řadě
koutů našich hor žili a žijí lidé, jejichž
příběhy se objevují v poezii Jany Melicharové, která výtvarníky doplňuje psaným slovem.
Výstava je přístupná v pracovních
hodinách dobrušského městského úřadu
od 1. do 30. listopadu.
(jme)
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Jak se dá žít, pomáhat a cestovat v Zambii
Vydejte se s námi do tajuplného nitra Afriky, do míst, kde v národních parcích dosud žije nejpočetnější populace
divokých slonů. Nahlédneme do země,
která byla pro moderní svět objevována
i jedním z našich nejvýznamnějších cestovatelů devatenáctého století Emilem
Holubem. Nabízíme vám možnost pohlédnout na exotický kout světa očima absolventky dobrušského gymnázia Ing. Petry
Svatoňové, která po Zambii nejen cestovala, ale především tam pracovala jako
dobrovolník, a mohla tak zemi pochopit
hlouběji.
„Můj zambijský život se odehrával
po většinu roku za zdmi střední dívčí školy Laura v Kasamě, kterou vedou sestry
salesiánky. Učila jsem chemii, biologii
a přírodovědu a zbytek dne pomáhala
v přípravě do školy 60 dívkám na internátu, kde jsem v podstatě měla roli vychovatelky. Školní rok má v Zambii tři trimestry
a mezi nimi je vždy měsíc prázdnin. Pro-

sinec a duben jsem tedy cestovala a měla
štěstí navštívit Viktoriiny vodopády a Livingstone na jihu Zambie. Tam jsem byla
jak před obdobím dešťů, kdy vodopády
připomínají spíše obrovský kráter, tak
na konci období dešťů, kdy se promění
v burácející živel a přes mračna roztříštěných kapek často nevidíte dál než metr
před sebe. Na severu země jsem obdivovala neskutečně modré vody hraničního
jezera Tanganika, které dává obživu širokému okolí a je druhým nejhlubším hned
po Bajkalu. Lvi se pak procházeli pár metrů od stanu, kde jsem spala v národním
parku Kafue. Kromě lvů jsem měla štěstí

pozorovat i hrochy, slony, zebry a několik
druhů antilop ve volné přírodě. Copperbelt mě pak uvítal vzdělanými lidmi, ale
i realitou čínských zájmů v podobě policie
hlídající okolí měděných dolů, která se mi
pokusila zabavit fotoaparát…“
Nejen o tom bude pojednávat cestopisná přednáška o Zambii ve čtvrtek
15. listopadu od 18 hodin v malém sále
kina v Dobrušce.
(vs)

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK – LISTOPAD 2018
Beletrie pro dospělé
Jiří Mach a kolektiv
Vladimír Svatoň (uspoř.)
Honsnejmanová Dagmar
Elise Valmorbida
Joav Blum
Karen Cleveland
Ladislav Miček
Dimitri Verhulst
Pavel Hejcman
Anna Jansson
Édouard Louis
Martin Suter
Poppy J. Andersonová
Inna Rottová
Helga Scharschmied

Gary Taubes
Dobruška: příběh města
Dobrušský vlastivědný almanach:
II. roč.
Mokerský receptář
Madona z hor
Tvůrci náhody
Musím to vědět
Ještě nenadešel čas
Opozdilec
Cesty knížecí
Bohyně osudu ze salonu d'Amour
Skoncovat s Eddym B.
Slon
Tajná přísada Láska
Norkový kožich za hrst vloček
aneb Šest hodin ve vlaku
Děti systému aneb Juvenilní justice nezákonného odebírání dětí
z biologických rodin

Naučná literatura pro dospělé
Ivana Karásková
Staří a nezkrotní:
rozhovory s osobnostmi
Katrina Onstad
Víkendový efekt
Gaelle Gouriou a kol.
Rok plný hravých a sportovních
aktivit
Benjamin Kuras
Zachraňte Itálii

Neale Donald Walsch
Jennifer Arnoldová
Vladislav Toman
Literatura pro děti
Adrienne Barmanová
Zdeňka Šiborová
Elena Favilli,
Francesca Cavallo
Zuzana Pospíšilová
František Adamec
Alice Broadway
Jessica Townsendová
Disney Enterprises
John Boyne
Dav Pilkey
Alžběta Dvořáková
Lois Lowryová
Paula Harrisonová

Doba jedová 9. Cukr: diabetes,
rakovina, demence, obezita
Boží poselství světu
Potřebují jen lásku:
psům s láskou a obdivem
Na Gorille do Ruska
Podivuhodná encyklopedie zvířat
Včelka Meduška:
pohádky z včelího úlu
Příběhy na dobrou noc
pro malé rebelky
Týden mezi indiány
Kačer Klap v Africe
Ink. Tajemství kůže
Nikdyuš. Zkoušky, jež podstoupila Morrigan Crowová
Coco
Kromobyčejná pouť Barnabyho
Brocketa
Nejmocnější robot Rickyho Ricotty
Herkules na zámku
Spočítej hvězdy
Tajemní zachránci.
Nebeský jednorožec
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Poznámky pod čarou aneb náš tip pro měsíc listopad:
Literatura pro dospělé:
ODPOSLECHNUTO V PRAZE:
Klub srdcařů (nadační fond)
1. vydání, Praha, Došel karamel, 2018, 121 s., 249 Kč
Facebooková skupina
Odposlechnuto v Praze zachycuje běžné i jedinečné
příhody lidí pohybujících
se v hlavním městě. Skupina má aktuálně více než
90 000 členů, kteří ročně sdílejí tisíce
veselých „odposlechnutí" plných dětské
upřímnosti, zajímavých mezilidských zá-

pletek či životních příběhů, jež vygradovaly do mnohdy až naprosto nečekaných
a neuvěřitelných situací.
Literatura pro děti:
Tomáš Prokůpek (ed.): RYCHLÉ ŠÍPY
A JEJICH ÚŽASNÁ NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ
1. vydání, Praha, Akropolis, 2018, 151 s.,
359 Kč
O čem snil Rychlonožka před tím, než
se stal členem Rychlých šípů? Vypátrá
Jindra Hojer, čím Jarka Metelka urazil
Černé jezdce? Kdo všechno se skrývá

pod maskou Široka? Odkud znal Červenáček bratry Mašíny? Dokáže Jeremiáška
zachránit Řehoře Samsu? Uspěje Bratrstvo kočičí pracky v soutěži swingových
orchestrů? Co zažili Mirek Dušín a jeho
přátelé v New Yorku? Všechny odpovědi naleznete v tomto
albu, na němž se novými krátkými komiksy
ze života Rychlých
šípů podílela padesátka
nejlepších současných
tvůrců z Česka a Slovenska.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA

DIAMANTOVÁ SVATBA

V měsíci listopadu oslaví významná životní jubilea:
Josef Slavík
95 let Dobruška, Orlická
Vlasta Ulrychová
93 let Dobruška, Provozská
Jaroslav Bartoš
85 let Dobruška, Křovice
Lidmila Frýdová
80 let Dobruška, Křovická
Zdeněk Hrnčíř
80 let Dobruška, Za Univerzitou
Věra Šolínová
80 let Dobruška, Pulice
Václav Kodydek
80 let Dobruška, Na Budíně
Anna Vrátná
80 let Dobruška, Belveder
Pavel Hájek
75 let Dobruška, Za Univerzitou
Zdenka Roubalová
75 let Dobruška, Solnická
Milan Dvořák
70 let Dobruška, Mlýnská
Marie Fialová
70 let Dobruška, Orlická
Josef Tláskal
70 let Dobruška, Za Univerzitou
Marie Vlková
70 let Dobruška, Za Univerzitou
Vladimír Vaverka
65 let Dobruška, Za Univerzitou

Uprostřed listopadu oslaví DIAMANTOVOU SVATBU manželé Mejtští z Dobrušky. Vzali se před šedesáti lety v budově
tehdejšího okresního úřadu v Dobrušce (v dnešním studijním středisku Univerzity Karlovy, kterou letos město Dobruška koupilo).
Paní Olga Ulrychová z Rovného se dne 15. listopadu 1968 provdala za Karla Mejtského z Nového Města u Chlumce
nad Cidlinou. Po svatbě se natrvalo usadili v Dobrušce. Blahopřejeme k blyštivému jubileu.

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

Zdeněk Drašnar

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V září z našich řad odešel
1942

Dobruška

Čest jejich světlé památce!

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
04.11.
10.11.
11.11.
17.11.
18.11.
24.11.
25.11.
01.12.
02.12.

MDDr. Andělová Jana
Bahník Dent s.r.o.
MUDr. Bahník František
JB DENT s.r.o.,
MUDr. Beránek Jan
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Hlavsová Lenka

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 371 088
494 622 114
494 383 417
494 515 694
494 531 955
734 324 600
494 323 958

Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.
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ZE ŠKOL
Budova gymnázia oslavila šedesátku

Oficiální hosté slavnosti gymnázia
Jak jsme informovali v minulém čísle
Dobrušského zpravodaje, budova gymnázia už v našem městě slouží svému účelu
úctyhodných šedesát let. Aby bylo výročí
náležitě připomenuto, zorganizovali žáci
a zaměstnanci školy 21. září slavnostní shromáždění, jehož se zúčastnili Jiří
Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje, Martina Berdychová, náměstkyně pro
oblast školství, Václav Řehoř, radní KH
kraje pro oblast investic a Václav Nýč,
vedoucí odboru investic KH kraje. Mezi
pozvanými hosty nechyběli dobrušský
starosta Petr Lžíčař a místostarosta Petr
Poláček. Na budovu se po rekonstrukci přišli podívat i ředitelé okolních škol

a mnozí absolventi
gymnázia a bývalí
učitelé.
Program
slavnostního shromáždění zahájila krátká
historizující scénka
Rudolfa Čtvrtečky,
žáka 3. A. Jejím prostřednictvím jsme
se přenesli do roku
1958 a měli tak
možnost zažít pravděpodobný projev
tehdejšího ředitele školy dr. Josefa Švarce.
Následně vystoupil Matyáš Langer ze 4. A
s promluvou o historii. U mikrofonu ho
vystřídala ředitelka gymnázia Lenka Hubáčková, která se ve své řeči věnovala právě dokončené rekonstrukci školní budovy.
Krátké zdravice přednesli i zástupci
zřizovatele, pan hejtman a paní náměstkyně. Pan starosta Lžíčař předal škole právě
vydanou knihu o historii Dobrušky. Poté
nastal čas pozvat návštěvníky k prohlídce školní budovy a ke zhlédnutí připraveného programu. Každý zde mohl prožít
páteční odpoledne podle svého vkusu.
V atriu hrála školní kapela, v učebně biologie si zájemci mohli prohlédnout výsta-

vu hub, nebo se mohli věnovat závažnější
tematice na výstavě o migraci ve střední
Africe, jež byla připravena na chodbách
v přízemí. Hladovým a žíznivým sloužila „mini-kavárna“ pod vedením dívek
z 8. G. Také díky příznivému počasí se
celá akce velice vydařila a měli jsme možnost zažít mnoho milých setkání.
Mgr. Lenka Hubáčková, ředitelka školy

Student Matyáš Langer přiblížil návštěvníkům historii gymnázia a v atriu budovy
hrála školní kapela

Soutěž Auto jede vstoupí do druhého ročníku
Ne nadarmo se říká, že kdo si hraje, nezlobí. A studenti Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra (SŠ – PVC)
v Dobrušce si v rámci výuky robotiky
a nových technologií nejen hrají, ale oni
se zároveň i učí. Jejich učitele napadlo,
že by se s výsledky své práce mohli pochlubit. A tak vznikl nápad vytvořit soutěž
pro studenty a žáky středních i základních
škol východních Čech. Vznikla soutěž
„Auto jede“.
Ve středu 21. listopadu se uskuteční 2.
ročník velmi úspěšné soutěže. Sál dobrušského kulturního domu bude od rána patřit budoucím nadějným konstruktérům,
designérům a robotikům a jejich obdivovatelům z řad veřejnosti.
Také letos se po speciálních závodních drahách budou prohánět automobilové modely rozličných tvarů a zásluhou
snímacích senzorů budou kopírovat plynulou čáru nebo budou křižovat dráhu
tak, jako by se proháněly městem plným
křižovatek. Jejich cestu budou pozorně
sledovat členové závodních týmů, které
musí autíčko nejen navrhnout, vyrobit,

ale zároveň i obhájit
a prezentovat před
odbornou komisí.
Patronem soutěže
je opět město Dobruška, které společně se SŠ – PVC
přispívá k tomu, že
se studenti se zájmem o nové technické technologie
mohou neformálně
setkat a v rámci fair
play měřit své síly
v potřebných technických oborech.
(jme)
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ZŠ Františka Kupky Poznávání matičky stověžaté
Deváťáci
na úřadu práce
V úterý 25. září
a ve středu 26. září jsme
se vypravili do Rychnova nad Kněžnou
na Úřad práce. Jeli jsme linkovým autobusem a došli na místo určení. Tam nás
již očekávala paní, která se nám po daný
čas věnovala. Nejprve jsme se bavili
o našich budoucích povoláních společně
a poté jsme si každý jednotlivě vyplnili
na počítačích profesionální test. Občas
jsme se divili, čím se to máme stát – pasíř,
kotlář, makléř, vznikař, smaltér, košíkář,
zušlechťovač, hrázný, jezný, porybný, poříčný atd.!
žáci IX. A a IX. B

Pěstounství očima dětí
V pátek 27. září jsme navštívili Úřad
práce v Dobrušce, kam jsme si šli prohlédnout naše výkresy, které jsme kreslili nebo malovali v hodinách výtvarné
výchovy. Dostali jsme neobvyklé téma
týkající se pěstounských rodin. Chvíli
nám trvalo, než jsme se rozhodli, jak téma
zpracovat. Vznikly práce se srdíčky, čtyřlístky, šťastnými miminky i celými novými rodinami. Nejvíce se nám líbila velká
textilní koláž s prolínajícími se částmi
lidského těla. Pak jsme si četli nástěnky
s volnými pracovními místy na Dobrušsku a Opočensku. Nakonec jsme se vyfotili u koule a s radnicí.
žáci IX. A

Poznáváme Prahu je projekt, při kterém
žáci ZŠ Pulická postupně v jednotlivých
ročnících navštěvují některé části hlavního města a muzea. Škola pro každou návštěvu vytvořila pracovní listy, které žáci
během exkurze doplňují.
Letos jsme výjezd do Prahy rozdělili
do dvou dnů, přibrali i pátou třídu a společně vyjeli poznávat krásy našeho hlavního
města. Sedmý ročník se pomocí pracovních listů seznamoval s vývojem Pražského hradu a přilehlých královských zahrad.
Společně prošli II. a III. nádvoří, svatovítskou katedrálu, královský palác, baziliku
sv. Jiří a Zlatou uličku. Pátá třída společně se šestými navštívila Národní technické
muzeum a prošla pražské centrum.
Rovněž žáci osmého ročníku zamířili
do „matičky stověžaté“. Během téměř desetikilometrové procházky Prahou zhlédli

perly barokní architektury, jako je Loreta, Černínský palác, chrám sv. Mikuláše,
kostel sv. Jakuba a knihovna Strahovského kláštera. Prohlédli si rovněž zahrady
v okolí Valdštejnského paláce, sídla Parlamentu České republiky. Pověstnou „třešničkou na dortu“ pak byla svačina v KFC
na závěr náročného dne.
Deváťáci dopoledne navštívili expozici moderního umění ve Veletržním
paláci, bohužel ochuzenou o obrazy
F. Kupky, které jsou momentálně vystaveny ve Valdštejnské jízdárně. Po občerstvovací zastávce na Václavském náměstí
odjeli metrem na Vyšehrad na prohlídku
hřbitova a Slavína. Pak už společně spěchali na Palackého náměstí a kolem Tančícího domu na Karlovo náměstí. Odtud
opět metrem na Černý most a zpět autobusem domů.
(jf)

Sportovní den
V pondělí 1. října se na naší škole
uskutečnil sportovní den. Žáci šestých
a sedmých tříd vyrazili ráno od školy směr
Trojice. Došli až do Mělčan, kde nasbírali kaštany, a pak se vrátili zpět na Trojici.
Tady se nasvačili a pak odešli do bazénu.
Tam probíhalo nejenom volné plavání, ale
i závody jednotlivců na 50 metrů volným
způsobem. Všichni si to velmi užili.
žáci 7. tříd
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Žáci osmé třídy Základní školy Pulická před pražskou Loretou

Mladší žáci z Opočenské kralovali
sportovnímu desetiboji
Soutěž žáků ve sportovním desetiboji uspořádala Základní škola a Praktická
škola, Rychnov nad
Kněžnou v areálu kempu Orlice
v Kostelci nad Orlicí. Tříčlenné hlídky
změřily síly v kategorii
mladších
a starších žáků.
Letošního
již
26. ročníku se zúčastnila
družstva
žáků
základních
škol
speciálních
okresu Rychnov nad
Kněžnou. Soutěžilo
se v šipkách, postřehovém závodě, hodu
granátem na cíl,

chůzi na chůdách, lovu rybiček,
znalosti dopravních značek, hodu
na plechovky, závodu v pytlích,
zdravovědě a slackline. Mladší žáci
ze Základní školy
Opočenská Dobruška bravurně obstáli
ve všech deseti disciplínách a zvítězili!
Odpovědi v náročných otázkách ze zdravovědy jim usnadnila zejména předcházející poctivá příprava, neboť ve škole mají
všichni žáci možnost pracovat v kroužku
Mladý zdravotník. Radost dětí z úspěchu
byla obrovská a znásobená i oceněním pro
účastníky turnaje – hodnotnými cenami
pro každého člena vítězného týmu.
ZŠ Opočenská, Dobruška
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Muzikoterapie na podporu pozitivních vztahů mezi žáky

O tom, že hudba sbližuje nejenom
lidi, ale i národy, se mohli přesvědčit
žáci a zaměstnanci základní školy Opočenská v Dobrušce. V pondělí 1. října je

s nástroji navštívil
muzikoterapeut pan
Mgr. Štursa. Žáci
i pedagogové se interaktivní
formou
seznámili s netradičními hudebními
nástroji z různých
koutů světa. Zvuky
šamanských bubnů,
zvonkohry, dešťových holí, píšťal,
didjerida, tibetských
mís a intenzivní hudební a pohybové
prožitky se prolínaly celou dopolední muzikoterapií.
Ten den přivítala škola i další návštěvníky - holandské přátele, kteří se do te-

rapeutického programu aktivně zapojili.
Společně se žáky hráli na různé druhy
bubnů a zúčastnili se i následné relaxace.
Celoškolní aktivita přispěla k upevnění
pozitivních vztahů mezi žáky a tím splnila
svůj cíl - prevenci rizikového chování.
ZŠ Opočenská, Dobruška

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Proč se musel skácet smrk v areálu skautské klubovny?
M n o z í
obyvatelé
Dobrušky zaznamenali,
že ze dvorku
mezi klubovnami zmizela
jedna dominanta – velký
smrk, a někteří z nich
se diví, proč
zrovna skauti kácejí tak
krásný strom.
V následujících řádcích
naleznete vysvětlení.
Nebyl to
smrk ledajaký, šlo o cizokrajný smrk pichlavý (latinsky Picea
pungens), který je u nás znám i pod lidovým názvem „stříbrný smrk“. Jméno tedy
má docela přiléhavé. Kdo si zkusil sáhnout na větvičku s jehličím, ví, o čem je
řeč. Barva jehličí je typická a částečně se
odráží i v anglickém pojmenování „blue
spruce“. Domovinou smrku je severní
Amerika (od Colorada do Nového Mexika, Utahu a Wyomingu). V Evropě je především využíván pro zahradní a parkové
úpravy. U nás byl však využit i lesnicky,
když například po zničení lesů na hřebenech Krušných hor imisní kalamitou byl
vysazován jako takzvaná náhradní dřevi-

na. Vydržel totiž, na rozdíl od domácího
smrku ztepilého zvýšené kyselé depozice
(„kyselé deště“) a také tolik nechutnal
jelenům.
Vraťme se ale k našemu smrku u kluboven. Vyrostl do úctyhodných rozměrů
a kromě stínu a místa pro hnízdění ptáků nám sloužil i pro oblíbenou houpačku.
Bohužel v posledních letech se při větších
větrech a bouřích začaly z koruny uvolňovat velké větve. Hrozilo, že by padající větve mohly ohrozit děti na schůzkách
u kluboven. Při jednom větším větru došlo
také k poškození střechy na klubovně. Jak
to tak bývá: když sázíte sotva metrový
stromeček, zdá se vám všude kolem moře
prostoru. Pak se postupně s růstem stromu
situace mění a najednou je to moc blízko
domu…
O povolení skácení smrku jsme požádali městský úřad a bylo nám z důvodu
ohrožení bezpečnosti dětí padajícími větvemi vyhověno. Zavázali jsme se, že jako
náhradu vysadíme ve městě nový strom
a budeme na další případné další výsadbě
zeleně spolupracovat. Kácení muselo proběhnout před začátkem vegetační sezony,
tj. do konce března. Kácení provedl profesionál a na úklidu se podíleli členové střediska. Kvůli tomu, že strom rostl blízko
domu, plot byl blízko a vedl pod korunou
drát, muselo kácení proběhnout postupně
odřezáváním a spouštěním jednotlivých
větví z koruny a pak krácením kmene.
Po skácení jsme na pařezu zjistili ve dřevě barevné změny, které značí počínající
napadení dřevokaznými houbami. To nám

potvrdilo, že jsme se pro kácení rozhodli
správně, protože pokračující hniloba by
postupně snižovala stabilitu stromu.
Podle letokruhů jsme odhadli stáří našeho smrku na 100 let. Byl to tedy velikán
ze stejné generace, jako je naše republika.
Čas bohužel nelze zastavit a čas našeho
smrku vypršel.
V pátek 12. října jsme dostáli svému
slovu a po dohodě s odborem životního
prostředí jsme v Domašínské ulici na dohled od našich kluboven vysadili nový
jehličnatý strom – jedli ojíněnou. Moc
prosíme pejskaře, aby se prozatím malému stromku vyhýbali a dali mu šanci stát
se další zelenou ozdobou našeho města.
Děkujeme.
(if)
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Skauti oslavili 100 let republiky průvodem k lípám svobody
Dobrušští skauti si připomněli významné výročí – 100 let naší republiky. K oslavám výročí v našem státě neodmyslitelně
patří sázení lip svobody, které mají jako
náš národní strom symbolizovat ochranu,
pomoc a lásku.
Sešli jsme se, stejně jako naši bratři
a sestry při oslavě 50 let republiky v roce
1968, u nejstarší lípy svobody v našem
městě. Stojí naproti budově nádraží a poskytuje stín cestujícím, kteří si mohou
pod její košatou korunou posedět a počkat
na ten správný spoj. Na úvod jsme si zazpívali naši státní hymnu. Po krátkém povídání o významu našeho setkání jsme se
průvodem přesunuli ke střední průmyslové
škole. Tam na nás ve stínu další nádherné
lípy čekala setra Lída Matoušková, která
se jako členka 2. dívčího oddílu účastnila
28. řijna 1968 sázení tohoto stromu. Všem
přítomným jsem s laskavým svolením bývalých členek oddílu přečetla zápis z kroniky, věnovaný právě onomu významnému
dni. Dovolím si citovat jej celý, neboť velice věrně popisuje tehdejší situaci.
„Tento den je a bude historický pro
Československo a jeho lid. Právě před padesáti lety vzniklo samostatné Československo. Také náš oddíl oslavil tuto událost
společně s celým střediskem. Malá vzpo-

mínka u padesátileté lípy svobody a zasazení nové u SPŠ bylo tichým projevem
lásky k vlasti. Velice se nás všech dotýkalo, že právě tak významné výročí vlastně
neslavíme jako národ svobodný, ale jako
národ okupovaný. Přesto doufám, že až
za padesát let budeme slavit (a já doufám,
že slavit budeme) sté výročí Československa, že už ho budeme slavit ve vlasti svobodné.“
Naštěstí se slova autorky zápisu v kronice vyplnila, naše republika je od roku
1989 skutečně zemí svobodnou. Díky
tomu mohla být další lípa, kterou skauti
v Dobrušce zasadili v roce 1998 při osmdesátém výročí republiky, již skutečně
opravdovou lípou svobody. Tato lípa stojí
nedaleko skautských
kluboven v Domašínské ulici. K ní
jsme se od průmyslové školy přesunuli a zavzpomínali
na její sázení. Ani
nepřízeň počasí tehdy nezabránila slavnostnímu okamžiku,
kterého se účastnil
a svým moudrým
slovem doprovodil

bývalý vedoucí skautského střediska, bratr Jaroslav Vavruška, Meddy.
Průvod jsme symbolicky zakončili zasazením stromu, ovšem tentokrát to nebyla lípa, ale jehličnan – jedle ojíněná.
Vysadili jsme ji jako náhradu pokáceného
smrku z našeho pozemku u klubovny, jehož padající staré větve ohrožovaly bezpečnost dětí při skautských schůzkách.
Na závěr vzplál před klubovnou „podzimní oheň“, kterým každoročně zahajujeme nový skautský rok. Po společném
zpěvu skautské večerky jsme se rozešli
do svých domovů. Přeji si, abychom už
nikdy nemuseli mít stejnou obavu o svobodu naší země, jako měla autorka výše
uvedeného zápisu v kronice.
Efka

Začíná otužilecká sezona
Už pátým rokem se od podzimu
do jara v Dobrušce
pravidelně setkávají
otužilci. Tradici založil P. ThLic. Augustín Slaninka, CM,
děkan
dobrušské
farnosti, který se
otužuje již 10. rokem. Na počátku
jsme dvakrát týdně
jezdili na koupaliště
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do Bystrého. To nám nestačilo, a tak jsme
objevovali i další místa vhodná k otužování. Oblíbenou se stala Dědina v Mělčanech a bazének v areálu Městského
stadionu Václava Šperla v Dobrušce.
Ponoření předchází lehké protažení,
aby svalová práce dodala tepelnou energii,
která je pro vstup do ledové vody potřeba.
V říjnu mívá voda okolo pěkných deseti
stupňů, což je ideální na začátek. Jak se
ke slovu hlásí paní zima, teploty klesají.
Nejdřív pod magickou hranici pět stupňů,
později až těsně k teplotám okolo nuly.
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I při nich se ve vodě dá vydržet i několik
minut. Podstatná je pravidelnost otužování a výdrž. Tělo se adaptuje na chlad a učí
se fyziologickým kompenzačním mechanismům. Je známo, že otužování má pozitivní dopad na odolnost vůči infekčním
nemocem, zlepšuje prokrvení tkání a navozuje veselost mysli. Samozřejmě jde
o fyzicky náročnou činnost, která není
vhodná pro každého. U případných zájemců o otužování je vhodná konzultace
s obvodním lékařem.
Z knihy Voda a chlad – rehabilitácia,
prevencia a liečba (Pavol Dinka, Ernest
Caban, Juraj Čelko, Anton Gúth, Ján Rapák, Janka Zálešáková) vybíráme:

Deset zázraků otužování
1. dostatek životní energie po celý den
2. lepší trávení, menší problémy se zácpou
3. správná tělesná hmotnost
4. pevné a zdravé kosti a to i ve stáří
5. větší intelektuální schopnosti, zvýšená výkonnost
6. zdravější a osvěžující spánek
7. lehčí zvládání depresivních stavů a jiných psychických těžkostí
8. uvolnění duševního napětí po namáhavém dni a to bez pomoci alkoholu a léků
9. menší riziko srdečních chorob a ostatních civilizačních nemocí
10. maximum příznivých účinků při minimálních časových a ﬁnančních nárocích
Po otužování si vždy zacvičíme a jsme
moc rádi, že můžeme využívat i krásně vybudované zázemí Workoutu. Otužujeme
pravidelně ve středu ve 14.00 nebo 15.00,

ve čtvrtek v18.00 a v neděli v 16.00 hod.
Všechny nové zájemce srdečně zveme.
Aktuální informace najdete na facebooku
ve skupině Dobrušští ledoborci.
PharmDr. Lenka Gregorová

Pozvánky Seniorů ČR a SONS
Senioři ČR - pobočka Dobruška
a SONS - odbočka Dobruška vás v listopadu zvou na:
Středa 7. 11.
Dopolední posezení NA SLOVÍČKO
Káva, nebo čaj se začne vařit v 9.30 a samozřejmě nebude
chybět ani něco sladkého k tomu. Tentokrát si budeme povídat o nové nabídce zvukových časopisů, některé z nich si
i poslechneme. Takže pokud máte někdy unavené oči a nechce se vám číst, tak je to pro vás to pravé řešení.
Sejdeme se na známém místě, v Rýdlově vile, Novoměstská
ulice č. p. 187, (za domkem F. L. Věka).
Čtvrtek 15. 11. SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Jeho začátek je již asi známý, ale pokud se chystáte mezi nás
poprvé, tak se na vás těšíme v 16 hodin v Rýdlově vile. Naše
posezení už bude vonět vanilkou, skořicí a kokosem. Hostem bude cukrářka, která donese ochutnat své vánoční pečení
a prozradí nám některé své rady, aby i to naše cukroví bylo
nejlepší. Abychom se na vánoční náladu naladili dostatečně,
tak se bude vařit i voňavý punč.
Pátek 16. 11.
PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM
Na nebi nenajdeme jen jeho, ale i spoustu dalších zajímavostí, abychom se o nich něco dozvěděli a mohli si užít let
vesmírem, vydáme se v tento den do Hradce Králové, kde
navštívíme planetárium. Dívat se na nebe a sledovat hvězdy

je nejlepší ve tmě, to si ještě pamatuji i já, a tak tentokrát
odjíždíme z parkoviště u kina až v 17 hodin.
Na tento výlet je opět nutné se předem nahlásit na již známé kontakty: renata.dobruska@seznam.cz, tel: 494 622 953,
mobil: 732 262 600 a to nejpozději do 8. listopadu.
Na prosinec se připravuje výlet do Potštejna, kde si užijeme vánoční program na zámku, posedíme na nádvoří,
v cukrárně, kde budeme moci ochutnat vánoční dobroty a navštívíme i velký vánoční trh.
Tento výlet nás čeká v sobotu 15. prosince a odjezd bude
ve 13 hodin z parkoviště u kina. Prosíme, pokud se vám líbí
tohle naše pozvání, je nutné se přihlásit na výše uvedené
kontakty kvůli objednání dostatečně velkého autobusu.
Tato akce je vždy hodně navštěvovaná a musíme nahlásit počet účastníků majiteli zámku včas. Proto vás prosíme, jestli se chcete přidat k nám, přihlaste se nejpozději do 25. 11.
na výše uvedené kontakty. Dopravu mají vždy všichni účastníci zdarma. Každý si sám zaplatí jen vstupné.
Naše pozvání platí pro všechny, takže se těšíme na velké,
ale i malé. Na starší, ale i na ty mladší.
Listopadový program pro vás připravili
Petr Tojnar a Renata s Xantem,
kteří se i těší na setkání s vámi.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
listopad 2018
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
DOMEK F. V. HEKA – F. L. VĚKA (v listopadu se dokončuje kompletní obnova pavlače. Proto je výrazně omezen provoz
domku. V případě zájmu o prohlídku sledujte aktuality muzea
nebo volejte. Děkujeme za pochopení.)
RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí malíře Františka Kupky a jeho
raná tvorba, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz věže) je

přehled akcí
mimo sezonu přístupná na předchozí objednání v muzeu nebo
v Informačním centru.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 646, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
Pondělí 12. listopadu v 17.00
KONCERT ŽÁKŮ
ZUŠ DOBRUŠKA
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KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, ☎ 777 418 746
Soboty 3., 10., 17. (prodloužená)
a 24. listopadu vždy v 19.00
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Vstupné: 40 Kč.
Čtvrtek 8. listopadu od 19.30
KAREL KAHOVEC + GEORGE X BEATOWENS
Koncertní vzpomínka na Petra Nováka: Já budu chodit po špičkách, Hvězdičko blýskavá, Povídej, Náhrobní kámen. Stolové
uspořádání. Vstupné 220 Kč. Předprodej v Informačním centru.

RÝDLOVA VILA
SPOLKOVÝ DŮM
Novoměstská 187, ☎ 494 629 667 a 777 418 748
KLUB SENIORŮ
Pondělí 5. listopadu

vždy v 15.00
Úvodní setkání (Tomáš Cvejn)

Pondělí 12. listopadu

Nepravý převrat 5. 10. 1918
(Jiří Mach)

Pondělí 19. listopadu

Vzpomínka na Panamu
(Vladimír Svatoň)

Pondělí 26. listopadu

Beseda
o generálu Štanderovi
(Pavel Štěpán)
POZOR - beseda se uskuteční v malém sále kina 70
Program připravuje vlastivědné muzeum v Dobrušce a sbor Církve bratrské v Bystrém.

SOKOLOVNA
Opočenská 585, ☎ 724 179 754

Náměstí F. L. Věka čp. 11
NA KŘÍDLECH ORLICKÝCH HOR
Výstava fotograﬁí, dekorací a poezie. (Jiří Bartoň a Ivo Malý
– fotograﬁe, Jana Lažová – dekorace, Jana Melicharová – poezie). Výstava přístupná v otevíracích hodinách městského úřadu:
pondělí a středa 7.30 – 17.00, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.00, pátek
7.30 – 13.30.

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

Otevírací doba

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
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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
PODMANIVÁ PŘÍRODA - výstava ve foyer knihovny
Jiří Vít bydlí v Černčicích u Nového
Města nad Metují. Věnuje se převážně
fotograﬁím krajiny a makrofotograﬁi
v přírodě. Fotografuje nejen rád a často, ale především srdcem. Zúčastňuje se
výstav a soutěží a je členem hned dvou
fotoklubů – v Novém Městě nad Metují
a v Novém Hrádku. Slavnostní vernisáž se uskuteční 1. listopadu. Výstava
fotograﬁí bude přístupná ve výpůjčních
hodinách knihovny až do 26. listopadu.
Čtvrtek 1. listopadu od 15 hodin
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Tradiční akce v dětském oddělení. Připravený program je určen pro zvídavé předškolní děti. Maminky mají možnost využít
přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku aj. Uvítáme
i nové zájemce.
DEN POEZIE

Pondělí 12. listopadu až pátek 23. listopadu v dopoledních hodinách
HRÁTKY S VERŠI - program plný poezie pro žáky 4. tříd místních základních škol.

Domašínská 363, ☎ 494 621 505

LAPIDÁRIUM

8.30 - 11.30
8.30 - 11.30

pondělí
středa
pátek

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Neděle 11. listopadu
a neděle 25. listopadu vždy v 10.00
KOUZELNÝ KOBEREC
pohádkové představení
Františka Čecha v podání herců
loutkové scény Svět loutek.

pondělí, středa, čtvrtek
pátek

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

12.30 - 17.30
12.30 - 14.00

Pátek 9. listopadu od 9.00 do 16.00
MARTINSKÝ TRH - zdobené perníčky, vazba ze suchých květů, háčkované a šité hračky, patchworkové dekorace, bižuterie
z netradičních materiálů, drátované výrobky, domácí mýdla,
drobné dárky pro radost a potěšení, trdelníky, ukázky řemesel…
Úterý 13. listopadu od 9.00 do 11.00
TEXTILNÍ DEKORACE - ukázka výrobků a výroba vlastní
dekorace – pouze ruční šití. Vše zdarma v rámci projektu ÚPČR
Týden vzdělávání dospělých na Královéhradecku. Přihlášky předem v DDM.
Středa 14. listopadu od 9.00 do 11.00
PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ Z PAPÍRU - ukázka s možností
vlastní výroby – hvězdička z čajových sáčků, netradiční obaly
na dárky a přáníčko. Vše zdarma v rámci projektu ÚPČR Týden
vzdělávání dospělých na Královéhradecku. Přihlášky předem
v DDM.
Sobota 24. listopadu od 9.00
PLETENÍ Z PAPÍROVÝCH ROLIČEK – KRABICE S VÍKEM - materiál na výrobu je zahrnut do ceny kurzu. Krabici si
můžete vyrobit pro vlastní potřebu. Cena kurzu 200 Kč. V případě, že svůj výrobek věnujete na charitativní akci Dítě v srdci
jako memorybox, cena kurzu se sníží na 140 Kč. Více o projektu
www.ditevsrdci.cz.
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Sobota 24. listopadu od 13.30
VÁNOČNÍ TEXTILNÍ DEKORACE NA STŮL - kurz pod vedením Lenky Pecenové, jednoduché šití na vlastním šicím stroji.
Materiál vlastní nebo lze zakoupit na kurzu, případně v prodejně
Patchwork - látky. Kurzovné 220 Kč.

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24 (vchod od zmrzliny), ☎ 605 548 288
Pondělí 12. listopadu od 10:00
PRÁVNÍ OCHRANA SPOTŘEBITELE
Advokátní koncipient Mgr. Gabriela Machová – přednáška na témata reklamace vánočních dárků, nákup přes internet atd., právní
rady pro každého. Příspěvek 40 Kč.

Sobota 3. listopadu v 17.30 a neděle 4. listopadu v 15.00
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE ﬁlm ve 3D
Premiéra dobrodružného rodinného ﬁlmu. Vše, co si Clara přeje,
je klíč – jedinečný klíč, který odemkne krabičku uchovávající
nesmírně cenný dar od její zesnulé matky... Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kčǀ90 min. České znění.
Sobota 3. listopadu ve 20.00
BOHEMIAN RHAPSODY
Premiéra hudebního dramatu USA/VB. Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou
jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985. Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kčǀ134 min.

Čtvrtek 15. listopadu od 9.30
JAK PRACOVAT S TEMPERAMENTY SVÝCH DĚTÍ
Přednáška rodinného a výchovného poradce Mgr. Evalda Ruckého. Příspěvek 40 Kč.
Středa 21. listopadu od 10.00
HOREČKA A JEJÍ KOMPLIKACE
Přednáška zdravotní sestry, vedoucí RC Sedmikráska Ivy Horákové. Příspěvek 40 Kč.
Na všech akcích Sedmikrásky hlídání dětí k dispozici

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 7. a 21. listopadu v 19.00
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) každou sobotu
v 18.00

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Čtvrtek 1. listopadu ve 20.00
CLIMAX
Premiéra šokujícího hororu. Poslední noc v chatě uprostřed lesů.
Třicítce tanečníků a tanečnic končí intenzivní trénink na turné
v USA, zbývá už jen závěrečná party. Na vinylech Daft Punk
nebo Aphex Twin. A k tomu jedna velká nádoba sangrie, která na chvilku zmizela z očí... Mládeži do 18 let nepřístupný.
Vstupné 100 Kčǀ95 min.
Pátek 2. listopadu ve 20.00
ZLATÝ PODRAZ
Premiéra romantického dramatu režiséra Radima Špačka. Příběh
o lásce, přátelství a naději začíná v roce 1938. Film o osudové lásce mladého právníka a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle (Patricia Volny), se kterou se seznámí na poválečném
mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě. Michell je osudem
pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem. Příběh vrcholí v roce 1951, kdy Evropu na mnoho let rozdělila železná opona. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ106 min.

Neděle 4. listopadu v 17.30
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Repríza animované rodinné komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známé jako „lidé” opravdu existují. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ96 min. České znění.
Neděle 4. listopadu ve 20.00
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
Premiéra kriminálního thrilleru. Stephanie, matka a blogerka, se
snaží odhalit pravdu o náhlém zmizení své nejlepší přítelkyně
Emily. Napínavá hra plná nečekaných zvratů, tajemství, odhalení, černého humoru, vztahů, lásky, zrady, oddanosti, vraždy a odplaty. Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kčǀ117 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 8. listopadu v 10.00
SEN SAFARI
Premiéra českého celovečerního dokumentu režiséra Iva Paveleka o životě a díle zakladatele Safari ve Dvoře Králové. Film
o Ing. Josefu Vágnerovi, legendárním řediteli zdejší zoo, vznikal
dlouhých sedm let. Podrobně mapuje skutečnost, jak se z dětského snu stala realita. Vágner provází svým životem za přispění spolupracovníků a rodinných příslušníků. Mládeži přístupný.
Vstupné 60 Kčǀ75 min. Po promítnutí snímku bude následovat
beseda s režisérem!
Čtvrtek 8. listopadu ve 20.00 a sobota 10. listopadu ve 20.00
TEN, KDO TĚ MILOVAL
Premiéra české rodinné detektivky podle námětu Marie Poledňákové. Komediálně laděná rodinná detektivka s předvánoční atmosférou z Karlových Varů. Hlavním vypravěčem příběhu měl
být kpt. Kalina (Pavel Řezníček). Neúplatný policista, milující
manžel, skvělý otec a báječný syn v jedné osobě se ovšem ironií
osudu po nehodě přemění do metafyzické podoby. Jeho možnosti
zasahovat do děje jsou velmi omezené. Dále hrají: Soňa Norisová, Hynek Čermák, Eva Holubová, Lukáš Vaculík, Václav Postránecký. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min.
Pátek 9. listopadu ve 20.00
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Premiéra amerického thrilleru. Nový příběh dračího tetování. Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka slavné knižní série Milénium Stiega Larssona, se vrací na plátna kin
v první adaptaci nedávno vydaného úspěšného bestselleru Davida
Lagercrantze. Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kčǀ111 min.
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Sobota 10. listopadu v 17.30
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
Premiéra dobrodružného rodinného ﬁlmu (2D). Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ90 min. České znění.
Neděle 11. listopadu v 15.00
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Repríza pohádky ČR/SR režiséra Dušana Rapoše. Hrají: Charlotta Gottová, Karel Gott a další. Mládeži přístupný. Vstupné 120
Kčǀ90 min.
Neděle 11. listopadu v 17.30
GRINCH ﬁlm ve 3D
Premiéra animované komedie. Grinch je nenapravitelný bručoun,
který nesnáší všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty
by nejradši zrušil. A ve ﬁlmu, který natočili Padouši, co mají
na svědomí Mimoně, se o to dokonce pokusí. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kčǀ86 min. České znění.
Neděle 11. listopadu ve 20.00
ZLATÝ PODRAZ
Repríza romantického dramatu režiséra Radima Špačka. Příběh o lásce, přátelství a naději. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ106 min.
Mimořádné představení
Středa 14. listopadu ve 20.00
COLDPLAY: A HEAD FULL OF DREAMS
Opravdová hudební pecka! Coldplay, jedna z nejpopulárnějších
kapel současnosti, která s každým albem i singly láme žebříčky
prodejů a poslechovosti, v koncertním ﬁlmu mapuje neuvěřitelnou cestu, kterou urazila od skromných začátků až k hvězdné slávě na největších světových stadionech. Režisér Mat Whitecross
brilantně skloubil záběry z živých vystoupení se zákulisními
scénami z úspěšného světového turné (které se Česku vyhnulo)
a doplnil je exkluzivními, nikdy nezveřejněnými archivy. Mládeži přístupný. Vstupné 200 Kčǀ120 min. Poměr písní a mluveného
slova bude cca 60:40.
Čtvrtek 15. listopadu ve 20.00
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Repríza českého ﬁlmu podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka. V hlavních rolích: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Marika Šoposká. Mládeži nepřístupný.
Vstupné 110 Kčǀ 92 min.
Pátek 16. listopadu ve 20.00
PRVNÍ ČLOVĚK
Premiéra dramatického příběhu letu Neila Armstronga na Měsíc mapuje oscarový režisér Damien Chazelle, který na oběžnou
dráhu vyslal Ryana Goslinga. Před padesáti lety se půlmiliarda
lidí mačkala u televizí, aby v přímém přenosu sledovala přistání
posádky Apolla 11 na Měsíci. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ141 min.
Stand up comedy - sólové výstupy bavičů
Sobota 17. listopadu v 19.00
NA STOJÁKA
Hodinové vystoupení vybraných komiků
plné zábavných výstupů s následnou autogramiádou a společným focením. Účinkují:
Ester Kočičková, Daniel Čech, Karel Hynek. Akci pořádá společnost Škoda Auto
ve spolupráci s městem Dobruška. Vstup
ZDARMA! Vstupenky vydává Informační centrum na náměstí F. L. Věka.
Neděle 18. listopadu v 15.00
PRINCEZNA A DRÁČEK
Repríza animovaného ﬁlmu o princezně Barborce, která se toulá
tajnými komnatami hradu, nalezne magickou knihu. Ta ji přenese
do říše zázraků plné nových dobrodružství a zvláštních stvoření.
Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ75 min. České znění.
26

Neděle 18. listopadu v 17.30
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY ﬁlm ve 3D
Premiéra rodinného fantastického ﬁlmu. Mocný černokněžník
Gellert Grindelwald (Johnny Depp) splnil hrozbu, že uteče z vazby, a začal shromažďovat své stoupence, z nichž většina vůbec
nic netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu čistokrevných čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi… Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kčǀ134 min. České znění.
Neděle 18. listopadu ve 20.00
TEN, KDO TĚ MILOVAL
Repríza české rodinné detektivky podle námětu Marie Poledňákové. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 22. listopadu v 10.00
TOMAN
Repríza českého dramatu. Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, muže mnoha jmen, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném
Československu. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kčǀ145 min.
Divadelní představení
Čtvrtek 22. listopadu v 19.30
MANŽELSKÝ POKER
Komedie Marca Camolettiho v podání herců Divadla Palace.
Hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová, Adéla Gondíková,
Kateřina Pindejová, Andrea Kerestešová, Michaela Sejnová, Jan
Krafka, Petr Stach. Vstupné: 390 Kč. Předprodej od neděle 4. listopadu od 15.30 hodin on-line na www.kino.mestodobruska.cz
Pátek 23. listopadu ve 20.00
CHVILKY
Premiéra českého dramatu. Mohlo by se zdát, že Anežka a její
život patří celé rodině, jen ne jí samotné. Snaží se pomáhat všem
blízkým, kteří to potřebují, a dostát slibům, které jim dala. Musí
se ale také naučit nastavit vlastní hranice a projevit své touhy
a přání, aby neztratila to nejdůležitější: sebe samu. V hlavních
rolích: Jenovéfa Boková, Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ93 min.
Sobota 24. listopadu a neděle 25. listopadu vždy v 17.30
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Premiéra českého animovaného ﬁlmu. Blíží se zima a naši známí
kutilové to nemohou nechat jen tak, navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka. Zimní radovánky Pata a Mata, to tu ještě nebylo!
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ60 min.
Sobota 24. listopadu ve 20.00
CREED II
Premiéra sportovního ﬁlmu. Adonis Creed
(Michael B. Jordan) bojuje se životem i sám
se sebou. Snaží se ze všech sil, aby se věnoval svým nejbližším a zároveň nezanedbával přípravu na důležitý souboj v ringu.
Dále hrají: Sylvester Stallone a Dolph Lundgren. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ100 min.
Neděle 25. listopadu v 15.00
GRINCH
Repríza animované komedie (2D). Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ86 min. České znění.
Neděle 25. listopadu ve 20.00
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY ﬁlm ve 3D
Repríza rodinného fantastického ﬁlmu. Mládeži přístupný.
Vstupné 150 Kčǀ134 min. České znění.
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Pondělí 26. listopadu v 19.00
OD SRDCE K SRDCI – koncert Tomáše Bartoše
Hudební a taneční večer plný známých melodií, české i světové
popové hudební scény. Hosté: Angee Pekárková, Lucie Jančárková, Markéta Hanušová. Choreograﬁe: DDM (Melounci) Anita
Melišová, ZUŠ Dobruška Petra Felcmanová, Eliška Václavková
a Kateřina Štětinová (Mažoretky Dobruška). Vstupné 100 Kč.
Čtvrtek 29. listopadu ve 20.00
VDOVY
Premiéra dramatického thrilleru. Příběh žen, které nemají téměř
nic společného. S výjimkou mrtvých manželů a velkých dluhů, které jim zanechali ze své nezdařené trestné činnosti. A tak
musí hodně přitvrdit a bojovat za své přežití. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ129 min.
Pátek 30. listopadu ve 20.00
MLADÍ ZABIJÁCI
Premiéra amerického thrilleru. Máte v telefonu choulostivé fotky? Thriller názorně, brutálně a komicky ukazuje, co to s člověkem udělá, když se takové obrázky dostanou „ven“. Lily je úplně
obyčejná středoškolačka, která spíš než v realitě žije na mobilu,
kde „postuje, lajkuje, šéruje a selfíčkuje“… Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kčǀ103 min.

MALÝ SÁL
Přednáška
Čtvrtek 15. listopadu v 18.00
ZAMBIE: ŽIVOT MEZI ZAMBIJCI A CESTOVÁNÍ
Přednáška o životě za dvoumetrovým plotem se střepy
z lahví, o svérázné zambijské
povaze, o tom, že Afrika může
být zelená. Prostřednictvím
fotograﬁí a vyprávění navštívíte dechberoucí Viktoriiny
vodopády, nejhlubší africké
jezero Tanganika, národní
parky Kafue a South Luangwa, plné divoké africké zvěře, ale i internát při střední
dívčí škole a podíváte se také
do průmyslové provincie
Copperbelt, kde jsou jedny
z největších měděných dolů
na světě. Vaším průvodcem netradiční cestovatelskou přednáškou bude Ing. Petra Svatoňová, která v Zambii strávila devět měsíců jako salesiánský dobrovolník. Pořádá vlastivědné muzeum
ve spolupráci s městskou knihovnou. Vstupné dobrovolné.
Besedy
Pondělí 19. listopadu v 17.00
STANISLAV MOTL NA POZVÁNÍ
SENÁTORA MIROSLAVA ANTLA
Vyprávění dvou kamarádů na téma LIDICKÝ VRAH (OZVĚNY
LIDICKÉ NOCI A DALŠÍ DRAMATICKÉ PŘÍBĚHY). Jaké
byly skutečné osudy Františka
Seidla, muže, který přežil lidickou tragédii, protože zabil
svého syna? Co s ním bylo
po válce a jak vlastně zemřel?
Kdo vlastně zavinil vyhlazení
Lidic a proč jeho láska k utajované milence byla prokletá?
Proč letci z Lidic, Josef Horák a Josef Stříbrný, nemohli
po válce v Lidicích žít? Proč

si krásná dívka vzala 13 let po válce dobrovolně život a co měla
společného s Lidicemi? To jsou pouze některé z otázek, na které
hledá odpovědi Stanislav Motl. VSTUP ZDARMA.
Pondělí 26. listopadu v 15.00
O GENERÁLU MIROSLAVU ŠTANDEROVI
Přednáší Pavel Štěpán. Beseda v rámci programu
Klubu seniorů přístupná široké veřejnosti.
Výstava
GENERÁL ŠTANDERA - 100 LET
ČESKOSLOVENSKÉHO VOJENSKÉHO LETECTVA
Výstava je otevřena do neděle 2. prosince v provozních hodinách
kina (hodinu před začátkem ﬁlmového představení a v době promítání ﬁlmu ve velkém sále).
Pro velký zájem PRODLOUŽENO.

FOYER KINA
Výstava
Čtvrtek 11. listopadu – neděle 18. listopadu
HISTORIE SOKOLA V DOBRUŠCE
- vernisáž čtvrtek 1. listopadu v 17 hodin.
Připravujeme
Pátek 7. prosince ve 14.00
OCHUTNÁVKA A NÁKUP MAĎARSKÝCH VÍN
A GASTRONOMICKÝCH SPECIALIT
Z OBLASTI BADAČONU
Přijďte nakoupit pěkný a netradiční vánoční dárek svým
blízkým a vybrat si
některé z přivezených
vín a specialit. Vstupné
100 Kč (zahrnuje pamětní skleničku degustaci vín, ochutnávku
specialit). K poslechu
(i k tanci) hraje stylová
reprodukovaná hudba.

Dobrušský zpravodaj
Měsíčník vydávaný městem Dobruška
jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Náklad: 3300 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 11931.
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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, Miloš Kaňa, Miroslav Sixta,
Dana Ehlová, Honza Ježdík, Vojtěch Podstavek,
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SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA

FLORBAL
Domácí mistrovské zápasy
a turnaje týmů FBC Dobruška

KRYTÝ BAZÉN

Pátek 2. listopadu - hala v Rokytnici v Orlických horách
FBC Dobruška - Florbal Chodov
pohár 3. kolo – ženy
19.00

Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798

Sobota 3. listopadu - hala v Rokytnici v Orlických horách
FBC Dobruška - Orel Rtyně v Podkrkonoší
1. liga– ženy
18.00

Provozní doba krytého bazénu:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

KRYTÝ 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

Neděle 4. listopadu - hala v Rokytnici v Orlických horách
FBC Dobruška - FTC Vysoké Mýto
2. liga - junioři
9.00
FBC Dobruška - SK Spartak Slatiňany
14.00
Neděle 11. listopadu - hala Základní školy Fr. Kupky
Turnaj mladších žákyň
9.00 – 13.00

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

Sobota 17. listopadu - hala v Rokytnici v Orlických horách
FBC Dobruška - FbK Orlicko-Třebovsko
Regionální liga – muži
9.00
FBC Dobruška - Piráti Sokol Chrudim
Regionální liga – muži
13.30
FBC Dobruška - Florbal Vsetín
1. liga - ženy
17.30

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

úterý a čtvrtek
čtvrtek
13 – 14
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Neděle 18. listopadu - hala v Rokytnici v Orlických horách
FBC Dobruška - FBC Ossiko Třinec
1. liga – ženy
15.00
Neděle 25. listopadu - hala Náchod
FBC Dobruška - Orel Rtyně v Podkrkonoší
1. liga – ženy

SAUNA
muži
ženy
muži
ženy
společná
muži
společná
společná

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

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.

SPINNING
S instruktorkou Alenou
Úterý
od 16.30

a

15.00

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 3. listopadu
SK Dobruška B – Baník Vamberk
okresní přebor - muži
Dobruška/Opočno – Chlumec/Nové Město
krajská soutěž – starší dorost

12.30

Neděle 11. listopadu
SK Dobruška B – Lokomotiva Borohrádek
okresní přebor - muži

10.00

Sobota 17. listopadu
SK Dobruška A – Sokol Třebeš
krajský přebor - muži

13.30
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10.00

PRAVIDELNÉ VŠESTRANNÉ CVIČENÍ
ve velkém sále sokolovny pro chlapce a děvčata ve věku od 6
do 10 let každé v pondělí od 17.30 hodin. Pořádá Tělocvičná
jednota Sokol Dobruška – oddíl všestrannosti. 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
Dvacet let vybíral trasy, aby to lidi bavilo
V létě včelaří - v zimě běžkaří. Mnozí
čtenáři už určitě uhodli, že řeč je o JOSEFU KONEČNÉM z Belvederu.
Ale pojďme od začátku: Přestože to zatím vůbec nevypadá, zima se kvapem blíží
a s ní také už 48. ročník oblíbené veřejné
lyžařské školy, kterou založil Otakar Krásný st. Právě on oslovil Josefa Konečného,
ten absolvoval instruktorský kurz a stal se
z něj vedoucí družstva. My se však soustřeďme na běžkaře, kteří tehdy začali
na hory jezdit se sjezdaři. Zájezdy se konaly vždy v sobotu a to zůstalo dodnes.
Poslední dvě desítky let organizoval
výlety Josef Konečný, který po skončení
minulé sezóny symbolicky předal žezlo
svému nástupci - Jiřímu Novákovi. „Zpočátku jezdilo běžkařů málo, asi do deseti. V době, kdy hlavní vedoucí VLŠ Ota
Krásný st. dával již před sjezdařením
přednost běžkám, běžkařské družstvo zároveň vedl. Později ho na krátkou dobu
zastoupil Jan Leiner,“ vzpomíná.
Zájem o běžecké lyžování postupně
narůstal, běžkaři se proto osamostatnili
a od zimní sezony 1999-2000 už vedle
autobusů sjezdařů vyrážel směrem k horám také autobus běžkařů. „Organizování
zájezdů na běžky jsem již krátce předtím
převzal deﬁnitivně já. Na celých dvacet
let. Byl to výborný kolektiv a snadno jsme

se vždy domluvili, kam pojedeme příště,“
pokračoval hlavní organizátor s tím, že
zimní aktivity uvítal.
A kam vedly stopy téhle běžkařské
party? „Jezdili jsme a jezdíme nejčastěji
od Masarykovy chaty zčásti po Jiráskově
cestě na hřebeni Orlických hor směrem
na Pěticestí, někdy až na Haničku nebo
do Rokytnice. To je obzvlášť oblíbená trasa. Občas také do Neratova, jindy opačným
směrem přes Vrchmezí do Olešnice nebo
do Nového Hrádku. Stopy pro běžkaře jsou
v současnosti vždy upravené, a to od Olešnice až do Rokytnice. Jezdili jsme a jezdíme
i do Krkonoš - na Černou horu, na Pomezní boudy nebo do Špindlerova Mlýna, dál
do Jeseníků a podle počasí i na Vysočinu.“
V sezóně skupina většinou zvládne deset výletů, délku trasy si každý určuje dle
své výkonnosti, v průměru to bývá třicet
kilometrů. Stálých běžkařů bývalo i přes
třicet, v současnosti se jich schází kolem
pětadvaceti. Často jsou doplňováni těmi,
kteří přijdou s lyžemi ráno k autobusu.
„Vždy je s radostí vezmeme, nikdy
nejsou odmítnuti, takže při hezkém zimním počasí bývá autobus plný. Vracíme se
s krásnými zážitky a domlouváme, kam
pojedeme příště,“ líčil Josef Konečný
s tím, že i letos, pokud mu to zdraví dovolí, rád na hory vyrazí.

„Běžkaření mě hrozně bavilo. Na běžkách mám nejraději pobyt na horách,
v přírodě a také pohyb. Navíc jsme společně viděli spoustu krásných míst. Snažil
jsem se vybírat trasy, aby to lidi bavilo
a ono je to bavilo,“ uzavřel. Organizaci
výletů věnoval mnoho času a energie, ale
jiskra v jeho oku, která doprovázela vzpomínky, vypovídala, že to dělal rád a odměnou mu byla spokojenost ostatních.
Důležitý vzkaz na závěr: Máte-li rádi
hory, sníh a běžky, můžete se k této partě přidat. Informace (o plánovaných zájezdech i fotky spokojených účastníků)
najdete na www.bezkari.unas.cz nebo
ve vývěsce na Šubertově náměstí. (eda)

Čtvrtý ročník běhu Dobruškou se vydařil

Absolutní vítězové 4. ročníku Běhu Dobruškou - Milan Viktora a Jitka Kábrtová
Na dvouapůlkilometrový okruh 4. ročníku Městského běhu Dobruškou vystartovalo 82 vytrvalců a vytrvalkyň. V hlavním
závodě jej účastníci zdolali čtyřikrát. Běželo se i na poloviční trati a stejně jako
vloni také pouze na jedno kolo (2,5 km).
Absolutními vítězi se stali pardubický
Milan Viktora, který desetikilometrovou
vzdálenost zdolal v čase 36:29 minuty,
a Jitka Kábrtová ze Studnice (49:05).

Výsledky - trať 10 km – muži – do 29
let: 1. Viktora Milan (Pardubice) 36:29
min., 2. Jelen Pavel (Hvězda Pardubice)
37:15, 3. Chudý Jonáš (Bílý Újezd) 39:12;
do 39 let: 1. Mocek Tomáš (Pardubice)
37:19, 2. Janda Martin (KOB Dobruška)
38:44, 3. Simon Martin (Jaroměř) 40:01;
do 49 let: 1. Kincl Marek (Maratonstav
Úpice) 37:08, 2. Čáp Ondřej (SK Dobruška) 38:54, 3. Palguta Roman (Indigo
Cycling Team) 41:56; nad 50 let: 1. Ulich
Petr (MT Dobruška) 38:31, 2. Bláha Milan (AF Křovice)
42:12, 3. Vejběra
Jan (Cyklo Pokr)
43:27. Ženy – do 29
let: 1. Spěváčková Jitka (Solnice)
53:06 min.; nad 40
let: 1. Kábrtová Jitka (Sokol Studnice)
49:05.
Trať 5 km – muži:
1. Hejduk Jan (Náchod) 19:03, 2.

Verner Pavel (Bohemia) 20:32, 3. Hájek
Václav (SK Dobruška) 20:34. Ženy: 1.
Vejběrová Eva (Hradec Králové) 22:46,
2. Baškovská Romana (Holky z Vršovky)
22:54, 3. Kolertová Eva (MT Dobruška)
24:45.
Trať 2,5 km - muži: 1. Šťásek Jan (Dobruška-Vinotéka) 12:27; chlapci: 1. Harnach Dominik (Skibob klub Dobruška)
9:48. Ženy: 1. Vejtasová Ilona (Holice)
14:31; dívky: 1. Rýdlová Barbora (Jizbice) 13:20 min.
(six)
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Dobrušští skibobisté netrpělivě vyhlížejí novou sezonu
Již několik týdnů si skibobisté ze Skibob klubu Dobruška stále opakují, že co
jsi dělal v létě, to v zimě jako když najdeš.
To, co oni v létě hledali, nebyl žádný poklad, ale hledali a nabírali síly na novou
sezónu, která již klepe na dveře. Několik teplých srpnových dní proto strávili
v Teplicích nad Metují, kde se zaměřili
na nabírání fyzické kondice, neboť hlav-

30

ním cílem většiny dobrušských skibobistů
je účast na březnovém mistrovství světa
v rakouském Nassfeldu.
Zanedbatelný ale nebude i případný celkový úspěch ve Světovém poháru
2019. Tady totiž Dobruška má držitelku
této trofeje z minulé sezóny Stanislavu
Preclíkovou. Ta zároveň bude obhajovat
i několik titulů mistryně světa.

A aby byla sezóna opravdu úspěšná,
vyjíždějí již v listopadu dobrušští skibobisté na soustředění na ledovec, kde zase
po létě „osedlají“ své skiboby.
Věřme tedy, že 51. sezóna, neboť český skibobový sport oslavil na konci srpna
50. výročí svého vzniku, bude pro dobrušské závodníky ze Skibob klubu Dobruška
ještě úspěšnější než ta loňská.
(jme)
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Křížovka o ceny
Třídílná tajenka říjnové křížovky ukrývala aktuální téma - volby do obecních
zastupitelstev. V Dobrušce volíme patnáct
zastupitelů. Malým chytákem byla číslovka. Pro ni jsme zvolili římské číslice.
Správné znění: VOLBA XV ZASTUPITELŮ. Někteří jste se nachytat nechali
a namísto XV se objevilo např. KV nebo
DO. Naprostá většina luštitelů si však
s římskou patnáctkou poradila.
V redakci se tentokrát sešlo na téměř

Nápověda: BO, KATA, OTOM.

šest desítek správných odpovědí. Z nich
jsme vylosovali tři výherce, kteří se mohou těšit na lístky na libovolné ﬁlmové
představení v dobrušském kině 70 v průběhu měsíce listopadu.
Po dvou vstupenkách vyhrávají dvě ženy
z Dobrušky - Miluše Marková s Alenou Fialovou. Také třetím šťastlivcem je Dobrušťák - Jan Novák. Výhercům blahopřejeme.
Poukázku na dva lístky na listopadový ﬁlm
si mohou vyzvednout v Informačním centru na náměstí F. L. Věka.
Také v tomto čísle soutěžíme o vstu-

penky do dobrušského kina. Tajenka
ukrývá příjmení dvou osobností. Víc neprozradíme.
Jestliže chcete zajít zdarma na ﬁlm
do dobrušského kina v předvánočním
období nebo před oslavami příchodu
nadcházejícího roku 2019, zašlete vyluštěnou tajenku se jménem, adresou
a telefonním číslem na redakční e-mail
zpravodaj@mestodobruska.cz nebo osobně odevzdejte do boxu v Informačním
centru nejpozději do pátku 16. listopadu.
Přejeme vám příjemnou zábavu.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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radost
KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

zazitek
...A POPÍJENÍ KÁVY

WWW.DOHAJAN.CZ

ULICE KOMENSKÉHO 1203 NÁCHOD
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Val 80, 518 01 Dobruška
e-mail: loziska@segment.cz
tel.: 734 313 717

Specialista na ložiska a strojní součásti

agroložiska

WWW.SKVORECKYCAFE.CZ

ložiskové
domky

silentbloky

Jedinečný přístup a maximální spolehlivost!

www.segment.cz
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800 600 000ÄËÄõõõȳÝºËɈéäËȳĀ

Originální příslušenství

rßéäËÙ«ĀËôÄüÝÙô«ÝÄÖÙäÄÙ]:Iȭ
MATRIX a.s.
<«ÖËôºǜǟǝȮǠǜǡǛǜWû¨ÄËôÄ:ÄĂÄËé
Tel.: 494 339 292
www.matrix-as.cz

Do 30. 11. 2018

Sleva Ă
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Tisícovka posluchačů zaplnila improvizované hlediště, které vyrostlo V MONTÁŽNÍ HALE dobrušských strojíren Koenig
& Bauer Grafitec pro druhý KONCERT
8. ročníku festivalu F. L. Věka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu sólistou
Emilem Rovnerem pod taktovkou dirigenta Marka Šedivého interpretoval hudbu Antonína Dvořáka. Více na straně 14.
Na tradičním SLAVNOSTNÍM VEČERU ve společenském centru převzali medaile
města bývalý místostarosta Jozef Dohnanský, hudebník Vladimír Otakar Jelínek a Petr
Pavel Poláček, spoluzakladatel skautského hnutí v Dobrušce. Podrobnosti na straně 8.
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