DOBRUŠSKÝ
ZPRAVODAJ 12|2018

str. 6 a 10

str. 10 a 11

W W W.
W MESTODOBRUSKA
A. C Z

str. 33

PLES REPUBLIKY

Na městském PLESE REPUBLIKY v dobrušské sokolovně se bavily tři stovky návštěvníků. Večerem na téma Století v tanci podle
scénáře Zdeňka Zahradníka provázeli moderátoři Iveta Hanušová a Jan Dušek. Vystoupila herečka a zpěvačka Světlana Nálepková,
k tanci hrál hronovský orchestr Relax band s kapelníkem Janem Drejslem.
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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
Vánoce klepou
na dveře! Na nejkrásnější
svátky
roku se netrpělivě
těší zejména děti,
zatímco
většina
dospělých
trne,
zda se Ježíškovi
podaří sehnat pod
stromeček všechny slíbené dárky. Pěší
zónu na náměstí F. L. Věka krášlí od středy 21. listopadu nádherně souměrný smrk
stříbrný se spoustou šišek pod svojí špicí.
Jeho cesta do sousedství fontány s mramorovou koulí nebyla dlouhá. Pracovníci
technických služeb jej s pomocí jeřábu
Petra Čančary z Křovic a za asistence
městské policie přivezli z Tyršovy ulice.
Třicetiletý strom našemu městu věnoval
pan Javůrek. Děkujeme.
Adventní čas v Dobrušce opět vyplní
celá řada kulturních a společenských akcí,
na něž se upřímně těším. Třeba vánoční
koncerty se ve městě chystají hned na několika místech. Vystoupení sourozenců
Ulrychových s Javory beatem slibuje nevšední zážitek, o čemž svědčí fakt, že po
vstupenkách do velkého sálu Společenského centra – Kina 70 se v předprodeji
doslova zaprášilo během jediného týdne.
Unikátní událost se odehraje v kostele
svatého Václava. V předvánočním čase se
v něm představí umělci z Národního divadla a společně s dětmi z naší základní
umělecké školy budou v novodobé premi-

éře interpretovat skladbu Dies Numini Et
Principi z pera dobrušského rodáka Augustina Šenkýře. Těším se také na tradiční
„Rybovku“, která zazní v Husově sboru.
Období adventu v našem městě bude
opět velmi pestré. Zapomeňte na předvánoční shon a nechte se pozvat na připravované akce, na nichž si můžete odpočinout
od každodenních starostí a přijít na jiné
myšlenky. Na sklonku roku se jako obvykle sejdeme u vánočního stromu, abychom
se během dětského Silvestříku rozloučili
s končícím rokem 2018 a odpálili báječný
ohňostroj!
Přeji vám klidný adventní čas a krásně prožité Vánoce. Užijte si závěr roku
po boku svých nejbližších nebo třeba společně s maďarskými přáteli z partnerského
městečka Abrahámhegy, kteří nás opět
pohostí v malém sále a foyer dobrušského
společenského centra. V pátek 7. prosince nás čeká tradiční ochutnávka lahodných vín z jižních svahů u jezera Balaton.
Gurmáni si určitě - stejně jako při Svatováclavských slavnostech – pochutnají
na pikantních maďarských klobásách a jelitech.
Rozsviťme společně vánoční strom na
náměstí F. L. Věka v podvečer v neděli
2. prosince.
Petr Lžíčař, starosta Dobrušky

Nástěnný kalendář
Dobruška 2019

Informační centrum na náměstí F. L. Věka nabízí nástěnný kalendář Dobruška 2019.
Autorem netradičních snímků
z našeho města je mladý novoměstský fotograf Michal Fanta. V dobrušských ulicích a okolních obcích se snažil zachytit
zajímavé detaily, kolem nichž denně často
nevšímavě chodíme. Dokážete určit, kde
se v Dobrušce nebo třeba v Domašíně či
v Pulicích nacházejí? Ochutnávkou je plánovací kalendář se snímky stejného autora
vložený do zpravodaje.
(red)

Číslo měsíce: 8

Výzva dobrušského kina

Dobruška, ﬁlmu zaslíbená. Celkem
osm ﬁlmových režisérů zavítalo během
letošního roku do našeho města. Posledním z nich byl Ivo Pavelek, který
v rámci oblíbeného dopoledního představení nejen pro seniory představil
dokument o Josefu Vágnerovi, dlouholetém řediteli zoologické zahrady ve
Dvoře Králové a zakladateli tamního
safari. Svoje letošní ﬁlmové novinky
letos v Dobrušce osobně představili Jiří
Vejdělek (Tátova volha), Ondřej Trojan
(Toman), Rudolf Havlík (Po čem muži
touží) a Tomáš Magnusek (Kluci z hor).
V rámci ﬁlmového semináře Dobrušská klapka se v našem Kině 70, které
v příštím roce oslaví kulaté půlstoletí,
představili Hynek Bočan, Jan Schmidt
a Tomáš Tintěra.

V březnu si připomeneme významné výročí. Naše Kino 70 promítá
už 50 let. K jubileu se připravuje slavnostní večer a výstava připomínající začátky
ﬁlmových představení v nové
budově v Komenského ulici.
Dovolujeme si vás požádat
o laskavé zapůjčení historických
fotograﬁí případně dalších materiálů či osobních vzpomínek, které se
vážou k výstavbě a otevření nové budovy kina v roce 1969 nebo k dalším kulturním
akcím pořádaným v počátcích existence
kina. O poskytnutí materiálů vás prosíme
do 23. prosince. Pro ochotné dárce máme
v informačním centru připraven malý vánoční dárek.
Předem děkujeme.
Pavel Štěpán,
programový vedoucí Kina 70
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Vánoce 2018
v Dobrušce

Pátek 30. listopadu
od 14 do 17 hodin

Sobota 1. prosince
od 9 do 14 hodin
StĆední škola
Podorlického
vzdølávacího centra

Nedøle 2. prosince
v 17 hodin
Námøstí F. L. Vøka

Úterý 4. prosince
v 17 hodin
Malý sál SC – Kino 70

Úterý 4. prosince
v 17 hodin
Univerzita Karlova

étvrtek 6. prosince
v 15 hodin
Møstská knihovna

étvrtek 6. prosince
v 17,30 hodin
Velký sál SC – Kino 70

Pátek 7. prosince
ve 14 hodin
Malý sál SC – Kino 70

Pátek 7. prosince
v 18 hodin
Náves v Domašínø

Sobota 8. prosince

éertovské špekáêky,
vláêky
a Den otevĆených dveĆí
Slavnostní rozsvícení
vánoêního stromu

Nedøle 16. prosince

II. Adventní koncert žákĎ
ZUŠ Dobruška

Úterý 18. prosince

s Pavlem Taussigem beseda s autorem knih
a promítání veselých „oživených obrázkĎ“

v 18 hodin
Kostel sv. Václava

Mikuláš s êertíky

Ochutnávka a nákup

19. – 21. prosince
Møstská knihovna

étvrtek 27. prosince
v 17 hodin
Synagoga

Pondølí 31. prosince
v 7 hodin
start Sokolovna

Úterý 11. prosince
v 19,30 hodin
Velký sál SC – Kino 70

étvrtek 13. prosince
v 16 hodin
Rýdlova vila –
Spolkový dĎm

Sobota 15. prosince
v 17 hodin
Stodola u OubrechtĎ
PohoĆí u Dobrušky

Nedøle 16. prosince
v 9,30 hodin
Velký sál SC – Kino 70

Vánoêní koncert ZdeĀka Svødíka
a Gabriely Machové
Silvestrovský pochod
40. roêník

Vánoêní pĆíbøh
úêinkují místní døti, koledy zahraje žesČový kvartet
z Valanky, následuje spoleêenské posezení v místním
pohostinství a promítání animovaného filmu
éeská mše vánoêní s obrázky Josefa Lady

Rodinné odpoledne v knihovnø

Pondølí 31. prosince
v 16,30 hodin
Námøstí F. L. Vøka

Úterý 1. ledna 2019

Silvestrovský bøh

SilvestĆík pro døti
s ohĀostrojem
vystoupí Maxíci námøstí plné svøtýlek a lampionĎ
zábavný program pro døti

Novoroêní cyklistická vyjížóka

ve 13 hodin
28. roêník
U prodejny kol Maršálek

Nedøle 6. ledna 2019
v 17 hodin
Námøstí F. L. Vøka

prodej vánoêních stromkĎ

v 18 hodin
Velký sál SC – Kino 70

vánoêní atmosféra s vánoêním obêerstvením
pro døti i dospølé

v 10 hodin start
22. roêník
U prodejny kol Maršálek

Vánoêní jarmark,
prezentace a prodej
lidových a umøleckých Ćemesel

Nedøle 9. prosince

Vánoce v knihovnø

Pondølí 31. prosince

Nedøle 9. prosince

Nedøle 9. prosince

Augustin ŠenkýĆ /1736-1796/
DRAMA MUSIC PASTORITIUM 1770
Sólisté a orchestr Národního
divadla a Døtský sbor ZUŠ

maóarských vín a gastronomických
specialit z oblasti Badaêonu

zábavný program pro rodiny s døtmi (divadélko,
vyrábøní, prodej nových døtských knih, hry a soutøže)

v 10 hodin
Loutková scéna
sokolovny

Rybova mše vánoêní

Pondølí 17. prosince

PĆijóte kĆtít nové knihy

I. Adventní koncert žákĎ
ZUŠ Dobruška

repríza loutkové pohádky

úêinkují: orchestr ZUŠ Týništø nad Orlicí,
sbor Carmina, Carmina Alta, sólisté

v 17 hodin
Sál ZUŠ

Povídám, povídám
vánoêní pohádku

éertovská svatba

v 15 hodin
HusĎv sbor

(úêinkují žáci ZUŠ Dobruška)

v 15 hodin
Møstská knihovna

od 9 do 15 hodin
Jídelna Sodexho
ZŠ Fr. Kupky

Nedøle 16. prosince
v 10 hodin
Loutková scéna
sokolovny

Zhasnutí vánoêního stromu
a vyhodnocení TĆíkrálové sbírky
úêinkují koledníci TĆíkrálové sbírky
a ŽesČový kvartet Valanky

éertovská svatba

loutková pohádka pro nejmenší døti

VÝSTAVY

Vánoêní koncert
Opoêenky
Javory a Javory Beat

Celý møsíc prosinec

Hana a Petr Ulrychovi koncert

v otevíracích hodinách
MÚ
Lapidárium MÚ

Vánoêní sousedské
posezení

Celý møsíc prosinec

punê, cukroví, koledy

Folkáêova vánoêní besídka
(Stará parta, Jak o život, Sedmý nebe)

Divadlo Církve éeskobratrské:
DomĎ

Hra nejen o vánocích a nejen pro døti
úêinkují døti z Církve bratrské v Bystrém a v Dobrušce

v provozních hodinách
kina
Malý sál SC – Kina 70

1. - 21. prosince
v pĎjêovních hodinách
Foyer møstské knihovny

Jan MaĆík:
Okouzlení dĆevem
Josef Kejval:
Biblické obrazy
Petr Pokorný:
Malý svøt jest êlovøk,
hlinøné plastiky
ZM÷ N A P RO GRA MU VYHRAZENA
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 31.10.2018
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 22/2018
dle předloženého návrhu
– zrušení každoročních převodů prosincových mezd včetně odvodů z mezd na depozitní účet na konci roku a s tím související
účtování výdajů mezd závěrem roku. Výdaje mezd za měsíc prosinec budou účtovány
vždy v lednu k datu skutečné výplaty
– uzavření nové verze pojistné smlouvy
č. 20813119-65 o pojištění majetku podnikatelů s pojišťovnou Česká pojišťovna a. s.,
IČ 45272956, na pojištění majetku města
s účinností od 01.11.2018, která nahrazuje
pojistnou smlouvu č. 20813119-65 účinnou
od 03.04.2018. Tato verze obsahuje připojištění budovy s číslem popisným 99 v Dobrušce včetně vybavení
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 06.09.2018 se společností STAVITELSTVI DS, s. r. o., IČ 25932381. Cena
díla sjednaného ve výše uvedené smlouvě vzroste o 575.190,80 Kč bez DPH,
tj. 695.980,87 Kč včetně DPH 21 % a bude
tak odpovídat částce 2.081.262,80 Kč bez
DPH, tj. 2.518.327,99 Kč včetně DPH 21 %
– uzavření darovací smlouvy č. Kva-JJ-18-054-SR/2018 se společností ŠKODA
AUTO, a. s., IČ 00177041 na realizaci akce
„Vybudování dětských hřišť v ul. Mírová“
– uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 247290035 pro akci: Stavební úpravy
a přístavba restaurace, Mírová 998, Dobruška
– uzavření smlouvy o dílo s panem Martinem
Holečkem, IČ 49989511, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce střechy na objektu č.p. 26 v Dobrušce“ za cenu
293.065 Kč bez DPH, tj. 354.608,65 Kč
vč. DPH
– objednání provedení sběrných míst
č. 11 a č. 13, 14 u pana Lukáše Kočího,
IČ 01296639, v rozsahu a za cenu speciﬁkovanou v cenové nabídce č. 52/2018 zpracované dne 24.10.2018 - cena provedení
sběrných míst dle této cenové nabídky činí
349.201 Kč bez DPH, tj. 422.533,21 Kč
vč. DPH 21 %
– výjimku z postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu
s bodem 3.1 čl. 3, odst. (13) organizační
směrnice města Dobrušky „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ umožňující
zadání veřejné zakázky malého rozsahu,
jejímž předmětem je provedení sběrných
míst č. 11 a č. 13, 14 panu Lukáši Kočímu,
IČ 01296639, bez provedení výběrového řízení způsobem stanoveným pro tzv. střední
zakázky
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na provedení stavby „Rekonstrukce ulice

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Podskalí v Dobrušce“ se společností KENVI CZ s. r. o., IČ 28825039. Tímto dodatkem se prodlužuje termín dokončení díla
do 14.12.2018
při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Půdní vestavba
ZUŠ Dobruška“ uzavření smlouvy o dílo
se společností KERSON, spol. s r. o.,
IČ 45536040
zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku
parc. č. 1026/1 v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky dle přiloženého zákresu
zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 13
ke Smlouvě 433/2005 o nájmu pozemků
uzavřené dne 02.09.2005 se Zemědělským
družstvem Dobruška, IČ 00128112, kterým
se změní předmět nájmu a výše nájemného.
Předmětem nájmu přestanou být pozemky
parc. č. 570/161 a 595/21 v obci Dobruška
a k. ú. Pulice
ukončení nájemní smlouvy k bytu
č. 26 v ulici Mírové čp. 812 v Dobrušce
s XXXXX, a to dohodou k 31.10.2018
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v ulici Orlické čp. 975 v Dobrušce s XXXXX,
a to dohodou k 31.10.2018
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v ulici Orlické čp. 976 v Dobrušce se XXXXX,
a to dohodou k 31.10.2018
uzavření Dodatku č. 73 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.10.2011 k bytu č. 1
v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s manžely XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 30.11.2018
uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 29.07.2011 k bytu č. 1 v domě
čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce
s XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 1 do 31.10.2019
zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené dne 16.08.2018 s Adélou
Vítovou, IČ 07206755, kterým se změní otevírací doba kavárny v budově čp. 70 v ulici
Komenského v Dobrušce, která je součástí pozemku parc. č. 106/1 v obci a k. ú.
Dobruška
zveřejnění záměru opakovaného krátkodobého pronájmu prostor sloužících podnikání, a to části chodby o výměře cca 1 m2
u hlavního vchodu v I. NP budovy polikliniky čp. 99 v Pulické ulici v Dobrušce, která
je součástí pozemku parc. č. 742/3 v obci
a k. ú. Dobruška
prodej mobilního telefonu Nokia 301 DS,
inv. č. MAJ000004737, XXXXX za dohodnutou cenu 600 Kč, která bude zaplacena
hotově při převzetí telefonu
zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemků
parc. č. 2148/10, 2148/1 a chodníku situovaného na pozemku parc. č. 2148/10 v obci
a k. ú. Dobruška dle přiloženého zákresu
uzavření Dílčí smlouvy o poskytování
služeb Vodafone OneNet – Hlasové konvergované služby (Technická speciﬁkace) k Rámcové smlouvě o prodeji zboží

a poskytování služeb Vodafone OneNet č.
010116 se společností Vodafone Czech Republic a. s., IČ 25788001
– že nebude vymáhána úhradu spoluúčasti z havarijního pojištění a odtah havarovaného vozidla v celkové výši 38.528 Kč
z pojistné události vzniklé dne 23.04.2018
od osoby odpovědné za způsobenou havárii, a to z důvodů uvedených v důvodové
zprávě
– uzavření Dodatku č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. RKA-VZ-28/2018 s Úřadem práce ČR – krajská
pobočka v Hradci Králové, IČ 72496991
a navýšení počtu pracovníků technických
služeb o 2 zaměstnance na dobu nejpozději
do 31.01.2019
– uzavření smlouvy o výpůjčce č. j. NG
1342/2017 s ČR -Národní galerií v Praze,
IČ 00023281. Předmětem smlouvy je zapůjčení originálů uměleckých děl ze sbírek
vlastivědného muzea na výstavu „Bonjour,
Monsieur Gauguin, Čeští umělci v Bretani“, která se uskuteční v Paláci Kinských
v Praze od 15.11.2018 do 18.03.2019

opravuje
– v souladu s čl. 9 odst. 1 Jednacího řádu
Rady města Dobrušky chybně uvedené
datum účinnosti pověření vedením odboru rozvoje města v podkladech a následně
i v usnesení č. RM 26/191/2018 ze 191.
schůze rady konané 17.10.2018. Příslušné
usnesení po opravě zní takto:
– Rada města Dobrušky pověřuje s účinností od 17.10.2018 Mgr. Martina Pošváře vedením Odboru rozvoje města
MěÚ Dobruška do doby jmenování nového vedoucího tohoto odboru.

souhlasí
– s nezbytným dopravním omezením v ul.
Školní a Kostelní souvisejícím s realizací
veřejné zakázky „Půdní vestavba ZUŠ Dobruška“ a za tímto účelem s vydáním souhlasu pro zhotovitele, kterým je společnost
KERSON spol. s r. o., IČ 45536040
– s přepisem odběrného místa EAN
859182400705470196 na adrese Pulická
173, 518 01 Dobruška, v rámci společnosti
Centropol Energy, a. s., IČ 25458302, a to
potvrzením Souhlasu vlastníka nemovitosti s přepisem elektřiny. Souhlas slouží
pro přepis elektřiny na adrese Pulická 173,
Dobruška, nájemci XXXXX
– s přemístěním potravinové skříně z místnosti pokoj s kuchyňským koutem
do místnosti předsíň dle přiloženého nákresu, v bytě č. 10 v čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce po dobu nájmu paní XXXXX.
Nájemce je povinen po skončení nájmu potravinovou skříň umístit v původním stavu
zpět na původní místo
– s provedením stavby „Stavební úpravy bytového domu čp. 731, 732, 733 a 734“ dle
projektové dokumentace pro vydání staveb-
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ního povolení vypracované společností BITTNER architects, s. r. o., datum 08/2015
(koordinační situační výkres stavby označen
datem 5/2018) na pozemku města Dobrušky
parc. č. 2148/10 v k. ú. Dobruška a na něm
umístěném chodníku přiléhajícím k bytovému domu a s provedením okapového chodníku či jiné vhodné úpravy povrchu (kačírek)
na tomto pozemku v šíři max. 60 cm okolo
3 stran bytového domu (kromě strany sousedící s městským chodníkem) a zároveň s vyznačením tohoto souhlasu na koordinačním
situačním výkresu stavby pro účely podání
žádosti o výjimku z obecných požadavků
na výstavbu dle § 169 odst. 2 zák. 183/2006
Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších
předpisů, a podání žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu stavebníkem
– se zvláštním užíváním k domu čp. 731–734
přilehlého chodníku situovaného na pozemku parc. č. 2148/10 v obci a k. ú. Dobruška
za účelem spočívajícím v provádění stavebních prací po dobu realizace stavby „Stavební úpravy bytového domu čp. 731, 732,
733 a 734“

–
–

–

–

byla seznámena
– s přehledem o plnění rozpočtu města
za I. – III. čtvrtletí 2018 předloženým
odborem ﬁnančním a školským. Rozpočtové hospodaření města skončilo
k 30.09.2018 přebytkem hospodaření
ve výši 16.604.803,73 Kč

–

ruší

–

– usnesení č. RM 02/191/2018 týkající se vymáhání spoluúčasti z havarijního pojištění
a odtah havarovaného vozidla od osoby odpovědné za způsobenou havárii v celkové
výši 38.528 Kč z pojistné události vzniklé
dne 23.04.2018 a ukládá OFŠ vrátit osobě
odpovědné za způsobenou havárii částku
od ní již přijatou na náhradu škody.

Rada města
dne 12.11.2018
bere na vědomí
– zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
města Dobruška za rok 2018

schvaluje
– uzavření darovací smlouvy č. 141/2018/
SR/JJ se společností ŠKODA AUTO, a. s.,
IČ 00177041, jejímž předmětem je poskytnutí daru na realizaci akce „Zvýšení
dopravní bezpečnosti pomocí pořízení stacionárního měřiče rychlosti“
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce lávky
v Pulicích, Dobruška“ uzavření smlouvy
o dílo se společností GARRET – CZ, spol.
s r. o., IČ 25933272. Nabídková cena tohoto
dodavatele činí 1.015.162,73 Kč bez DPH,
tj. 1.228.346,90 Kč vč. DPH podle platné
sazby
– výjimku z postupu pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu v souladu s bodem
3.1 čl. 3, odst. (13) organizační směrnice
města Dobrušky „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ umožňující zadání
veřejné zakázky „Rekonstrukce lávky v Pulicích, Dobruška“ společnosti GARRET
– CZ, spol. s r. o., IČ 25933272, bez provedení výběrového řízení způsobem stanoveným pro tzv. střední zakázky
– objednání pasportu stávajícího stavu, sta-
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–

–

vebně technického průzkumu nosných
konstrukcí a studie interiéru včetně projektu slaboproudých rozvodů pro účely
rozhodnutí o využití bývalé budovy Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity
Karlovy u společnosti GEBAS atelier architects, s. r. o., IČ 28849442 v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 07.11.2018 za 480.000
Kč bez DPH, tj. 580.800 Kč vč. 21 % DPH
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s XXXXX
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o pronájmu pozemků č. 529/02, uzavřené
s Podorlickým zemědělským družstvem,
IČ 47452994, kterým se změní roční nájemné od 01.01.2018 na částku 591 Kč
uzavření Smlouvy o nájmu pozemku se
společností Chládek a Tintěra, Pardubice,
a. s., IČ 25253361 na část pozemku parc.
č. 2944/2 v obci a k. ú. Dobruška o výměře
cca 500 m2 za účelem skladování asfaltového R-materiálu
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 12 v domě čp. 1011 v ulici
Na Příčnici v Dobrušce ze dne 01.09.2015
uzavřené s XXXXX, jímž se prodlužuje
doba nájmu bytu č. 12 do 30.11.2019
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 27.11.2008 se Střední školou
– Podorlickým vzdělávacím centrem, Dobruška, IČ 71340726
Plán inventur na rok 2018 vydaný ke Směrnici k provádění inventarizace majetku
a závazků města Dobrušky č. OS 20
dvě bezplatná ﬁlmová představení ve Společenském centru – Kině 70 v Dobrušce dne
23.01.2019 v 17:00 hodin a v 19:00 hodin
pro děti a dobrovolníky podílející se na organizaci a realizaci 18. ročníku Tříkrálové
sbírky v Dobrušce
vyřazení 6 ks nástěnných kalendářů 100
LET REPUBLIKY a 14 ks nástěnných kalendářů DOBRUŠKA 2018 z prodeje informačního centra

zřizuje
– pro volební období 2018-2022 tyto komise
rady města:
1) Bytová a sociální komise
2) Likvidační komise
3) Regenerační komise
4) Kulturní komise
5) Komise pro teplárnu
Schůzi komise svolává předseda komise dle
potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce s výjimkou letních prázdnin. Zápisy
ze schůzí předkládá předseda k seznámení
radě města.

jmenuje
– zástupci zřizovatele do školské rady při
Základní škole Františka Kupky, Dobruška
od 01.01.2019 Blanku Čiháčkovou a Bc.
Martinu Raškovou
– předsedou bytové a sociální komise rady
města Blanku Čiháčkovou a členy komise
Ing. Mgr. Simonu Dolkovou, Ing. Zdeňku Hanouskovou, Bc. Táňu Klimešovou
a Bc. Martinu Raškovou
– předsedou likvidační komise rady města
Miroslava Sixtu a členy komise Ing. Zdeňku Hanouskovou a Pavla Štěpána
– předsedou regenerační komise rady města
Ing. arch. Oldřicha Bittnera a členy komise Ing. Petra Lžíčaře, Mgr. Jiřího Macha,
Ing. Radomíra Raise, Petra Slavíka a Michala Štefanidese

– předsedou kulturní komise rady města Blanku Čiháčkovou a členy komise
Bc. Danu Ehlovou, Miloše Flígra, Libuši Kujalovou, Bc. Lenku Matuškovou,
Mgr. Janu Melicharovou, Gabrielu Melounovou, Mgr. Radanu Moravcovou, Františka Nagyho, Bc. Martinu Raškovou, Tomáše
Ulrycha a Davida Urbana, DiS.
– předsedou komise pro teplárnu rady města
Ing. Karla Brázdila, CSc. a členy komise
Roberta France, Ing. arch. Tomáše Haroma,
Ivana Koláčného a Ing. Petra Lžíčaře

pověřuje
– Petru Hůlkovou, referentku oddělení majetku města, aby za město Dobrušku hlasovala na schůzi Společenství vlastníků bytů,
Mírová 812–813, Dobruška, se sídlem Mírová 812, 518 01 Dobruška, IČ 26009311,
pro přijetí rozhodnutí, jímž bude vyjádřen
nezájem o koupi pozemku parc. č. 2150/70
v obci a k. ú. Dobruška tímto společenstvím

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– směnu pozemku parc. č. 662/1 o výměře
203 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1958-159/2018 vyhotoveným dne
11.09.2018 společností Geospol, s. r. o., Dobruška, z pozemku parc. č. 662 v obci a k. ú.
Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky, za
pozemky parc. č. 658/2 o výměře 7 m2, parc.
č. 2817/20 o výměře 40 m2, parc. č. 2817/24
o výměře 17 m2 a za pozemek parc. č. 629/10
o výměře 23 m2, oddělený stejným geometrickým plánem z pozemku parc. č. 629/1,
vše v obci a k. ú. Dobruška, ve spoluvlastnictví manželů XXXXX, oba trvale bytem
XXXXX. Směna bude realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá cena směňovaných
pozemků je stejná, tj. 4.060 Kč. Náklady na
vyhotovení geometrického plánu nutného
k oddělení pozemků a správní poplatek za
návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí město Dobruška.

Zastupitelstvo města
dne 05.11.2018
schvaluje
– dva místostarosty
– v souladu s § 81 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členům zastupitelstva obce
v souvislosti s výkonem jejich funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro
zaměstnance obce a v jejich mezích podle
pravidel pro poskytování cestovních náhrad
členům zastupitelstva obce, stanovených zastupitelstvem obce a v souladu s vnitřními
předpisy města Dobrušky upravujícími poskytování cestovních náhrad zaměstnancům
platnými v době uskutečnění pracovní cesty

určuje
– v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích, že pro výkon funkce starosty bude
člen zastupitelstva uvolněn
– v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích, že jeden místostarosta bude uvolněný a jeden neuvolněný
– v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích místostarostu Miroslava Sixtu
zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1)
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o vstupu do manželství
paní Blanku Čiháčkovou, paní Bc. Martinu
Raškovou, pana Pavla
Štěpána a pana Ing.
Mgr. Petra Tojnara

stanovuje

zřizuje
– ﬁnanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné

volí
– starostou Ing. Petra Lžíčaře
– uvolněným místostarostou Miroslava Sixtu
– neuvolněným místostarostou Petra Sadovského
– členem Rady města Dobrušky Ing. arch. Oldřicha Bittnera
– členem Rady města Dobrušky Ivana Koláčného
– do funkce předsedy ﬁnančního výboru
Ing. Karla Brázdila, CSc.
– členem ﬁnančního výboru Blanku Čiháčkovou
– členem ﬁnančního výboru Miroslava Nováka
– do funkce předsedy kontrolního výboru
PharmDr. Jiřího Gregora, Ph.D.
– členem kontrolního výboru Lukáše Frýželku
– členem kontrolního výboru Pavla Štěpána.

–
–
–
–
–

pověřuje
– v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991
Sb., o obecní polici, místostarostu Petra
Sadovského řízením Městské policie města
Dobrušky s účinností od 05.11.2018
– dle § 11a odst. 1 písm. a) zákona č.
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, přijímáním prohlášení

–

–
v souladu s §
72 odst. 2 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve
znění pozdějších přepisů, odměny za výkon
jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
člen rady ..................................... 4.000 Kč
předseda výboru zastupitelstva, komise
rady ............................................. 2.000 Kč
člen výboru zastupitelstva, komise rady
................................................... 1.500 Kč
člen zastupitelstva ....................... 1.000 Kč
neuvolněný místostarosta .......... 20.000 Kč
Odměny za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva se budou poskytovat
ode dne přijetí tohoto usnesení.
Odměna za výkon funkce místostarosty
jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce se bude poskytovat ve výši 20.000 Kč
za měsíc. Odměna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce místostarosty.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu.
V případě personální změny v obsazení
jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce bude odměna náležet ode
dne zvolení do této funkce.
v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích, že při souběhu výkonu
dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne
jako součet dvou odměn stanovených pro
jednotlivé funkce, upravené v § 74 odst. 3
zákona o obcích

– v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí členovi zastupitelstva obce z peněžního
fondu nebo z rozpočtu obce:
a) příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že
spolu vstupují do manželství,
b) příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech,
c) příspěvku na stravování, jde-li o uvolněného
člena zastupitelstva obce,
d) příspěvku na penzijní připojištění se státním
příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, jde-li
o uvolněného člena zastupitelstva obce,
e) odměny při významném životním výročí,
jde- li o uvolněného člena zastupitelstva
f) příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného
člena zastupitelstva obce,
g) příspěvku na rekreaci, jde-li o uvolněného
člena zastupitelstva obce.
Tato plnění se členovi zastupitelstva obce poskytují za stejných podmínek a ve stejné výši
jako zaměstnancům obce a dle vnitřních předpisů města Dobrušky.

bylo seznámeno
– s rozpočtovými opatřeními č. 21 - 22/2018
schválenými Radou města Dobrušky.

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
Dovolujeme si Vás pozvat
na poslední zasedání
Zastupitelstva města Dobrušky
v letošním roce, které se uskuteční
v pondělí 17. prosince od 17 hodin
ve Společenském centru-Kina 70

Z pracovního diáře starosty
■ Úterý 16. října: příprava strategického
plánu Dobrušky – rozhovory ve ﬁrmách
Stuha, CZT, iBora a Sunfood.
■ Středa 17. 10.: jednání s provozním ředitelem Sodexo.
■ Čtvrtek 18. 10: příprava strategického
plánu města – rozhovory ve ﬁrmách
Nutrin, Metallic Technologies, Zemědělské družstvo Dobruška.
■ Pátek 19. 10.: jednání s vedením Aqua
servisu o plánu obnovy vodovodů a kanalizací.
■ Pondělí 22. 10.: strategický plán Dobrušky – rozhovory ve společnostech Koenig
& Bauer Graﬁtec, Geodézie, Topos a MT.
■ Středa 24. 10.: návštěva Radka Zezulky,
ředitele odboru Úřadu pro zastupování
státu v Rychnově n. K. a setkání s Piotrem Kurczakem, provozním ředitelem
společnosti Sodexo.
■ Pátek 26. 10.: strategický plán – rozhovory ve ﬁrmách Farmář, Panam a Segment.
■ Sobota 27. 10.: Ples republiky v sokolovně.

■ Neděle 28. 10.: slavnostní
vysazení Stromu svobody
a závěrečný koncert festivalu F. L. Věka
v kině.
■ Pondělí 29. 10.: pracovní jednání s projektantem úprav pobočky Univerzity
Karlovy v Dobrušce, jednání se zástupcem Škoda auto (p. Jedlinským).
■ Úterý 30. 10.: porada odboru rozvoje
města.
■ Středa 31. 10.: schůze rady města.
■ Čtvrtek 1. listopadu: jednání s vedením
Univerzity Karlovy v Praze, vernisáž
výstavy o historii dobrušského Sokola
v kině.
■ pátek 2. 11.: schůzka s architektem Dušanem Řezaninou.
■ Pondělí 5. 11.: ustavující zasedání městského zastupitelstva.
■ Úterý 6. 11.: jednání s advokáty z advokátní kanceláře KVB Pardubice.
■ Středa 7. 11.: kontrolní den rekonstrukce atletické dráhy na stadionu; strategický plán města – pohovor v pivovaru;

jednání s projektantem univerzity.
■ Čtvrtek 8. 11.: schůzka s Pavlem Burešem, projektovým manažerem oddělení
nemovitostí společnosti LIDL.
■ Pátek 9. 11.: pravidelná schůzka s městským architektem Tomášem Haromem.
■ Pondělí 12. 11.: jednání s architektem
Tučkem, hřiště (Hřebíček), pietní akt
u příležitosti Dne veteránů; jednání
v Opočně o možném využití areálu bývalé nemocnice nabídkou sociálních služeb.
■ Čtvrtek 15. 11.: jednání se zaměstnanci pobočky Univerzity Karlovy; porada
odboru rozvoje města.
■ Pátek 16. 11.: jednání s Oldřichem Hyskem, architektem sportovní haly Pulická.
7
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Okénko poslance Petra Sadovského:
Situace v rychnovské nemocnici
Seznamte se se situací v rychnovské
nemocnici. Šéfka špitálu v Náchodě odvolala náměstka, primáři si na něj stěžovali. Psalo se v médiích 4. listopadu 2018.
Po víc než roce skončí ve vedení Oblastní nemocnice v Náchodě náměstek pro
léčebnou péči Pavel Svoboda. Předsedkyně představenstva nemocnice Ivana
Urešová ho odvolala k 31. prosinci. Podle
rychnovských lékařů náměstek vyhrotil
za poslední měsíc vztahy vůči personálu
v podřízené nemocnici.
Pan hejtman Jiří Štěpán jako další
problém vidí stárnutí personálu nemocnice. Ano, souhlasím, ale řešení je jediné. Vidím ho v přijímání více studentů

na střední zdravotnické školy a zabránění
odchodu absolventů mimo zdravotnictví
kvůli špatné motivaci. Potřebujeme zvýšit
počty nastupujících absolventů středních
zdravotnických škol.
Vše je v rukou vedení kraje, který je
zřizovatelem středního školství. Jeho síť
v současnosti prochází těžko zdůvodnitelnými destabilizačními experimenty
náměstkyně Martiny Berdychové. Nemocnice jsou také krajské a na starost je
má náměstek Aleš Cabicar.
Všem nám jde přece o stejnou věc
a hlavně jde přece o lidi - v tomto případě o pacienty a o dostatečně motivované
zdravotníky, kterým musíme dát nejen

pocit uznání, dlouhodobé perspektivy
uplatnění a růstu ve vystudovaném oboru.
Musíme je za kvalitní práci řádně odměnit.
Provoz rychnovské nemocnice musí
zůstat zachován v plném rozsahu. Nemůžeme si dovolit ztratit jediného lékaře
nebo sestru. Proto se budu snažit ve spojení s dalšími kolegy o zajištění komplexní
péče v rychnovské nemocnici.
Petr Sadovský, místostarosta
a poslanec Parlamentu ČR

AKTUALITY Z MĚSTA
Městský úřad (starostové)
1850 – 1945:
1850 – 1852 Antonín Schwarz
1852 – 1861 Josef Eustach Kittel
1861 – 1865 František Beer
1865 – 1886 František Laichter
1886 – 1887 Karel Šarf
1887 – 1897 Josef Archleb
1897 Václav Viravský,
předseda správní komise
1897 – 1902 Josef Vondra
1902 – 1906 Emil Vopršálek
1906 – 1913 Eduard Žižka
1913 – 1919 Josef Nemajer
1919 – 1923 Jan Burian
1923 – 1929 Josef Vaněk
1929 – 1931 Václav Malý
1931 – 1939 Josef Vaněk
1939 – 1945 Hugo Matyáš
Místní (od r. 1960 městský) národní
výbor (předsedové) 1945 – 1990:
1945 František Wünsch
(revoluční MNV)
1945 – 1946 Jaroslav Šaroun
1946 – 1950 Josef Čiháček
1950 – 1953 Marie Čtvrtečková
1953 – 1954 Josef Jehlička
1954 – 1960 Rudolf Štandera
1961 – 1971 Bohuslav Skočdopole
1971 – 1979 Rudolf Štandera
1979 – 1985 Bedřich Jirsa
1985 – 1990 Karel Joukl
Obnovený městský úřad (starostové)
od 1990:
1990 – 1998 Vladimír Zrzavý
1998 – 2006 Oldřich Klobas
2006 – 2016 Petr Tojnar
2016 –
Petr Lžíčař
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Starostou Dobrušky znovu
zvolen Ing. Petr Lžíčař
Na ustavujícím zasedání městského
zastupitelstva vzešlého z říjnových komunálních voleb byl na nadcházející čtyřleté
funkční období 2018 – 2022 zvolen starostou Ing. Petr Lžíčař z vítězného Sdružení
nezávislých kandidátů – Veřejnost pro
všestranný rozvoj Dobrušky. Místostarosty se v pondělí 5. listopadu stali Mi-

roslav Sixta a Petr
Sadovský. Pětičlennou radu města
Dobrušky dále tvoří
Ing. arch. Oldřich
Bittner a Ivan Koláčný. Více v úředním zápise z jednání
zastupitelstva na straně 7. (red)

Medailónky dobrušských starostů
a předsedů národního výboru
SCHWARZ Antonín, lékař, kronikář,
starostou v letech 1850 - 1852
Byl zdejším lékařem, 1822 – 1845
purkmistrem a 1850 – 1852 prvním dobrušským starostou. K 1. lednu 1836 založil
a také začal i psát první oﬁciální městskou
kroniku.

BEER František, starostou v letech 1861
– 1865
Bratr dobrušského kronikáře a malíře
Aloise Beera. Stál v čele tzv. chalupnického zastupitelstva, které se snažilo omezit
výhody bohatých nákladníků a ulehčit sociálně slabším vrstvám. Beerovské vedení
města bylo terčem mnohých hanopisů, proti nimž se však dokázalo i soudně obhájit.

KITTEL Josef Eustach, starostou v letech 1852- 1861
Svým občanským povoláním byl lékárníkem. Z jeho doby pochází znak, který
dodnes používá lékárna U Zlatého lva.
Kromě toho zastával také úřad poštmistra. Spíše však než o obecní se staral o své
vlastní zájmy, takže za jeho starostenské
éry přišla Dobruška o sídlo okresního
soudu, který byl přestěhován do Opočna,
a přes veškeré úsilí se jej již nikdy nepodařilo získat zpět.

LAICHTER František,
starostou v letech 1865 1886
Svým občanským povoláním byl pekař. Spoluzakládal čtenářskou besedu
Mutina a pěvecký spolek
Dobroš. Roku 1885 se
stal terčem hanopisu. Při
správě města prožil nelehké časy pruské
okupace 1866 a 7. října téhož roku i strašlivý požár města.

Starostové:
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ŠARF Karel, starostou v letech 1886 –
1887
Původně důstojník c. a k. armády.
V Dobrušce byl na výslužbě. Divadelní
ochotník a režisér. Jeho starostování bylo
jen krátkodobé a přechodné, po roce uvolnil místo Josefu Archlebovi.
ARCHLEB Josef, průmyslový
podnikatel,
starostou v letech 1887
- 1897
V roce 1865 si v Dobrušce zařídil výrobnu likérů a fotoateliér. V roce
1877 založil v Dobrušce
závod na výrobu likérů
"La ferme". V letech 1881 až 1913 vydával a vedl odborný časopis o lékárnictví a vinařství. 1882 se stal zakládajícím
členem Spolku českých žurnalistů. V letech 1889 a 1892 byl hlavním iniciátorem
krajinských hospodářských a průmyslových výstav v Dobrušce, které měly za cíl
přispět k rozvoji regionálního průmyslového podnikání. Velkou podporu poskytl
Archleb rozvoji spolkového a kulturního
života v Dobrušce. Byl mecenášem začínajícího malíře Františka Kupky.
VIRAVSKÝ Václav František, učitel,
hudebník,
obchodník,
předseda správní komise
v roce 1897
Původně byl učitelem, avšak v roce 1861
opustil učitelskou službu
a věnoval se textilnímu
podnikání. Spoluzakladatel akciových společností
Spolkové přádelny lnu v Opočně (1867)
a Spolku tkalcovského ve Valu (1868). Viravský byl také vynikajícím hudebníkem
a od roku 1881 prvním dirigentem pěvecké jednoty Vlasta.
VONDRA Josef, starostou v letech 1897
– 1902
Stejně jako jeho předchůdci i on usiloval o vybudování železničního spojení
mezi Dobruškou a Opočnem. Jeho starostování bylo ztíženo neutěšeným stavem městských ﬁnancí.
VOPRŠÁLEK Emil, kulturní pracovník,
starostou v letech 1902 - 1906
V Dobrušce působil jako poštmistr a ředitel živnostenské záložny. Řídil
Čtenářskou besedu Mutina, byl členem
spolku divadelních ochotníků, pěveckého souboru Dobroš, Sokola, hasičů a hrál
i v dobrušském ﬁlharmonickém sdružení.
ŽIŽKA Eduard, lékárník, podnikatel,
starostou v letech 1906 - 1913
Zakladatel lékárnické dynastie Žižkových, která působila v lékárně U Zlatého
lva v Dobrušce po téměř celé jedno století.

V dobrušské lékárně nastoupil po absolvování pražské univerzity dne 1. června
1882. Společně s dobrušským podnikatelem Nemajerem stál u zrodu místního
českého stuhárenského průmyslu. V roce
1903 uvedli do provozu druhou továrnu
na stuhy v Dobrušce pod ﬁrmou Nemajer
a Žižka.
NEMAJER Josef, starostou v letech 1913 –
1919
Podnikatelský
společník a následovník
Eduarda Žižky ve starostenské funkci. Tu zastával za Rakousko-Uherska
i v počátcích samostatné
republiky. Společně s obyvateli města
prožíval těžké období první světové války.
BURIAN Jan, obchodník, zakladatel dobrušské
lokálky, starostou v letech 1919 - 1923
Velice se zasloužil
o zřízení lokální železniční trati z Dobrušky do
Opočna. Ta byla dána do
provozu 1. listopadu 1908 a dlouho se jí
říkalo „Buriánka“. Za něho byla též zahájena elektriﬁkace města s prvním rozžehnutím v roce 1920. Patřil mezi zakládající
členy Sokola. R. 1937 ho obec Mělčany
jmenovala svým čestným občanem.
VANĚK Josef, podnikatel, starostou města v letech 1923 – 1929 a 1931
- 1939
Patřil k zakladatelské
generaci
dobrušských
podnikatelů.
Sňatkem
s dcerou Václava Slavíka
se stal spolupodílníkem
továrny na hospodářské stroje V. Slavík
a zeť, která patřila k nejúspěšnějším dobrušským podnikům první poloviny 20.
století. Téměř po celé období meziválečné republiky zastával úřad starosty města a v této funkci také přivítal prezidenta
T. G. Masaryka při jeho návštěvě Dobrušky. Za jeho starostování procházela
Dobruška úspěšným hospodářským a společenským rozvojem. Byl rovněž členem
řady místních spolků. Psal deník, který zachycuje podstatnou část 20. století
a události, k nimž v této době především
v Dobrušce došlo.
MALÝ Václav, zakladatel muzea, starostou v letech 1929 - 1931
Poštmistr v Dobrušce.
Před vznikem ČSR byl
v letech první světové
války zapojen do protihabsburského
odboje

v organizaci Maﬃe. Byl zakladatelem
a dlouhou dobu také správcem zdejšího
muzea.
MATYÁŠ Hugo, starostou v letech 1939 – 1945
V čele města stál v nelehkých dobách nacistické okupace. Přesto šlo
o člověka čestného, který si nezadal spoluprací
s nacisty. Snažil se město
uchránit všech pohrom, které v této době
hrozily, a v převážné většině případů se
mu to podařilo. I po osvobození se mu
dostalo satisfakce, přinejmenším tím, že
nebyl nikdy a nikým nařčen z kolaborace.

Předsedové místního
(od roku 1960 městského)
národního výboru:
WÜNSCH
František,
předsedou revolučního
národního výboru v roce
1945
Spolupůsobil při vytváření ilegálního revolučního
národního
výboru, který se ujal
správy města v květnových dnech roku 1945. Ve funkci byl pak
zakrátko vystřídán svým nástupcem, který
vzešel z dohody politických stran.
ŠAROUN
Jaroslav,
předsedou místního národního výboru v letech
1945 – 1946
Podnikatel,
majitel
Fruty. Předsedou MNV
byl pouze krátce do prvních poválečných voleb.
ČIHÁČEK Josef, předsedou místního národního výboru v letech 1946
– 1950
Již za první republiky
byl členem městského
zastupitelstva za Komunistickou stranu Československa. Za okupace
působil jako člen okresního ilegálního vedení KSČ. Za svoji odbojovou činnost byl
2. července 1940 zatčen a až do konce
války žalářován v nacistických věznicích
s vizitkou „R. U. – návrat nežádoucí“. Po
osvobození se zapojil do veřejné práce. Zastával funkci předsedy a poté i místopředsedy MNV v Dobrušce. Za svoji odbojovou
činnost byl vyznamenán Československou
vojenskou medailí za zásluhy.
ČTVRTEČKOVÁ Marie, předsedkyní
místního národního výboru v letech 1950
– 1953
Předsedkyní MNV se stala na počátku
9
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kritických let padesátých. Podílela se tak
i na celé řadě negativních jevů tohoto období, mj. i na stagnaci města v této době.
Po skončení svého působení ve funkci
předsedkyně MNV z Dobrušky odešla.
V roce 1968 se postavila na stranu obrodných sil a poté byla vyloučena z KSČ.
JEHLIČKA Josef, předsedou místního
národního výboru v letech 1953 – 1954
Původně poštmistr, v květnu 1945 se
aktivně účastnil národní revoluce. Přední místní funkcionář KSČ. V čele města
stanul jen na krátkou dobu na konci první
poloviny padesátých let.
ŠTANDERA
Rudolf,
předsedou místního národního výboru v letech
1954 – 1960, předsedou
městského národního výboru v letech 1971 – 1979
Za jeho působení
v prvním i druhém období došlo ke znatelnému posunu v rozvoji města. Přesto, že
jeho druhé volební období bylo v letech
tzv. normalizace, podařila se mu řada
úspěšných kroků týkajících se především
výstavby města a rozvoje jeho služeb. Podílel se i na rozvoji místní kultury. V roce
1972 byl otevřen pro veřejnost rodný
domek Fr. Vl. Heka a roku 1976 Galerie Věry Jičínské v Laichterově domku.
V roce 1970 byl jedním z hlavních organizátorů reprezentativních oslav 650. výročí
první písemné zprávy o Dobrušce.
SKOČDOPOLE Bohuslav, předsedou městského národního výboru
v letech 1961 – 1971
Funkci
předsedy
MěstNV zastával v uvolněnější atmosféře šedesátých let. Podporoval

rozvoj místního kulturního života. Za jeho
vedení se postavila nová budova 70 mm
kina.
JIRSA Bedřich, předsedou městského národního výboru v letech 1979
– 1985
Za jeho vedení došlo k výstavbě krytého
bazénu, ale také k nenávratným změnám historického jádra města, kdy byly zbourány
mnohé památkově hodnotné objekty.
JOUKL Karel, předsedou městského národního výboru v letech 1985
– 1990
Vedl město v nelehké
době krize celé společnosti, která vyvrcholila
pádem totalitního režimu. Za jeho vedení začala postupná rehabilitace objektů ve
vnitřním historickém jádru, i když okolní ulice ustoupily panelovým sídlištím.
V čele města zůstal i po listopadové revoluci, a to až do voleb v roce 1990.

Starostové obnovené
samosprávy:
ZRZAVÝ
Vladimír,
starostou města v letech
1990 – 1998
První starosta obnovené městské samosprávy. Za jeho vedení došlo
k vytvoření pěší zóny
na náměstí F. L. Věka.
V roce 1995 byl jedním z iniciátorů a hlavních organizátorů oslav 675. výročí města.
V témže roce byl Parlamentem České republiky udělen Dobrušce její prapor.

KLOBAS Oldřich, starostou města v letech
1998 – 2006
V čele města stál po
dvě volební období. Za
jeho starostování došlo
k rozsáhlým opravám
a rekonstrukcím především školních budov,
k reorganizaci městského úřadu a rekonstrukci jeho objektů.
TOJNAR Petr, starostou města v letech 2006
- 2016
Za jeho starostování
došlo k rekonstrukcím
chodníků a ulic, náměstí v historickém jádru
města, dobrušského kina
a bývalé synagogy. Otevřeny byly nové muzejní expozice dějin
města na Šubertově náměstí. Byla obnovena dobrušská pouť a založena nová tradice Silvestříku pro děti.
LŽÍČAŘ Petr, starostou
města od roku 2016
Nahradil odvolaného
Petra Tojnara na jaře roku
2016. Během jeho kratšího funkčního období
(2,5 roku) se mimo jiné
podařilo dokončit stavby nové smuteční síně
a cyklostezky do Opočna. Do vlastnictví města přešly budovy polikliniky
a studijního střediska Univerzity Karlovy.
Připravila se řada investičních projektů
(mj. sportovní hala, okružní křižovatka
u benzinky, obchodní dům Lidl), které by
měly být realizovány v právě započatém
novém funkčním období 2018 - 2022.
Byla zahájena realizace strategického
plánu města.

Na Šubertovo náměstí se vrátila lípa svobody
Na prostranství Šubertova náměstí byla
po devadesáti devíti letech opětovně slavnostně zasazena lípa svobody. V den stého
výročí založení samostatné Československé republiky zahájil kulturní program
koncert ženského pěveckého sboru Vlasta
v synagoze.
Vlastní slavnostní akt na náměstí předznamenaly fanfáry v podání členů Dobrušského žesťového sdružení. „Vlastičky“
po projevu starosty Petra Lžíčaře zazpívaly českou a slovenskou hymnu. Mladému
stromku požehnal farář Alois Šeliga.
Zalistujme v zažloutlých stránkách
starých kronik a připomeňme si, co víme
o první dobrušské lípě svobody: Okrašlovací spolek spolu se členy Sokola a vedením obou tehdejších škol pořádal v úterý
28. října 1919 na tehdejším Malém dnes
Šubertově náměstí slavnost lípy svobody.
10

Na tuto slavnost přijel hlavní řečník dokonce až z Prahy. Velká oslava desátého
výročí vzniku samostatné Československé republiky začínala, kde jinde než před

budovou
tehdejší pošty, kde dnes
sídlí
vlastivědné
muzeum. Stalo se
tak proto, že před
ní rostla lípa svobody zhruba v místech nynější fontánky.
U této lípy se pokládaly věnce a pěvecký
sbor Dobroš tu pěl píseň Kristus – Oráč od
Karla Dostála – Lutinova („Orám, orám,
orám od západu k zorám. Orám, orám,
orám v srdci dolům horám. Od zor do
západu orám do úpadu, nohy rozedrány,
ruce rudé rány…“).
Poslední a nejvelkolepější oslava před
první lípou svobody se uskutečnila v sobotu 28. října 1933. Občané Dobrušky si
tehdy v období Velké hospodářské krize
a v roce nástupu nacistů k moci v sousedním Německu připomínali patnácté
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narozeniny Československé republiky.
Ve smutném roce se u lípy pokládal věnec
a šlo se odtud dále na hlavní náměstí, kde
oslava vyvrcholila projevem tehdejšího
starosty města továrníka, Josefa Vaňka.
Bohužel v roce 1934 mladá lípa stojící
na Malém náměstí uschla. Místo pro její
nástupkyni bylo vybráno v tehdy novém
parčíku u vlakového nádraží. Zasazena
byla v neděli 28. října 1934 a roste u nádraží dodnes.
U příležitosti vzniku samostatného státu Čechů a Slováků byly v Dobrušce slav-

nostně vysazeny další tři výroční stromy
včetně toho letošního. V roce 1968 vyrostla lípa svobody v parčíku před střední
průmyslovou školou.
Zápis ze skautské kroniky 28. října
1968 uvádí: „Tento den je a bude historický pro Československo a jeho lid. Právě
před padesáti lety vzniklo Československo. Také náš oddíl oslavil tuto událost
společně s celým střediskem. Malá vzpomínka u padesátileté lípy svobody a zasazení nové před SPŠ bylo tichým projevem
lásky k vlasti. Velice se nás všech dotýka-

lo, 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.“
Při příležitosti 80. výročí vzniku samostatné
Československé
republiky
(v roce 1998) vysadili v pořadí čtvrtou
lípu svobody dobrušští skauti před svým
střediskem v Domašínské ulici.
(vs, six)

POZOR! Změna dopravního značení v Pulické ulici u škol
V jednosměrné ulici K. Michla u gymnázia a ZŠ Pulická se podařilo umožnit
jízdu cyklistům v protisměru. Nově jim
to umožňuje dopravní značka „Vjezd
cyklistů v protisměru povolen“. Na skutečnost, že se řidiči jedoucímu od ul. Pulická nebo ul. Zd. Nejedlého může v místě
jednosměrné
ulice objevit cyklista
v protisměru, upozorňuje
dopravní
značka „Jízda cyklistů v protisměru“.
Vyhovělo se tímto
požadavkům cyklistů z okolních domů,
kteří touto lokalitou
mohli projíždět a ni-

koliv ji objíždět přes ul. Pulická. Žádáme
řidiče motorových vozidel o obezřetnost
nejen v jednosměrné ulici, ale i v blízké
a poměrně komplikované křižovatce ulic
Pulická, Zd. Nejedlého, K. Michla.
K další změně dopravního značení
došlo v Pulické ulici na pozemní komunikaci č. 309 z důvodu bezpečnějšího
projíždění vozidel s ohledem na přilehlá
školská zařízení a zvýšený pohyb chodců.
Bylo zde přidáno dopravní značení „Zákaz zastavení podél vozovky“ ze směru od
Pulic s omezením „Platí v pracovní dny
od 6 do 8 hod. mimo bus a zásobování“.
V době začátku školního vyučování zde
docházelo k zastavování osobních motorových vozidel a vznikaly komplikované
dopravní situace a tvořily se kolony. Řidi-

či autobusů vozících
děti do školy zastavovali uprostřed
komunikace a děti
do ní vstupovaly.
Dále zde byla snížena
maximální
rychlost ze 40km/h
na 30km/h, a to dopravním značením
„Nejvyšší dovolená
rychlost (30km/h)“. Platnost dopravního
značení zůstala stejná, a to „V pracovní
dny od 6 do 17 hod.“.
Žádáme řidiče o respektování zmíněných dopravního značení. Ulehčí tak
komplikovanou dopravní situaci v tomto
místě, kde se pohybují školáci.
(mp)

Mikroregion
Ranní vlak do Dobrušky přijede dřív
Školáci budou ráno přijíždět do našeho
V rámci celostátRodný kraj
města dříve a lépe tak stihnou zahájení
ních změn jízdních
vyučování.
řádů
dochází
ke
změFrantiška Kupky
Vlak 20202, který slouží především
nám v železniční dopro
žáků do škol, přijede do Dobpravě
na
území
Královéhradeckého
kraje.
obdržel další dotaci Změny budou platit od 9. prosince 2018. ruškydopravu
již v 7.28, tedy o sedm minut dříve
Mikroregion Rodný kraj Františka
Kupky v loňském roce obdržel dvě dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
První použil na velkou kulturní akci
Česko-francouzské dny. Uskutečnily se
v červnu při příležitosti padesátého výročí úmrtí malíře Františka Kupky. Akce se
konala v obou členských městech mikroregionu - v Dobrušce a Opočně. Na uspořádání spolupracovala rovněž Jaroměř,
kde se malíř učil v místní řemeslné škole.
Druhou dotaci Královéhradecký kraj
poskytl na částečnou úhradu nákladů na
manažera svazku a účetnictví. Také letos
svazek obdržel tuto dotaci, a to opět na
jako vloni na úhradu nákladů. Dotace činila 37 500 korun. Tím, že budou částečně
pokryty náklady svazku, mohly být ﬁnanční prostředky použity například na nákup
tolik žádaných oplatků, které mikroregion
daroval oběma členským obcím.
Blanka Čiháčková,
manažer svazku

Jedna z nich se dotkne trati 028 Opočno pod Orlickými horami – Dobruška.

oproti dosavadnímu jízdnímu řádu.
(khk)

Nové železniční řády najdete na webu Královéhradeckého kraje
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/doprava/obsluznost/jizdnirady/
jizdni-rady-v-kralovehradeckem-kraji-70881/

2. ročník bezplatné právní pomoci –
ještě jeden den letos v prosinci !!!
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?
Pro velký úspěch a zájem vás občanů

o mobilní právní poradnu zorganizoval
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Dobruška její pokračování.
MÍSTO: Centrum pro všechny generace
Dobruška (nachází se zde RC Sedmikráska a VK Vješák, náměstí F. L. Věka 24,
Dobruška - vchod od občerstvení U Sedmikrásky).
DATUM: 14. 12. 2018
ČAS: 10:00 – 15:00 hod.
11
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V případě zájmu a objednání občanů je
možno prodloužit do 17:00 hod.
Občané, kteří budou mít zájem o bezplatnou individuální advokátní pomoc,
mají možnost objednání konzultace
na telefonním čísle 776 703 170. Přednost budou mít občané objednaní.
Bližší informace vám sdělí:
Ing. Mgr. Simona Dolková 494 629 621
Mgr. Bohuslav Matys
494 629 625
NA KONZULTACI SI S SEBOU
PŘINESTE POTŘEBNÉ DOKUMENTY,
KTERÉ SE K VAŠEMU PROBLÉMU
VZTAHUJÍ.
SPOR O SLEVU Z NÁJMU
A HROZÍCÍ VÝPOVĚĎ
Mám problém s pronajímatelem bytu, který odmítá řešit nefungující centrální vytápění
v domě. Podle mého názoru bych měla dostat
nějakou slevu z nájmu, ale pronajímatel toto
odmítá. Jasně mi řekl, že mi nic nedá a jestli
mu nebudu platit nájem podle smlouvy, tak mi
dá výpověď. Bojím, se, aby to neudělal. Nevím,
kam bych šla. Nechci mu ale také hradit celý
nájem, protože mi to nepřijde správné.
Spory o to, co by měl nájemce hradit pronajímateli, jsou v praxi poměrně časté. Může
jít nejen o spor o uplatněné slevy na nájmu
v případech, kdy pronajímatel nezajišťuje vše,
jak má, ale třeba i o spory o vyúčtování služeb.
Nejistota takových sporů, kde na jedné straně
pronajímatel uplatňuje nárok na placení nájmu a služeb v jím tvrzené výši a na druhé straně stojí nájemník, který s nárokem nesouhlasí
a tvrdí, že má platit méně, je nepříjemná samozřejmě hlavně pro nájemce. Pro něj by byla
ztráta bydlení problematická. Zároveň je ale
nájemci jasné, že v případě, že sporné částky
pronajímateli zaplatí, tak bude velmi obtížné
je získat zpět.
V takovém případě je možné využít možnosti, kterou dává § 2253 odst. 1 občanského zákoníku. Ten říká, že nájemce může takto sporné
částky uložit do notářské úschovy. V praxi tedy
můžete sama určit přiměřenou slevu z nájmu,
na níž máte nárok. A rozdíl mezi tím, co byste
měla zaplatit pronajímateli podle vás a podle pronajímatele, uložte do notářské úschovy.
O tomto pak musíte vyrozumět pronajímatele.
Ideálně to udělejte písemně doporučeným dopisem nebo s podepsaným převzetím vyrozumění. Pokud tyto podmínky splníte, pak vám
podle zákona pronajímatel výpověď pro nezaplacení nájmu dát nemůže.
Pokud by vám pronajímatel dal přesto výpověď pro nezaplacení nájmu, odporovalo by to
zmíněnému § 2253 občanského zákoníku a měla
byste podat návrh k soudu na přezkoumání
oprávněnosti výpovědi. Takový návrh je potřeba
podat do dvou měsíců od doručení výpovědi.

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
Aktivita byla realizována za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
12

Navždy odešel děkan
P. ThLic. PhDr. Vincent Zonták CM
Dne 29. října si Pán života k sobě povolal bývalého dobrušského faráře a později
děkana P. ThLic. PhDr. Vincenta Zontáka
CM (*12. ledna 1950).
Za kněze byl vysvěcený 6. června 1976
v Bratislavě. V našem městě působil od
roku 2000 (s výjimkou let 2003 až 2006,
kdy absolvoval misi i v Albánii) do roku
2014. Poté působil v Římě a v roce 2016
se vrátil na Slovensko. Poslední rozloučení s Vincentem Zontákem se uskutečnilo
v kostele sv. Vincenta de Paul v Bratislavě v sobotu 3. listopadu.
My, farníci z východních Čech, z podhůří Orlických hor, jsme se přijeli rozloučit s otcem Vincentem, který u nás
působil na misii 14 let. Byl pro nás otcem
důsledným, ale laskavým. Přes mnoho povinností, které vyplývaly z jeho úřadu, si
pamatujeme jeho lidskost, dobrosrdečnost
a pohostinnost. Důsledně a s otevřeným
srdcem naplňoval poslání hlásat chudým
evangelium, nejen slovem, ale i skutkem.
Tak s námi zůstává jeho odkaz.
Děkujeme vám, byl jste otec, nic vám
neuteklo, hned jste si všiml, kdo je nový
v kostele, a věnoval jste se mu. Byl jste
pastýřem, který znal své ovečky jménem,
i jejich děti i vnoučata. Ptal jste se, jak se
jim daří, i když jste je už dlouho neviděl
a druhý by na ně už třeba zapomněl. Zají-

mal jste se, jak se vede kněžím, kteří prošli naší farností i jako bohoslovci na praxi.
A nám mohl zodpovědět naše dotazy. Během času vám přibývaly další farnosti.
Udržoval a stmeloval jste společenství
farníků, dětí, mládeže, rodin i seniorů.
S vděčností vzpomínáme na váš guláš při
Tříkrálové sbírce nebo při farním dnu,
který jsme uspořádali první právě s vámi.
Staral jste se nejen o jednotu farnosti, ale
s vámi se stávaly farnosti rodinou.
S vděčností děkují a loučí se s vámi farníci z Dobrušky, Dobrého, Bílého Újezda, Opočna, Přepych, Pohoří, Osečnice,
Hrošky a dalších obcí, kde jste působil.
Loučíme se v naději ve velké Boží milosrdenství a na setkání v Otcově náruči.
(red)

S projektem DOODPADU soutěží
studenti o 50 tisíc korun na ples
Než to spláchneš do odpadu, popřemýšlej o dopadu! Tak zní slogan vítězné graﬁky posledního ročníku soutěže
DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří. Další příležitost vyhrát až padesát
tisíc korun na maturitní ples mají studenti
středních škol a gymnázií právě teď.
Projekt DOODPADU, který se od roku
2014 zaměřuje na osvětu v oblasti nakládání s odpadní vodou, vyhlásil již třetí ročník
soutěže s podtitulem „To fakt nevyčistíš“.
Úkolem soutěžících je vymyslet společenskou deskovou, karetní hru, případně
herní aplikaci na téma Co do kanalizace
nepatří. Hru mohou vyrobit, v případě
elektronických herních aplikací detailně
popsat a odevzdat do 17. února 2019. Pozor, do poloviny prosince je ale třeba se
zaregistrovat na www.doodpadu.cz, protože na pozdější registrace nebude brán
zřetel. Soutěž je určená třídním kolektivům a její pravidla i postup pro přihlášení
najdou zájemci na webových stránkách
projektu a také na facebooku.
„Jsme velice zvědaví na výsledek. Zatímco v předchozích ročnících soutěžící
vytvářeli videa a graﬁku, tentokrát jsme
sáhli do úplně jiné oblasti. Věříme, a již

jsme si mnohokrát ověřili, že jsou středoškoláci tvořiví a hraví, a jistě nás i tentokrát příjemně překvapí,“ řekla generální
ředitelka společnosti AQUA SERVIS, a.s.
Ing. Iveta Doležalová.
Dodala, že vítěz celorepublikového
klání bude vyhlášen v březnu příštího roku
u příležitosti Světového dne vody. Vítězné
práce předchozích ročníků si můžete prohlédnout na facebooku, nebo na youtube.
Projekt „DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří“ zahájila v České republice před pěti lety společnost ENERGIE
AG BOHEMIA a její dceřiné společnosti,
které se zaměřují na provozování vodohospodářského majetku měst a obcí. Kromě dodávek pitné vody zajišťují i čištění
odpadních vod.
Bohužel, v odpadní vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi často končí předměty a látky, které do ní nepatří. Nejenže poškozují
kanalizační potrubí a další zařízení, ale také
zvyšují náklady na čištění odpadních vod.
Toaleta není odpadkový koš! I to je jedno z klíčových témat, kterým se program
DOODPADU zabývá. Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme do záchodu či dřezu,
totiž problém nemizí, ale začíná.
(as)
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Z HISTORIE
160 let | * 1858 – † 1946 Jan Laichter
* 28. prosince 1858 v Dobrušce
† 31. října 1946 v Praze
Syn dlouholetého dobrušského
starosty Františka
Laichtera a bratr
spisovatele Josefa
Laichtera. Vyučil
se knihkupcem.
Jako samouk získal znalosti literatury a jazyků
(němčina, ruština,
francouzština, angličtina). V roce 1882
byl přijat do Ottova nakladatelství, kde
spoluredigoval Ottův slovník naučný.
V roce 1893 založil spolu s univerzitními
profesory T. G. Masarykem a F. Drtinou
měsíčník Naše doba. To byl vlastně počátek významného Laichterova nakladatelství, založeného v roce 1896. Vydával
v něm především literaturu z oblasti humanitních věd, zejména ﬁlozoﬁe a histo-

rie. Kladl důraz i na dokonalou graﬁckou
úpravu knih. V letech 1899 – 1911 vydával ﬁlozoﬁcký měsíčník Česká mysl. Je

považován za prvního českého vydavatele
vědecké literatury. Byl dlouholetým předsedou Svazu knihkupců a nakladatelů.
Za své zásluhy o českou vědu a kulturu
dostal v roce 1945 čestný doktorát ﬁlozoﬁe na Univerzitě Karlově v Praze.
(jm)

Univerzita Karlova udělila Janu Laichterovi čestný doktorát
Laichterovo nakladatelství vydávalo původní českou vědeckou literaturu

* 6. prosince 1885 v Domašíně
50 let | * 1885 – † 1968 Karel Meisner
† 7. března 1968
Vzpomínka na c. k. četaře a čestného šikovatele Karla Meisnera
Tak nám pomalu končí rok s osmičkou na konci. Byl plný slavných, méně
slavných, ba i smutných výročí. Jedno
z posledně jmenovaných bych chtěl připomenout. Patří k roku 1968. V tom rušném
roce téměř nepovšimnut opustil tento svět
pan Karel Meisner († 7. března 1968).
Světlo světa spatřil 6. prosince 1885
v Domašíně. Byl to prostý vesnický synek
z muzikantské rodiny. Jeho otec a bratr
byli členy slavné Valské kapely. Marné
byly moje snahy zjistit, kdo do Karlíkových ruček vložil první hudební nástroj.
Z dostupných dokumentů víme, že
sloužil u C. K. zeměbraneckého pluku č.
30 ve Vysokém Mýtě a dosáhl hodnosti
četař a čestný šikovatel. Po návratu z tříleté vojny hledal uplatnění. Usnesením

obecního zastupitelstva ze dne 1. dubna
1910 se stal v Dobrušce policejním strážníkem. Deﬁnitiva mu byla udělena o rok
později 12. dubna 1911.
Karel Meisner byl velmi respektovanou
a váženou osobou města. Život se s ním
nemazlil a udělil mu přemnoho strastí a bolestivých ran. A snad právě proto
se s nevšední láskou věnoval hudbě. Byl
vynikajícím houslistou, trombonistou, ale
hlavně kapelníkem a dirigentem Městské
hudby. Ovládal veškeré smyčcové a žesťové nástroje.
Když byla nacisty po atentátu na říšského protektora Heydricha úředně obecní policie odzbrojena a zrušena, požádal
o penzionování. Jeho žádosti bylo k 1. říjnu 1942 vyhověno. Potom už se v Mlýnské ulici ve svém domě čp. 653 věnoval
hudbychtivým žákům z Dobrušky a okolních obcí.
Měli jsme tu čest hrát s Karlem Meisnerem po několik let při tanečních kursech. Nebyl stálým členem kapely, ale
pro kapelníka Ivo Kratěnu byl zárukou, že
Českou besedu zdárně pokaždé dohrajeme podle přání a pokynů tanečního mistra
pana Tobrmana. Ukazoval nástupy, znal
repetice a správná tempa. Noty měl ve
svém archivu. Vždycky přišel s houslemi

pod paží, měl na
sobě rajtky, vysoké
boty a pod sakem
vestu z králičiny.
My jen v košilích,
ale pan Karel si
několikrát za večer
posteskl: „Hergot,
tady zase vodněkud táhne!“. Bylo
mu tenkrát dobrých sedmdesát.
Každý rok si v předvečer prvního máje
vyleštil sidolem ozdobnou kouli na kapelnické holi a postavil se do čela svých
odchovanců a mašíroval, jak se sluší a patří na vysloužilého c. k. četaře a čestného
šikovatele. Je to pouhých padesát let.
Všechno je dnes jinak. Meisnerův jediný syn - absolvent vojenské hudební
školy - onemocněl a zemřel. Snacha se
s vnoučaty odstěhovala. Jeho ostatky jsou
uloženy ve schránce číslo 66 s jeho malou fotograﬁí v dobrušském kolumbáriu.
Až půjdete kolem těchto míst, zajděte
a zavzpomínejte na něho. Zaslouží si to.
Tolika zdejším vyhrával při koncertech,
do pochodu, ba i do skoku.
Čest jeho památce!
Stanislav Vlk
13
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225 let | Regulovaný magistrát
Nejenom královská či věnná, ale i poddanská města měla svou vlastní samosprávu. Rozhodující slovo v nejdůležitějších
záležitostech měla samozřejmě vrchnost,
ale už samotná možnost alespoň částečně
spravovat své vlastní věci dávala městům
a měšťanům pocit hrdosti a zvyšovala
i sílu sounáležitosti s místem.
Mnohé výsady samosprávy obdržela

Radnice - symbol dobrušské městské samosprávy

Dobruška již v privilegiu Sezemy z Dobrušky v souboru práv hradeckých. Středověcí představitelé městské samosprávy
byli do svých funkcí jmenováni vrchností.
V čele samosprávy stál primátor s jedenácti konšely. Číslo dvanáct bylo číslem
magickým a bylo zřejmě odvozováno
od počtu apoštolů.
Jedním z prvních známých představitelů města Dobrušky byl primátor Jan Davidů. Šlo nepochybně o člověka statečného,
který se neváhal vzepřít i moci, když šlo
o osud města a jeho obyvatel. V roce 1630
odpověděl opočenské vrchnosti, že se dá
raději uvěznit, než by sousedy připravil
o poslední peníze na kontribuce. Reálná
moc a vliv městských představitelů však
v průběhu 17. a 18. století postupně slábla.
Změnu přinesl až velký reformátor na
císařském trůnu Josef II. Mimo jiných
věcí radikálně reformoval i státní správu
a samosprávu. Postupně byly na území
monarchie zřizovány tzv. regulované magistráty. V Dobrušce byl regulovaný magistrát IV. třídy zřízen dvorním dekretem
císaře Františka II. z 9. července 1793.
Znamenalo to, že městská samospráva se skládala z tzv. zkoušených a nezkoušených radních. Zkoušení radní
nepocházeli z místních měšťanů. Byly to
právnicky vzdělané osoby, které musely
skládat zkoušky způsobilosti. Takovým
zkoušeným radním byl např. známý He-

kův odpůrce Jettmar. Nezkoušení radní
byli voleni (někdy i vybíráni) z řad měšťanů a zastávali své funkce bezplatně. Změna nastala až v roce 1850, kdy vstoupilo
v platnost obecní zřízení. Zákon z roku
1849, který obecní zřízení zaváděl, začíná
větou, jejíž platnost zůstává trvalou i přes
více než jedno a půl století: Základem
svobodného státu je svobodná obec.
Zřízení regulovaného magistrátu a první volby do něho připomíná i dobrušská
městská kronika v zápisech prvního kronikáře MUDr. Antonína Schwarze. „Dne
2. prosince 1793 byly volby členů magistrátu předsevzaty, při nichž většinou
hlasů byli zvoleni: za purkmistra Josef
Weisz, městský ranlékař a bývalý polní
lékař v pěším pluku Josefa Colloreda,
narozený v Jägendorfě v Horním Slezsku,
za zkoušeného radního Josef Václav Nejedlý z Nymburka, za nezkoušené radní
zdejší měšťané Josef Alois Hek a František Hlaváček; zvoleni byli po úředním potvrzení dne 18. prosince 1793 po složení
přísahy v úřad uvedeni.
Poslední zasedání starého magistrátu
za předsednictví úřadujícího měšťanosty
Jana Kratochvíla bylo dne 30. listopadu
1793, zasedání nově regulovaného magistrátu bylo 17. února r. 1794.“
Cesta
demokratizace
společnosti
a místní samosprávy byla ještě dlouhá
a nesnadná. V letošním roce si připomínáme již 225. výročí jejích prvních nesmělých krůčků.
(jm)

Z KULTURY
Festival se do tovární haly se skvělou akustikou opět vrátí,
věří Pavel Svoboda
Osmý ročník hudebního festivalu F. L. Věka,
který proběhl od 16.
září do 28. října a zahrnoval osm koncertů, byl
v mnohém přelomový.
Novým, unikátním koncertním prostorem,
návštěvností, oslavou 100 let vzniku Československa, pořádajícím spolkem. Změny přinese i rok 2019.
Dejme proto slovo PAVLU SVOBODOVI, zakladateli tohoto projektu a jeho
uměleckému řediteli, který do letošního programu zařadil koncerty, na něž se
bude dlouho vzpomínat. Ve výběru hudby
se významně odrazilo výročí republiky.
Stěžejní byli čeští autoři Antonín Dvořák,
Bedřich Smetana a další. Také závěrečný
koncert v duchu šansonu odkazoval na
kulturní vazby tehdy vznikajícího Československa s Francií.
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Pavel Svoboda, umělecký ředitel festivalu F. L. Věka (druhý zprava), po boku Pavla
Kováříčka, bývalého dlouholetého ředitele ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou, který letos
převzal Cenu festivalu.
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Českého rozhlasu v tovární hale se skvělou
akustikou, kde bylo tisíc lidí. Velké poděkování patří ﬁrmě Koenig & Bauer Graﬁtec v čele s panem ředitelem Moravcem.
Bez jeho ochoty a nadšení bychom neodhalili tento mimořádný prostor s parametry špičkového koncertního sálu. Věřím, že
se tam s festivalem někdy opět vrátíme.

Festival F. L. Věka čekají velké změny
Co vás osobně na osmém pokračování
festivalu nejvíce potěšilo?
Jednoznačně největší projekt v celé historii festivalu, tedy Symfonický orchestr

Podělíte se o nějakou zajímavost právě
skončeného ročníku?
Věříme, že zajímavé byly všechny koncerty, samozřejmě tovární hala byla jedinečná. Řešili jsme také jednu naléhavou
věc, když se pro nemoc omluvila paní Gabriela Beňačková, sólistka svatováclavského koncertu. Během několika hodin se
podařilo zajistit hobojistu Viléma Veverku, který obratem přijel a zahrál brilantní
koncert. O paní Beňačkovou ale posluchači nepřijdou, přizpůsobíme termíny tak,
aby mohla vystoupit na příštím ročníku.
Devátý ročník zaznamená velké změny,
neboť se mění pořádající subjekt. Kam
festival směřuje?

Vánoční hudební dárek aneb
Dárkový poukaz na festival F. L. Věka 2019

V současné době jsou
opět na Informačním
centru v Dobrušce v prodeji oblíbené
dárkové poukazy, které jejich majitelé
v roce 2019 vymění za ABO vstupenku
na koncerty IX. ročníku festivalu F. L.
Věka. Cena poukazu byla stanovena na
999 korun.
Se značným časovým předstihem tak lze získat poukaz na ABO vstupenku pro
další ročník festivalu a navíc vyřešit hned dvě věci najednou: Poukázka nejenže
poslouží jako hodnotný originální vánoční dárek pro samotného držitele či obdarovaného člověka, ale zároveň bude zárukou přednostního místa v koncertních
prostorech devátého festivalového ročníku. (eda)

Pro další ročníky festivalu byl ten letošní velmi důležitý, až zlomový - festival má totiž nového pořadatele. Společně
s partnery festivalu jsme založili Spolek
F. L. Věka, jehož cílem bude nejen pořádat Festival F. L. Věka a šířit myšlenky
F. V. Heka, ale také propojovat uměleckou, společenskou i podnikatelskou sféru
regionu. Výkonným ředitelem spolku se
stal Ing. Ladislav Horčička, majitel ﬁrmy
Servisbal. V dozorčí radě usedl mimo jiné
Ing. Petr Lžíčař, starosta Dobrušky. Město Dobruška se stalo členem spolku jako
právnická osoba a já za to vedení města
moc děkuji. Jedná se zde o dlouhodobou
stabilitu a to je velmi důležité.
Plánujete další novinky?
Jistě, avšak deﬁnitivní podobu termínů
a míst můžeme potvrdit až na jaře s ohledem na ﬁnanční možnosti. Oslovují nás
další obce, které mají zájem o koncerty
festivalu. Bohužel festival není nafukovací, ale krom tradičních sálů a kostelů
bychom rádi využili další akusticky zajímavé prostory a střídali je v jednotlivých
ročnících. Je to celé o pestrosti, současně představujeme často krásná historická
místa festivalovému publiku, které se každý rok rozrůstá.
Festival F. L. Věka pravidelně vyplňuje
podzimní měsíce. V roce 2019 se však
„přihlásíte“ mnohem dřív. Prozradíte,
o co se jedná?
Podstatná věc se příští rok odehraje
mimo termín konání festivalu. Ve čtvrtek
11. dubna 2019 totiž oslaví 250. výročí
narození skutečná předloha literárního
a ﬁlmového F. L. Věka, tedy František
Vladislav Hek. Narodil se v Dobrušce
roku 1769. Termín 11. dubna si můžete
poznamenat už nyní, připravujeme pro
Dobrušku krásný koncert!
(eda)

Sváteční atmosféru navodí Česká mše vánoční
Po roce se opět do Dobrušky vrátí Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání orchestru ZUŠ Týniště nad Orlicí pod
taktovkou Pavla Plašila, rychnovských
sborů Carmina a Carmina Alta a sólistů.
Stane se tak v neděli 16. prosince v 15 hodin, kdy známé Hej, mistře zazní v Husově sboru.
Mše z roku 1796, vyprávějící příběh
zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám, si oblibu získala
především tím, že je zasazena do českého
prostředí, takže se stala širokému obecenstvu přístupnou a srozumitelnou svou
prostotou i radostnou a svěží atmosférou.
Připomeňme si, že zvláštností mše Hej,
mistře je fakt, že od Jakuba Jana Ryby
pochází nejen hudba, ale i text, že se po
celých českých zemích brzy po svém vzniku rozšířila prostřednictvím opisů a že
tedy od počátku vznikalo mnoho úprav,

spočívajících ve změnách instrumentace,
textu, melodie, popř. transpozicích do jiných tónin.
Originální partitura se bohužel do
dnešních dnů nedochovala, a tak Česká
mše vánoční existuje v četných opisech
- v současnosti uváděné verze jsou sestaveny na základě jejich rozboru.
Některé části mše
bývají provozovány
i samostatně jako
pastorely.
Sváteční
chvíle v podobě České
vánoční mše Jakuba Jana Ryby nám
zprostředkují
již
osvědčení interpreti
v čele s Mgr. Pavlem Plašilem, ředite-

lem ZUŠ Týniště nad Orlicí, kapelníkem
Mladého týnišťského big bandu a členem
Filharmonie Hradec Králové, takže posluchači se opravdu mají na co těšit.
Vstupenky v hodnotě 100 korun budou
v prodeji přímo před koncertem.
(eda)
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Kalendář pro rok 2019 a jeden příběh o zničení paměti
V mapování naší nevšední každodennosti pokračuje i čtvrtý autorský kalendář fotografa Miloše Petra. Fotograﬁe
z Dobrušky a jejího okolí představují obrazy, které denně vídáme i míjíme, patří
k našemu životu a přesto způsob, jak jsou
na fotograﬁích zachyceny, nás donutí se
zastavit a uvědomit si, že ta všednost se
skládá z jedinečných okamžiků a v této
podobě se už nikdy nevrací. To jenom fotograﬁcká technika a fotografovo umění
mají moc uchovat tyto okamžiky navždy.
A také nás učí, abychom si jich vážili.
Někdy fotograﬁe zachytí i něco, čemu

Dům čp. 285 v Křovické ulici, v němž
bydlel fotograf Václav Novák

Charitní
zprávy
Nákup třetího charitního auta z prostředků
Tříkrálové sbírky
Ve středu 10. října se před kostelem
svatého Václava konala malá slavnost.
Pan farář Alois Šeliga požehnal novému
autu dobrušské Farní charity. Jedná se
o třetí charitní vůz, který si vyžádala neustále se rozšiřující služba lidem v Dobrušce a okolních obcích. „Zánovní auto jsme
zaplatili z našetřených peněz z Tříkrálové
sbírky. Jedná se o VW Caddy za 360 tisíc
korun. Máme z něj s děvčaty opravdu velkou radost. Nejen proto, že dobře slouží,
ale i proto, že je krásně červené,“ uvedla s úsměvem Jana Poláčková, ředitelka
Farni charity Dobruška. „Poděkování patří všem dárcům Tříkrálové sbírky, proto
jsme na vozidlo umístili nápis: Díky Vaší
pomoci mohu dojet i k Vám!“
Podzimní dobročinný bazárek
přinesl všem radost
Tradiční čtyřdenní akce se uskutečnila ve dnech 16. až 19. listopadu a opět
se setkala s velkým zájmem lidí. V pátek
16. prosince přinesli mnoho krásných
a užitečných věcí a darovali je Charitě.
Věci byly uspořádány, oceněny a rozloženy v pastoračním centru k prodeji. Ceny
jsme stanovili jako minimální s tím, že
pokud chtěl někdo přispět více, přijali
jsme peníze s díky na naši činnost. Prodej se konal od soboty do pondělí v čase
od 9 do 16 hodin. Celkem jsme prodali
16

opravdu hrozí, že už to nikdy nebudeme
mít možnost uvidět.
V domě čp. 285 v Křovické ulici žil
a měl ateliér jeden z prvních profesionálních fotografů Dobrušky Václav Novák.
V publikaci Osobnosti dobrušské historie
je uvedeno, že data jeho narození a úmrtí nejsou známa. Ale jeho fotograﬁe známy jsou. Uchovávají je rodiny, protože
jsou na nich zachyceny portréty jejich
předků – například ve vojenských uniformách předtím, než odešli na bojiště
I. světové války.
Také jsou známy Novákovy fotograﬁe
dobrušských trhů z počátku století. Zřejmě tedy působil a věnoval se své práci
2810 kusů věcí a utržili 50 513 korun.
Spokojenost byla opět na všech stranách – dárce hřálo u srdce, že mohli
darovat, kupující měli radost, že za symbolické obnosy nakoupili věci pro ně
užitečné. Charita získala na svou činnost
nezanedbatelnou částku a ještě jsme z neprodaného zůstatku věcí darovali oblečení
a vybavení potřebným. Asi 70 pytlů s oblečením si hned druhý den odvezla Diakonie Broumov, která oblečení roztřídí
a účelně použije dál.
Díky všem dárcům, kupujícím a dobrovolníkům, kteří společně přispěli k úspěchu akce. Další bazárek plánujeme na jaro
2019 před Velikonocemi.
Potravinová sbírka v adventu

v první polovině minulého století. Co
všechno během svého fotografování zachytil, nevíme a také se to, bohužel, už
nikdy nedozvíme.
Jeho dílo, které by díky tomu, v jaké
době vznikalo, mělo pro Dobrušku velikou cenu, bylo v padesátých letech
20. století nenávratně zničeno. Režim,
který byl po Vítězném únoru nastolen,
neměl pro zachování paměti pochopení,
natož pro dílo nějakého živnostníka. Archiv fotografa Václava Nováka v podobě množství skleněných exponovaných
desek byl tehdejšími zaměstnanci města
z domu vystěhován a vyhozen „do lomu“.
Dokládá to svědectví muže, který se tohoto „stěhování“ účastnil.
V pozdějších letech se v domě střídali nájemníci a dnes mu hrozí zánik. Ale
i přes devastaci je to stále originální stavba, která k historii Dobrušky patří. V prvním patře byl fotografův atelier, v přízemí
bydlel. Možná by se škody, které se už
bohužel staly, neměly zvětšovat a stálo by
zato znovu se nad osudem domu zamyslet.
(jš)
Tříkrálová sbírka 2019
v sobotu 5. ledna
Motto:
Pomoc rodinám a lidem
v nouzi u nás i v zahraničí
a podpora charitního díla
Konkrétním záměrem Farní charity
Dobruška je doplnění nabídky zdravotních pomůcek do charitní půjčovny, podpora sociální služby osobní asistence,
přímá pomoc lidem v nouzi, podpora aktivit souvisejících s projektem Adopce na
dálku v Indii.
Dobrovolníci starší 15 let, hlásící se
na funkci vedoucího skupinky, se mohou
hlásit už v prosinci. Písemné přihlášky
dětí se přijímají už v prosinci.
Kontakt:
charita.dobruska@seznam.cz
nebo tel. 723 539 100.
Ing. Jana Poláčková,
ředitelka FCH Dobruška

Redakce
Dobrušského zpravodaje
vám přeje
Vánoce prožité v klidu
a pohodě
a do nového roku
především pevné zdraví
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Vánoční slovo děkana A. Slaninky
Po tyto dny se i média věnují tématu
Vánoc a někteří novináři si kladou otázku,
zda si dokážeme naše Vánoce uchránit.
V době mého dětství probíhal boj o Vánoce mezi lidmi a státem, který Vánoce odmítal jako náboženský svátek. Na školních
nástěnkách jsme neměli napsáno, že slavíme Vánoce, ale svátky zimy. Lidé si však
Vánoce nedali vzít, neslavili zimu, a i když
mnozí nešli do kostela, slavili Vánoce jako
svátky rodiny. V posledních letech narůstá
nebezpečí, že z Vánoc jako křesťanských
a rodinných svátků stanou se stále více
svátky konzumu. Někteří prarodiče si mi
stěžují, že je děti zvou k sobě na Vánoce
a že oni se samozřejmě těší, ale nelíbí se

jim, jak v domácnostech jejich
dětí se podstata Vánoc přímo
ztrácí za dárky a z rozbalování
dárků se dělá hlavní bod Vánoc.
Kde je však ten hlavní vánoční bod, kde
je to centrum nebo podstata Vánoc? Věřící
rodiče vodí své malé děti k jesličkám, ukazují jim Ježíška v betlémě. I zde v Dobrušce stavíme v kostele sv. Václava starobylý,
krásný, velkolepý betlém. Jesličky jsou
milá věc, ale opět je to jen dekorace, odkaz na poselství, z něhož se Vánoce zrodily. Většina z nás zná slovo z Matoušova
a Lukášova evangelia o narození Ježíše
v Betlémě, o Marii a Josefovi, o pastýřích
a mudrcích, co se přišli dítěti poklonit. Už

méně vnímáme, že i tato vyprávění jsou
jen slovní dekorací, obrazným převyprávěním toho, co se uvěřilo skrze Ježíše.
Ve vánočních biblických textech se
jako podstata Vánoc ohlašuje, že Bůh není
zamlklý a uzavřen, ale mluvící a jednající. Je Slovo a Tělo. Je možné ho přímo
tělesně slyšet a zažít.
Vánoce chtějí být každoročně velkým
znamením Boží lásky zjevené v Ježíši
a žité námi v dnešním světě. Blahopřeji
všem, kteří jsou nejen na Vánoce rádi se
svou rodinou. Blahopřeji i těm, kteří jsou
sami a umí to unést a mají rádi lidi a svět.
Zvláště se těším ze všech lidí dobré vůle,
kteří pomáhají, aby se Milosrdná Láska
vrátila do tohoto světa.
Bratrsky zdraví Augustin Slaninka, děkan

ROZPIS VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH BOHOSLUŽEB V DOBRUŠCE

4. adventní
Neděle
23. prosince 2018
08.30 | 18.00

Pondělí
Štědrý den
24. prosince 2018
16.00 | 24.00

Úterý
Středa
Slavnost Narození Páně Svátek sv. Štěpána
25. prosince 2018
26. prosince 2018
08.30 | 18.00
08.30 | 18.00

Skladba dobrušského Mozarta
v podání sólistů Národního divadla
Město Dobruška, farní úřad v Dobrušce a Canticum Broumov připravují ve spolupráci s Národním divadlem
v Praze novodobou premiéru skladby
DIES NUMINI ET PRINCIPI (1770)
skladatele Augustina Šenkýře, dobrušského rodáka.
Čas adventu nás nezadržitelně přibližuje k nejkrásnějším svátkům v roce. Výjimečnou událostí pro obyvatele Dobrušky
a podorlického regionu v adventním období bude koncert, na kterém po 248 letech zazní v novodobé premiéře skladba
Augustina Šenkýře. Hudebním svátkem
pro posluchače bude zajisté účinkování sólistů a orchestru Národního divadla

Adventní a vánoční
čas v Husově sboru
Letošní prosinec je zvláštní tím,
že advent začíná již 2. prosince. Pouze
první den v měsíci není součástí žádných
svátků ani přípravného období. Prosinec
je také měsíc, který, jak se nám často zdá,
utíká velmi rychle. Zkusme si letošní prosinec udělat zvláštní i tím, že se nebudeme otáčet až k tomu poslednímu týdnu
v roce, ale dopřejme si radost z každého
jednotlivého dne.

Výstava My z jiných koutů světa

Srdečně zveme na výstavu My z jiných koutů světa pestrých a mnohovrstevnatých děl, které vytvořili klienti (děti
i dospělí) Pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí. Přišli do naší země z různých částí světa. Většině z nich trvá delší
dobu, než jsou schopni otevřít se natolik,
aby vznikly práce, které vypovídají o člo-

v Praze. Ke spolupráci byl přizván dětský
sbor ZUŠ v Dobrušce.
Adventní koncert se uskuteční
v úterý 18. prosince v 18 hodin
v kostele sv. Václava.
Vstupenky lze zakoupit v informačním
centru v Dobrušce, případně před koncertem v kostele.
Augustin Šenkýř se narodil 23. 12.
1736 v Dobrušce. Vystudoval klášterní
gymnázium v Broumově, v roce 1764
vstoupil do Řádu svatého Benedikta
v Emauzském klášteře v Praze, kde byl
vysvěcen na kněze a kde také působil jako ředitel kůru. Jeho rozsáhlé dílo
Ne
Ne
Ne
Ne
Po
Út
Ne
Po

Pondělí Silvestr
Děkovná pobožnost
31. prosince 2018
16.00

Úterý 1. ledna 2019
Slavnost Matky Boží,
Panny Marie
08.30 | 18.00

se dochovalo v pražských klášterech
a chrámech, ale i v Roudnici, Klatovech,
Želivě, Chocni, Broumově a Žamberku.
Augustin Šenkýř je představitel pozdního baroka, jeho hudba je virtuózní, zpěvná, často s prvky lidové hudby. Autora je
možno zcela bez rozpaků charakterizovat
jako českého Mozarta, neboť jeho tvorba je v mnohém podobna raným skladbám tohoto světového génia. S ohledem
na to, že Augustin Šenkýř je narozen
o 20 let dříve než Mozart, nelze hledat důvody v inspiraci Mozartovým dílem. Uvedením skladby tohoto autora v novodobé
premiéře bychom rádi přispěli k uvědomění si výjimečnosti tvorby tohoto skladatele a k probuzení hrdosti místních
obyvatel na dobrušského rodáka, jehož
dílo přesahuje do dnešních dnů nejen
podorlický region.
(red)

2. 12. 1. neděle adventní - bohoslužba
9. 12. 2. neděle adventní - modlitební chvíle a besídka dětí
z pobytového zařízení v Kostelci nad Orlicí
v zimní modlitebně na faře
16. 12. 3. neděle adventní - bohoslužba
Česká mše vánoční - Jan Jakub Ryba
23. 12. 4. neděle adventní - bohoslužba
24. 12. Štědrovečerní bohoslužba
25. 12. Hod Boží vánoční
30. 12. Bohoslužba svátek Rodiny Páně
31. 12. Bohoslužba díkůvzdání za celý rok 2018

věku samém. Tvoření se postupně stává
prostředkem k odpoutání se od reality, vyplňuje dobu čekání na rozhodnutí o udělení či neudělení azylu v České republice.
Často je vzpomínkou na vzdálenou vlast.
Vznikají neobyčejná výtvarná díla, která
o svých autorech mnoho vypovídají. Prostřednictvím obrazů zavítáte do exotických a vzdálených zemí - Sýrie, Kuby, Srí
Lanky, Konga, Turecka, Arménie a dalších. Do svých prací vložil každý autor

10.00
10.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
10.00
15.00

kus svého srdce. Z některých vyzařuje
víra, naděje a láska, naopak v jiných můžete nalézt skrytý pocit beznaděje, nejistoty a hledání místa k životu…
Výstava bude otevřena každý čtvrtek
od 14.00 do 16.30 nebo po domluvě na
tel. čísle 774 666 576.
(ou)
Je již zvykem, že od Dušiček do Velikonoc se scházíme v zimní modlitebně
na faře a nedělní bohoslužby v zimním
období začínají v deset hodin.
17
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VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK – PROSINEC 2018
Beletrie pro dospělé
Stephen King
Hana Roguljič
Ivana Špičková
Elena Ferrante
Ivana Chřibková
Ellen Keithová
Pavel Brycz
Jana Pronská
Anna Jansson
Jáchym Topol
Ondřej Horák
Marta Davouze
Anne Jacobs
Simona Monyová

Černočerná tma
Norské děti
Strom života
Geniální přítelkyně (1.-4. díl)
Když to tam není, tak to tam nehledej
Holanďanka
Největší muž na světě:
legionářské romaneto
Rebelka: historický román
Příšerné tchyně
Citlivý člověk
Nebožtík
Víkend s Miriam
Panský dům a jeho dědictví (3. díl)
Osud mě má rád

Naučná literatura pro dospělé
Petr Casanova
Protože
Klaus Wagener a kol.
Advent & Vánoce: elegantní
dekorace z přírodních materiálů
Osho
Nezávislá mysl:
naučte se žít svobodně
Aleš Palán
Neboj se vrátit domů. Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem

Robert Garﬁeld
Matthias Hammer
M. Graclík, V. Nekvapil
Olivia Andrews
Ivo Paulík
Literatura pro děti
Carol Pellissier a kol.
John Boyne
Markéta Pilátová
Laura Overdecková
T. Damour, M. Burniat
Adrián Macho
Alex Frith, Barry Ablett
J. Němeček a kol.
Anna Novotná,
Jiří Votruba

Mužský kód: klíč k mužským emocím
Nepřítel v mé hlavě:
jak získat sebedůvěru
Zagorka: Hana Zagorová
Zdravá jídla z pomalého hrnce
Nejkrásnější české cyklotrasy
Narodil se Ježíšek
Chlapec na vrcholu hory
Papírový Pepíno
Kolik morčat se vejde do letadla?
Záhady kvantového světa (komiks)
Mami, čti mi!
Gerda: příběh velryby
Světová náboženství
4 vesmírné příběhy Čtyřlístku

Banán: podivuhodná cesta Bruna
Banána z plantáže až do koše
Adéla Rúčková Moravcová Výletovník
Vít Haškovec,
Ondřej Müller
Malované dějiny Evropy

Poznámky pod čarou aneb náš tip pro měsíc prosinec:
Literatura pro dospělé:
Pavel Kolář, Renata Červenková:
LABYRINT POHYBU
1. vydání, Praha, Vyšehrad, 2018, 264 s.,
298 Kč
Hýbeme se buď málo, nebo špatně
a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale
i z medicíny, tvrdí profesor Pavel Kolář,
renomovaný fyzioterapeut, který už třicet
let působí na poli rehabilitační medicíny, potažmo i té sportovní. V důmyslném
soustrojí lidského těla a mysli se snaží
najít skutečné příčiny, které ho porouchaly, a správnou léčbou navrátit pacientům
ztracené zdraví. V rozhovorech s novi-

nářkou Renátou Červenkovou vysvětluje
základní principy lidského pohybu a jeho
vývoje a také roli, jakou v něm sehrává
náš mozek a třeba
i špatné geny, stres,
přetěžování,
neuspokojivé
vztahy,
absence spirituality,
touha „užívat si“...
Odhaluje překvapivé souvislosti, neboť
v našem organismu
se nic neděje náhodně, jak se nám, laikům, často zdá.

Literatura pro mládež:
Vlasta Baránková:
KOUZELNÁ CESTA DOMŮ. JAK HONZÍK A BARUNKA PŘELETĚLI MOŘE
1. vydání, Praha, Albatros,
2018, 32 s., 229 Kč
Honzík s Barunkou se
touží vrátit do země, kde se
narodili, do země, o které
jim maminka často a krásně vypráví. A tak se vypraví na cestu. Na
svět se dívají z výšky, ale díky kouzelnému
kukátku vidí i sebemenší drobnosti. Podívejte se na svět jejich očima v překrásné
obrázkové knížce Vlasty Baránkové.

STOMATOLOGICKÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hodin
08.12.
09.12.
15.12.
16.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
30.12.
01.01.2019
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MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Kašková Kateřina
Kvasiny 145
MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk
MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno
MUDr. Majer Rostislav
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Malátková Ludmila
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Matějková Denisa
Záhumenská 445, České Meziříčí
Bahník Dent s.r.o.
MUDr. Miřejovská Dagmar
Třebízského 799, Kostelec na Orlicí
MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška
Petrák stomatologie s.r.o.
MDDr. Tomáš Petrák
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
Redakce DZ neodpovídá za případné změny ve službách stomatologické pohotovosti.
Aktuálnost si prověřte u svého ošetřujícího lékaře nebo na uvedených telefonních číslech.

494 532 330
494 596 174
602 514 715
494 621 665
608 382 600
494 515 696
734 324 600
494 323 152
775 224 093
494 623 775
721 200 244
494 534 841
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci prosinci oslaví významná životní jubilea:
Venuše Kavánová
91 let Dobruška, Tyršova
Blahoslava Malá
90 let Dobruška, Solnická
Anna Zácná
90 let Dobruška, Na Příčnici
Ludmila Pincová
85 let Dobruška, Na Příčnici
Václav Šolín
85 let Dobruška, Pulice
Marian Konrád, Ing.
75 let Dobruška, Mírová
Miroslav Kovář
70 let Dobruška, Šubertovo nám.
Eva Nováková
70 let Dobruška, Javorová
Eva Senková
70 let Dobruška, Orlická
Irena Bendová
65 let Dobruška, Na Příčnici
Dana Kořínková
65 let Dobruška, Za Universitou
Bohumil Wehle
65 let Dobruška, Novoměstská
Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Zastupitelka města Dobrušky Libuše Kujalová přivítala v pátek
19. října do života čtrnáct nových občánků našeho města. Rodiče
do malého sálu Společenského centra - Kina 70 přivedli devět
holčiček a pět chlapečků.
Rozárie Červinková
Dobruška, Družstevní
Dorotea Machová
Dobruška, Orlická
Sára Matysová
Dobruška, Družstevní
Damián Chalupa
Dobruška, Pulická
Filip Černý
Dobruška, Orlická
Matyáš Potůček
Dobruška, Domašín
Rozálie Václavková
Dobruška, Solnická
Nikola Komůrková
Dobruška, Družstevní
Natálie Martinková
Dobruška, Pulická
Filip Netík
Dobruška, Na Poříčí
Marie Zilvarová
Dobruška, Mělčany
Ondřej Javůrek
Dobruška, Tyršova
Ema Vojtková
Dobruška, Mírová
Karolína Jelenová
Dobruška, Tyršova

DIAMANTOVÁ SVATBA
V obřadní síni městského národního výboru,
který v té době sídlil v dobrušské budově Karlovy
univerzity, byli dne 29. listopadu 1958 oddáni Eva
Žďárská z Valu a Zdeněk Adámek z Dobrušky.
Následně se uskutečnil církevní obřad v kostele. Manželé Adámkovi bydlí trvale v Dobrušce.

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V říjnu z našich řad odešli:
Jana Hejcmanová
František Veverka
Alena Plzáková
Jan Rafael
Helena Pokorná
Lenka Popelková
Jiřina Čudová

1933
1961
1941
1943
1929
1926
1935

Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška
Dobruška – Pulice
Dobruška

Čest jejich světlé památce!

Dobrušský zpravodaj
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ZE ŠKOL
Gymnazisté navštívili vědecké centrum v Ženevě
Ve středu 31. října nadešla dlouho
očekávaná chvíle, čas našeho odjezdu do
Švýcarska. V pozdních hodinách jsme se
usadili do pohodlných sedaček a vyrazili vstříc novým zážitkům. Cesta ubíhala
rychle. V deset dopoledne jsme vystoupili
v německé Kostnici, kde jsme sledovali kroky mistra Jana Husa, který zde byl
v roce 1415 souzen a upálen. Odpoledne
jsme se přesunuli do nedalekého Winterthuru, kde nás čekalo první fyzikální
dobrodružství – science centrum Technorama s mnoha různými experimenty.
Večer jsme dorazili do místa ubytování
na břehu Ženevského jezera.
Druhý den přišel jeden z vrcholů naší
cesty – exkurze do jednoho z největších
vědeckých center na světě – do CERNu
v Ženevě. Začala velkým překvapením –
naším průvodcem byl absolvent našeho
gymnázia Tomáš Vaňát. Vysvětlil nám

základní smysl a fungování největšího
urychlovače na světě LHC a poté jsme si
prohlédli různá pracoviště. Po obědě pro
nás připravili laboratorní práci „Sestavení mlžné komory“. Vyrobili jsme vlastní
detektor částic a pozorovali záznamy průletů různých objektů naší komorou. Před
odjezdem jsme navštívili výstavu Microcosmos a prohlédli si centrum ženevského
starého města.
Také třetí den byl plný úžasných zážitků – tentokrát zeměpisných. vydali jsme
se na túru k malebné přehradní nádrži Lac
d'Emmosson, ležící v nadmořské výšce
2 000 metrů na pomezí švýcarských
a francouzských Alp. Příjemně svítilo
slunce, a tak jsme na začátku listopadu
mohli vyrazit v triku s krátkým rukávem.
Po cestě se nám otevíraly úchvatné výhledy na masiv nejvyšší hory Evropy Mont
Blanc. Okolí přehrady doplněné sněhovou
pokrývkou bylo opravdu kouzelné. Fotograﬁemi z magického místa jsme zahltili
sociální sítě.
Závěrečný den jsme se začali chystat
na cestu zpět. A co by to bylo za cestování po Švýcarsku, kdybychom nenavštívili
továrny na místní lahůdky – sýry Gruyere a čokoládu Cailler. Neomezená ochut-

návka čokolády byla
sladkou tečkou za exkurzí. Po procházce
historickým Bernem,
který je pro svou krásu zapsán na seznam památek UNESCO,
jsme absolvovali dlouhých čtrnáct hodin
zpáteční cesty autobusem.
Exkurze předčila naše očekávání
a žáky povzbudila do dalšího studia fyziky. Ukázala nám, že věda nemusí být jen
nuda, ale že je velkým a zajímavým dobrodružstvím!
Mgr. Josef Hylský

3

4

1

5
20

2

1. Na břehu Bodamského jezera v Kostnici
2. Před detektorem Atlas
3. U přehradní nádrže Lac d´ Emmosson
4. Úchvatné pohledy během horské túry
5. Před vědeckým centrem CERN v Ženevě
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Student Podoorlického centra mistrem světa v bench-pressu
Dobrušskou Střední školu – Podorlické vzdělávací centrum navštěvuje čerstvý juniorský mistr světa v bench-pressu.
Student 2. ročníku oboru Nástrojař Alex
Maryška z nedalekých Bohuslavic
nad Metují v šestnácti letech vzpírá neuvěřitelných 163 kg.
Bench-press je silovou disciplínou, při
níž závodník leží na lavičce a nad sebou
má činku, kterou si položí na hrudník.
Na pokyn rozhodčího ji musí zvednout.
Závodník má tři pokusy. Alex Maryška
ve slovenské Trnavě, kde se mistrovství
konalo, hned prvním pokusem vytvořil
evropský rekord 155 kg. Napodruhé překonal i světové maximum 163 kg. Pro třetí pokus si nechal naložit 165 kg, ale ty už
byly nad jeho síly.
Mladý sportovec z východu Čech
doufá, že ještě neřekl poslední slovo
a že zisk juniorského titulu je teprve začá-

nout celý areál školy, pohrát si s modely
vláčků, ochutnat tradiční čertovské špekáčky z grilu, které sami studenti vyrobili.
Odnesete si drobné dárky a hlavně zážitky
z dobrušské střední školy.
(jme)

Alex Maryška, mistr světa v bench-pressu
tek. Věří, že 165 kg zvedne už za pár dní
na mistrovství republiky v Trutnově.
S Alexem Maryškou a dalšími studenty pulické střední školy, s jejich umem
a úspěchy se můžete setkat během Dní
otevřených dveří v pátek 30. listopadu od 14 do 17 hodin a 1. prosince od 9
do 14 hodin. Zároveň si můžete prohléd-

zve na

Dny otevřených dveří
Pátek 30. listopadu
Sobota 1. prosince

14 – 17
19 – 14

SPŠel•it Dobruška úspěšně spolupracuje s firmami
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška letos opakovaně uspěla v soutěži
Firma škole a škola ﬁrmě. Soutěž pořádá
Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora. Výsledky již čtvrtého ročníku byly vyhlášeny v pátek 16. listopadu
v Hradci Králové při příležitosti pořádání
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, které se naše škola aktivně účastnila.
SPŠel•it Dobruška získala v soutěži
Škola ﬁrmě 2018 nominaci na ocenění
a z rukou hejtmana Jiřího Štěpána převzal poděkování rady Královéhradeckého
kraje a Krajské hospodářské komory za
příkladnou přípravu žáků na budoucí povolání a za spolupráci se zaměstnavateli
ředitel školy Milan Maršík.
Nemenším naším úspěchem je ocenění v soutěži Firma škole 2018 pro naši

partnerskou ﬁrmu Koenig & Bauer Graﬁtec, které získala na základě nominace
od naší školy. Naše spolupráce s největším zaměstnavatelem v Dobrušce je logická i přirozená a trvá již několik desetiletí.
Přesto, že SPŠel•it dlouhodobě intenzivně
spolupracuje s desítkami podniků, tento
dobrušský si jistě poděkování za spolupráci se školami zaslouží. Jsme rádi, že
k tomu mohla naše škola přispět. Ocenění za ﬁrmu převzal z rukou náměstkyně
hejtmana Martiny Berdychové manažer

personálního
oddělení
Jan Slabý. Další z ﬁrem,
s níž spolupracujeme,
a která v soutěži obdržela nominaci a poděkování, je Halla z Nového Města nad Metují. Na vyhlášení ji
zastupoval výrobní ředitel Martin Čapek.
Děkujeme všem ﬁrmám za podporu
naší školy a spolupráci se školami obecně. Těšíme se, že v ní budeme pokračovat
a dále ji rozvíjet.
Milan Maršík, ředitel SPŠel•it Dobruška

Z předávání ocenění v soutěži Škola firmě a firma škole. Hejtman Jiří Štěpán gratuluje
řediteli SPŠel•it Dobruška Milanu Maršíkovi
21
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Na novou školní družinu jsme se v
Základní škole Pulická těšili už několik let. Dětí ve škole každým rokem
přibývá. Proto vedení školy požádalo
radu města o přístavbu a rozšíření stávající učebny, ve které se tísnilo třicet
dětí. Konečně mohou trávit čas před
i po vyučování v krásné prostorné místnosti, plné her, nového nábytku i malé kuchyňské linky s dřezem.
Děti si hned po otevření nové družiny
po podzimních prázdninách oblíbily novou sedací soupravu, chlupaté polštáře
i milá mazlící zvířátka. Pro ty starší je lákadlem nový kulečníkový stůl, stolní fotbal a přibyl i velký televizor s nejnovější
herní konzolí XBOX ONE X pro hraní
sportovních a tanečních her. Původní část
nové školní družiny bude sloužit i pro výuku jazyků v půlených hodinách. V lednu
2019 učebnu dovybavíme interaktivní tabulí a dataprojektorem.
Vedení školy i vychovatelky děkují
radě města Dobrušky v čele s panem starostou Ing. Petrem Lžíčařem za uvolnění

Nová školní družina konečně v provozu
ﬁnančních prostředků na přístavbu.
Stavět začala ﬁrma
Stating hned první
den letních prázdnin. Stavba byla dokončena již v září,
ovšem na položení
linolea a koberců
jsme čekali do konce
října, až vyschly
nové podlahy. Nyní
si už novou školní
družinu mohou děti
s paní vychovatelkou plně užívat. (vh)

ZŠ Pulická postoupila do krajského finále ČEPS Cupu

Florbalový tým z I. stupně ZŠ Pulická postoupil do krajského finále ČEPS Cupu.
Zleva: Viktor Slavík, Vojta Vích, Samuel Macko, Patrik Fiala, David Sychrovský, Lukáš
Zrzavý, Adam Ryšavý a Ben Králíček. Ležící brankář. Sebastian Macko.
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V pátek 26. října vybojovali kluci z I. stupně ZŠ Pulická druhé místo na turnaji
12 družstev a postoupili do krajského ﬁnále, kde se utká deset nejlepších z Královéhradecka. V nádherné hale v Rokytnici
v Orlických horách (máme co závidět!
Snad se i Dobruška dočká více než předvolebních slibů!) pulický tým nejprve porazil v městském derby Bodlinku 3:0. Pak
zdolal 5:0 Dráčky z Kostelce nad Orlicí.
S houževnatými Doberáky remizoval 3:3.
Pak dobrušským hráčům „přistřihli křídla“ Javorníčci z Rychnova (2:4). V posledním zápase skupiny však ZŠ Pulická
po vynikajícím výkonu doslova smetla
Borošáky z Borohrádku (10:0).
Rekordně vysoká výhra jim otevřela cestu do semiﬁnále play oﬀ proti
domácím favoritům. Rokytničtí Medvědi si však medu nelízli. „Puličáci“ měli
od počátku navrch a vynikající výkon
podal i brankář. Zasloužené vítězství 4:0
znamenalo postup do krajského ﬁnále.
Pochvalu zaslouží všichni hráči a dík patří
i dvěma rodičům – fanouškům, kteří nás
přijeli podpořit.
(jf)
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Stříbrná trofej pro mladé sportovce ZŠ Opočenská
První
ročník
sportovního setkání
dětí ze základních
škol speciálních se
konal 1. listopadu
ve sportovní hale
areálu ASVAJ v Jaroměři. Soutěž pořádala Základní škola
a Praktická škola Jaroměř a uskutečnila se díky ﬁnanční
podpoře
Královéhradeckého kraje.
Sedm vyrovnaných
čtyřčlenných družstev z celého kraje změřilo své síly v netradičních kolektivních hrách – speciální
kopané s míčem Eggball ve tvaru hrušky,
ringu a holomajzně.

Vítězství
ve Škole hrou
Žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Opočenská se
v Opočně zúčastnili odborné soutěže Škola
hrou, jejímž cílem bylo seznámit je hravou
formou s učebními obory, které se zde vyučují. Naše dvě tříčlenná družstva si vyzkoušela uvázat květinu, vytvarovat obrázek

Náš tým nastoupil do zápasů se zdravým sebevědomím a hladce zvítězil
ve všech utkáních ve speciální kopané.
V ringu narazil na domácí favority sou-

těže a ti je o jeden bod odsunuli na druhé místo. O celkovém pořadí tak rozhodl
až vzájemný zápas v holomajzně, ve kterém domácí potvrdili svoji herní převahu
a v nastavení vsítili vítězný gól, kterým
zpečetili i své celkové vítězství v turnaji.
Dobrušská Základní škola Opočenská tak
vybojovala v soutěži cenné druhé místo
a radost našich sportovců znásobilo i ocenění pro všechny členy týmu – pohár, stříbrné medaile a fotbalový míč.
Celý den provázela příjemná atmosféra a děti kromě nových zážitků navázaly i nová přátelství. Poděkování patří
ochotným pořadatelům a sponzorům, kteří navíc zajistili i zdravé občerstvení pro
všechny účastníky. Bez jejich obětavosti
a nadšení pro práci se žáky se speciálními
potřebami by se tato akce neuskutečnila.
ZŠ Opočenská, Dobruška

v keramické dílně,
uplést housky, nazdobit chlebíčky, vyměnit žárovku u blinkru,
odmontovat a namontovat kolo u auta,
nakrmit telátko a další soutěžní úkoly.
Děti za činnost sbíraly body. Veronika,
Alan a Pepa po zisku
181 bodů zvítězili.
Ze soutěže plné pěkných dojmů si odvezli
hodnotné ceny a společně si pochutnali
na skvělém dortu.
ZŠ Opočenská,
Dobruška

Do ZŠ Opočenská v rámci prevence rizikového chování přijelo
se dvěma pohádkami pražské Divadlo Úsměv. První zábavnou
formou poučila o chování na veřejných komunikacích, silničních
pravidlech a dopravních značkách. Kašpárek pověřil kočičku
a pejska, aby naučili čarodějnici, jak vyrazit na koštěti do města. Druhá pohádka byla zaměřena na environmentální výchovu,
konkrétně na třídění odpadů. Interaktivním představením žáky
provedli „plastožrouti“ Tonda a Evička.

Žáci ZŠ Opočenská navštívili dobrušskou knihovnu. Paní knihovnice seznámila děti s provozem městského zařízení. Prozradila
kolik má knihovna zaměstnanců, a že je zde uloženo přes 33 tisíc
svazků knih. Žáci se dozvěděli, podle jakých kritérií jsou knihy
řazeny. Po četbě příběh z vybrané knihy následovaly dotazy dětí.
Pak si již žáci mohli prohlížet knihy a časopisy, o které měli zájem. Nejvíce se zajímali o zvířata a dobrodružství, ale našli se
i tací, kteří sáhli po knize s poezií.
23
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLADÉ
Proti proudu 2018
Rok 2018 se pomalu chýlí ke konci
a s ním i letošní projekt klubu Vješák pojmenovaný „Proti proudu“ a podpořený
z dotací Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, Královéhradeckého kraje
a v neposlední řadě z městského rozpočtu
Dobrušky. Aktivity zařazené v letošním
roce byly směřovány proti současným
trendům mladé generace, jako jsou individualismus, žití ve virtuální realitě,
povrchnost a generační odtrženost.
Každotýdenních klubových aktivit se
zúčastnilo na 300 mladých lidí z Dobrušky, Opočna a blízkého okolí, celkově jsme
v klubu zaznamenali na 2 500 návštěv.
Za rok jsme uspořádali dvě kampaně,
jednu s názvem Digitální detox s výzvou
opouštět virtuální prostor a druhou Life
is good podporující zdravý životní styl.
K tématu „Proti proudu“ jsme uspořádali okolo 30 jednorázových akcí pod-

porujících hodnotové ukotvení mladé
generace.
Rok 2019 bude ve znamení podpory
týmové spolupráce, fungování kolektivu
a vzájemné tolerance pod heslem „Stronger together“, tedy „Silnější společně“.
Těšíme se na další společné zážitky, děkujeme všem, kteří nás v letošním roce
podpořili, a přejeme klidné prožití svátků
vánočních.
Tým Vješáku

RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
www.jbdobruska.cz

Tátové v akci
,,Ženy se rodí jako matky, ale muži se
musí pro otcovství rozhodnout…‘‘ Tato
věta mi utkvěla v hlavě z jedné dobré
přednášky o výchově dětí v dnešní době.
Je pravda, že všechny ty mateřské povinnosti a celodenní péče o děti jsou pro nás,
mámy, náročné. A jak se často říká, nejedná se vůbec o rodičovskou ,,DOVOLENOU‘‘, ale všechny se jistě shodneme
na tom, že to stojí za to a neměnily bychom. Jako ženy si tu lásku a zájem o naše
maličké neseme v sobě. Už od chvíle,
kdy se dozvíme, že se v nás rodí nový
život, a pak už ten mateřský cit nikdy
nezmizí. Jako malé si většinou hrajeme
s panenkami a kočárky, ale co ti naši chlapi v roli otců?
V RC Sedmikráska moc fandíme všem
tatínkům, kteří, i když se vrátí unavení
z práce a mnohdy si s sebou v hlavě nesou i starosti, věnují svůj volný čas dětem.
Jdou s nimi ven, na hřiště, na kolo, hra24

sedmikraska@jbdobruska.cz

jí fotbal, staví z lega nebo navštíví naše
rodinné centrum a využijí nabídku odpoledních programů: pondělí - Hrajeme si
s angličtinou, úterý - Cvičíme s tygrem
a středa - Vyrábíme s opicí Alicí. V letošním roce chodí opravdu hodně tatínků. Je
skvělé vidět, jak si děti se svými tatínky
užívají společný čas. A taťkové se akčně
zapojují do programu a celá atmosféra je
díky tomu uvolněná a pohodová. ,,TÁTOVÉ V AKCI – JSTE
SKVĚLÍ!!!‘‘ Rádi
se k nám vrací i babičky a dědečkové
se svými vnoučaty.
A tak Sedmikráska
je opravdu místem
setkání celých rodin
z Dobrušky a okolí.
V ADVENTNÍM
ČASE se v Sedmikrásce budeme velmi společně těšit na
přicházející Vánoce.
Bude nás čekat zdo-

bení perníčků a výroba vánočních přáníček ze scrapbooku. Vše potřebné bude
zajištěno. Do tvoření se budou moci zapojit děti i se svým dospělým doprovodem.
A užijí si jistě hodně legrace.
Za celou Sedmikrásku přejeme všem
pohodové Vánoce a hlavně skvělý společný rodinný čas!!!
Za tým Sedmikrásky
Mgr. Kateřina Faltová
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Senioři ČR - pobočka Dobruška a SONS - odbočka Dobruška
si pro vás na prosinec připravili tradiční akce v Rýdlově
vile, které najdete v kulturním kaleidoskopu – Na slovíčko,
Vánoční sousedské posezení.
Navíc se uskuteční dva výlety. Ve středu 12. prosince si
zajedeme NA KÁVU do Nového Města nad Metují, kde navštívíme muzeum a vánoční výstavu s překvapením. Sejdeme
se v 13.30 na autobusové zastávce Laichterova a ve 13.35 pojedeme linkovým autobusem.
V sobotu 15. prosince se uskuteční poslední letošní výlet
z našeho PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM. V 13.00 se odjede
z parkoviště u kina. Naším cílem bude potštejnský zámek s vánočním programem s panem hrabětem a hraběnkou a služebnictvem. Dojde i na příjemné posezení. Na tento výlet je nutné
se předem objednat na jeden z kontaktů: renata.dobruska@seznam.cz. Tel: 494 622 953. Mobil: 732 262 600.
Závěr roku se nezadržitelně blíží. Každý bude hodnotit končící rok sám, jak on ho prožíval a co mu přinesl dobrého a na
co by raději zapomněl.
Já děkuji tam nahoru, že si mohu užívat život a každý den
přijímám s velkou pokorou. Po celý rok jsme si společně s lidmi, kteří se účastnili našich akcí, užívali krásné chvíle a jsem
ráda za ty milé lidi i za všechen společný čas.

S Xantíkem jsme cestovali po celé republice, abychom vám,
koukavcům, přibližovali život ve tmě a pomáhali těm, kteří
pomoc potřebovali, a nám na to stačily naše síly.
Bohužel jsme i zjistili, že na světě a ani v naší Dobrušce
nežijí jen chápající lidi, ale i malá hrstička těch, kteří nechápou
nebo pochopit nechtějí, že člověk s jakýmkoliv hendikepem
nezvládne vše, co zdravý člověk, i kdyby sebevíc chtěl. Přitom
by stačilo nabídnout pomoc, místo vytváření nepříjemných
chvil.
Já i Xanto vám všem děkujeme za celoroční pomoc, kdy pro
vás je to možná jen maličkost, ale nám hodně ulehčí náš pohyb
ve městě a tomu mému čtyřnohému příteli hodně přemýšlení,
kudy nejlépe tu jeho nešikovnou paničku vést.
Jsme vám, hodným spoluobčanům vděční. Právě díky vám
vždy, když nastupujeme do autobusu a vracíme se do naší Dobrušky, těšíme se domů. Domů, kde jsme v bezpečí a víme, že
právě sem patříme a tady je nám dobře!!
Do roku 2019 všem přejeme zdraví velkou nůši, na tváři
vždy jen úsměv, ten každému sluší.
Ať si lásku, radost a upřímnost užíváte a trápení a starosti,
ať v novém roce nepoznáte.
Renata, Xanto a Petr Tojnar

V únikovce většinou platí:
Nejjednodušší řešení je to správné

Pamatujete si na své první setkání
s únikovou hrou?
Pamatuju. Zhruba před dvěma roky
jsem hledal dárek a na internetu mi vyskočila úniková hra. O co se přibližně jedná,
jsem už věděl z internetu, a tak jsem hru
koupil přítelkyni. Když jsme vyšli ven,
byl jsem naprosto nadšený. Ten koncept
mě uchvátil.
Kolik her jste absolvoval, než jste se
rozhodl si vytvořit svoji vlastní?
Jednu jedinou, právě ten dárek pro přítelkyni. Vešli jsme dovnitř, bylo to opravdu hodně dobré, a tak jsme si s přítelkyní
řekli, že si uděláme svoji vlastní, ještě
o trochu lepší. Popřemýšleli jsme, oslovili
pár známých a hledali prostor. Našli jsme
bývalé staré řeznictví a k němu vymysleli
koncept. Kdo by také čekal casino v řeznictví...
Potom, co začala vaše únikovka fungovat, jste navštívil ještě další?
Ano. Únikovek je hodně, hlavně ve
velkých městech – Hradec, Pardubice,
Praha. Chtěli jsme se inspirovat na přípravu druhé hry. Aktuálně jich máme za
sebou tak 6. Ovšem znám hráče, co mají
za sebou už min 30 her.
Řídí se příprava prostoru nějakými
pravidly nebo záleží jen na tvůrci?

Také rádi zkoušíte něco nového? Pokud jste navíc hraví a baví vás být součástí týmu (či dvojice), neváhejte a jděte
do toho. O čem je řeč? O únikové hře.
Máme ji v Dobrušce (dokonce už dvě)
a opravdu stojí za zkoušku. První test,

věřím, že pozitivní a inspirativní, se pak
může stát odrazovým můstkem ke „zdolání“ dalších. Příklad Lukáše Moronga, který únikovku v Dobrušce vymyslel
a v domě čp. 8 v Kostelní ulici i provozuje,
je toho důkazem.

Je to víceméně na vás. Samozřejmě
musíte dbát na bezpečí účastníků apod. To
jsou standardní věci vždy, když podnikáte. Nesmí tam být například nic ostrého.
Velice mě baví to, že vejdete do prázdné
místnosti a záleží jen na vás, jak hru vytvoříte. Jaké připravíte pro hráče úkoly
a záludnosti . Takže hra žádná základní
pravidla nemá, ale princip je ten, že se necháte dobrovolně zavřít a zhruba hodinu
luštíte tématické úkoly, abyste se dostala ven. To je základní linie, která je pro
všechny únikovky stejná.

nost. Je nutné třeba vymyslet, kde seženu zaklínadlo, aby se mi otevřely dveře.
To je největší rozdíl. Druhá hra má navíc venkovní část. Přestože nepocházím
z Dobrušky, mám k ní velké pouto díky
dědovi, který byl historik a psal třeba
o hrdelním právu. Dobře si pamatuju, jak
mi historky vyprávěl, a to jsme chtěli využít. Takže hra začíná na náměstí, aby se
lidé trochu koukli po městě zase jiným
pohledem.

Nabízíte dva tipy únikové hry - přibližte je?
První, kterou jsme začínali, je klasická.
Necháte se zavřít a pak řešíte úkoly, které
jsou hodně mechanické – ručně něco uděláte a to vás posune dál. Druhou hrou jsme
se posunuli na jiný level. Klasického otvírání něčeho je tam velmi málo. Základem
je kouzelná chalupa - když se dostanete
dovnitř, musíte rozluštit záhadu. Uvnitř se
prostě dějí kouzla, víc nemohu prozradit.
Kdybych to měl shrnout, tak první hra je
klasická únikovka především pro lidi, kteří začínají a tady si ji „osahají“. Druhá už
je pojatá jinak, troufnu si říct, že v republice je podobných zhruba deset.
A recept na úspěšné absolvování?
K jejímu zvládnutí je dobré mít zkuše-

Baví vás sledovat, jak si při řešení
účastníci vedou?
Upřímně? Mě ne. Jsem z toho hodně
nervózní a zažívám větší stres než samotní hráči, protože si strašně moc přeju, aby
si hru užili. Teď jsem rád, že jsem mohl
tuhle starost předat brigádníkovi.
Prozradíte nějaké úsměvné situace, do
nichž se řešitelé dostali?
Něco, co by bylo extrémně úsměvné,
se nestalo. Možná to ale nevnímám, protože se soustředím na hru, aby vše proběhlo na 100%. Je to i určitě tím, že kromě
zahájení hry jsme podstatě s přítelkyní na
hře nebyli a vše měli na starost brigádníci.
A hlavně platí pravidlo, co se stane ve hře
tam taky zůstane.
Co je z vašeho pohledu nejdůležitější?
Nehledat ve hře složitost. Většinou
25
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nejjednodušší řešení je správné. Únikovka musí být udělána tak, aby ji zvládl
skoro každý. Samozřejmě platí, že pokud
jste dobrý tým, víc hlav víc ví. Podstatné
je i rozdělení rolí v týmu. Nejdůležitější
ale je, aby si hru člověk užil.
Jaké jsou ohlasy účastníků?
Ohlasy jsou opravdu skvělé. Ale hráči
se k nám bojí vůbec zajít. Lidé přijdou,
jsou nesví, protože nevědí, co mohou
od hry očekávat. Když vyjdou ven, tak se
většinou usmívají a je zajímavé, že nejvíc si to užijí ti největší morousové. Nebo
maminky, které přijdou se svými staršími
dětmi, říkají, že měly obavy, ale teď už

by šly s klidem i do druhé hry, že je to
super. Základ je překonat obavu a vstoupit do místnosti. Taky si lidé hodně oblíbili naše únikové hry jako dárek. Můžete
si u nás koupit dárkový poukaz a divila
byste se, kolik radosti takové překvapení
může udělat.
Chodí k vám místní lidé nebo ze širokého regionu?
Z naší zkušenosti víme, že k nám nejvíc jezdí lidé z Hradce, Pardubic. Únikovka je unikátní v tom, že se nemění.
To znamená, že pokud k nám jednou přijdete, už nemáte důvod si konkrétní hru
zopakovat. Proto chodí nejvíc lidé z vel-

kých měst – vědí, co je únikovka, už si
odehráli ty „svoje“ a hledají další nejbližší. Podívají se na internet, objeví nás a jedou si ji „odškrtnout“.
Máte přehled, kolik únikovek existuje
v kraji nebo v naší republice?
Přehled nemám, ale v současné době
zažívají boom, a ještě chvíli to vydrží. Troufnu si říct, že v každém velkém
městě typu Hradec, Pardubice je 4 až 5
únikovek. Postupně se hra dostává i do
menších měst. A my věříme, že například
v Dobrušce je ještě prostor minimálně
pro jednu.
(eda)

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
prosinec 2018
NÁMĚSTÍ F. L. VĚKA
Neděle 2. prosince v 17.00
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Účinkují žáci ZUŠ Dobruška.
Pondělí 31. prosince v 16.30 hodin
SILVESTŘÍK PRO DĚTI
Účinkují Maxíci. Děti si mohou s sebou přinést lampiónky.
Hry, soutěže a ohňostroj.
Neděle 6. ledna 2019 v 17.00
ZHASNUTÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A VYHODNOCENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí malíře Františka Kupky a jeho
raná tvorba, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz věže) je
mimo sezonu přístupná na předchozí objednání v muzeu nebo
v informačním centru.

SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 646, ☎ 494 629 668 a 725 048 991
Čtvrtek 27. prosince v 17 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ZDEŇKA SVĚDÍKA
S DCEROU GABRIELOU
Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek v informačním centru od
4. prosince.

KOSTEL SV. VÁCLAVA
Kostelní ulice
Úterý 18. prosince v 18.00
Augustin Šenkýř: DRAMA MUSIC PASTORITIUM 1770
Koncert sólistů a orchestru Národního divadla a dětského sboru
ZUŠ Dobruška
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přehled akcí
KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, ☎ 777 418 746
Sobota 1. prosince v 19.00
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Vyučují Mgr. Lucie Krtičková a Jan Souček. Vstupné: 40 Kč.
Úterý 4. prosince v 12.00
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Koenig & Bauer Graﬁtec s.r.o., Dobruška
Pátek 6. prosince v 9.30
AUTO JEDE
Roboticko konstrukční soutěž.
Pořádá Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Dobruška.

RÝDLOVA VILA
SPOLKOVÝ DŮM
Novoměstská 187, ☎ 494 629 667 a 777 418 748
KLUB SENIORŮ vždy v 15.00
Pondělí 3. prosince Beseda o knize
„Dobruška příběh města (Jiří Mach)
Pondělí 10. prosince Film Jan Výrava a F. A. Šubert (Jiří Mach)
Pondělí 17. prosince Vánoce (Tomáš Cvejn)
Program připravuje vlastivědné muzeum v Dobrušce a sbor Církve bratrské v Bystrém. Na všechna setkání Klubu seniorů je srdečně zván každý, kdo má chuť přijít. Vstup je bezplatný.
Středa 5. prosince v 9.30
NA SLOVÍČKO
Dopolední posezení u kávy a něčeho sladkého. Organizují místní
pobočky Seniorů ČR a SONS.
Čtvrtek 13. prosince v 16.00
VÁNOČNÍ SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
V podvečer si užijeme pravý předvánoční čas. Budou se zpívat
vánoční koledy, uvaříme si punč, ochutnáme vánočku a přivítáme milé hosty, kteří mezi nás přijdou. Prozradíme některé akce,
které se připravují do nového roku. Na členy čeká malý dárek od
Ježíška. Organizují místní pobočky Seniorů ČR a SONS.
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SOKOLOVNA
Opočenská 585, ☎ 724 179 754
Sobota 8. prosince v 19.00
VĚNEČEK kurzu tance a společenské výchovy
Hraje skupina Song z Kostelce nad Orlicí. Vstupné: místenka
120 Kč, účastníci kurzu 70 Kč.
Neděle 9. prosince (premiéra)
a neděle 16. prosince (repríza) vždy v 10.00
ČERTOVSKÁ SVATBA
loutková pohádka pro nejmenší
v podání herců loutkové scény Svět loutek.

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
Jan Mařík: OKOUZLENÍ DŘEVEM
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.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní čp. 428, ☎ 494 623 794
Pondělí 17. prosince v 17.00
II. ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Koncert v sále Základní umělecké školy Dobruška

JÍDELNA SODEXO
Františka Kupky 433
Neděle 9. prosince od 9 do 15 hodin
VÁNOČNÍ JARMARK
Prezentace a prodej lidových a uměleckých řemesel, prodej vánočních stromků.

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

Otevírací doba
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

8.30 - 11.30
8.30 - 11.30

12.30 - 17.30
12.30 - 14.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí
středa
pátek

8.30 - 11.30
8.30 - 11.30

12.30 - 17.00
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00

UPOZORNĚNÍ - UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Ve dnech 27. až 31. prosince bude knihovna z provozních důvodů uzavřena.
Těšíme se Vás v roce 2019!

Výstava ve foyer knihovny
ve výpůjčních hodinách knihovny
PETR POKORNÝ - MALÝ SVĚT JEST ČLOVĚK
výstava hliněných plastik ve foyer knihovny
„Malý svět jest člověk“, tak to říká jedna barokní báseň a tak to

zažívá každý z nás. Jak
těžké je poznat druhého
člověka v jeho celistvosti? Jak těžké je někdy rozumět sám sobě!
V každém člověku se
vedle dobrých a krásných vlastností nalézají
i věci temné a zlé, i na
těch nejhorších postavách 20. století najdeme něco dobrého, dokonce chvályhodného. A obráceně - kdybychom směli nahlédnout do soukromí svých vzorů, asi bychom brzy trnuli. Proč?
Protože "malý svět jest člověk", bytost složitá a rozporuplná jako
náš svět s ledovými póly a rovníkem horkým a dusným k zbláznění. Sochařské pokusy Petra Pokorného (samé tváře, samí lidé)
jsou zároveň pokusem se zamyslet nad člověkem a nad základními otázkami každého lidského života.
Čtvrtek 6. prosince v 15.00
POVÍDÁM, POVÍDÁM VÁNOČNÍ POHÁDKU…
Tradiční akce v dětském oddělení tentokrát na téma Vánoce. Připravený program je určen pro zvídavé předškolní děti.
Sobota 8. prosince v 15.00
RODINNÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ
zábavný program pro rodiny s dětmi
v rámci Dne pro dětskou knihu
Dobrušské knihovnice srdečně zvou rodiny s dětmi na zábavný
program. Začne pohádkou Černá a bílá Fróna v podání loutkového souboru Maminy z Jaroměře. Nabídne také knihy z nakladatelství Svojtka za velmi výhodné ceny. Rodiče s dětmi si budou
moci vyrobit jednoduché vánoční dekorace a dárky nebo si zahrát
různé společenské hry. Vstup je zdarma bez předchozí registrace.
Pro dětské i dospělé čtenáře:
Středa 19. až pátek 21. prosince v půjčovních hodinách
VÁNOCE V KNIHOVNĚ
Odpočiňte si od vánočního shonu a na chvíli se zastavte v příjemném prostředí naší knihovny, kde si můžete ve vánoční atmosféře půjčit dobrou knihu nebo jen tak posedět u šálku vonící
kávy či teplého čaje...
Milí čtenáři a přátelé dobrušské knihovny, děkujeme za vaši
přízeň v letošním roce, přejeme vám pohodové vánoční svátky
a vše dobré v roce příštím.
Těšíme se na další setkávání nejen nad knihami.
Dobrušské knihovnice

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24 (vchod od zmrzliny), ☎ 605 548 288
ZAVŘENO O VÁNOCÍCH
od pondělí 17. prosince do pátku 4. ledna 2019

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 5. a 19. prosince vždy 19.00
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) každou sobotu
v 18.00
27
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Mimořádný program:
Neděle 2. prosince v 17.00
ve víceúčelovém centru Elada v Bystrém
VÁNOČNÍ KONCERT - účinkuje smíšený pěvecký sbor Církve bratrské
Neděle 16. prosince v 9:30 ve Společenském centru - Kině 70
DOMŮ - divadelní představení. Co čeká chudou dívku v Betlémě? Najde nový domov?
Divadelní hra nejen o Vánocích a nejen pro děti. Účinkují děti
z Církve bratrské v Bystrém a v Dobrušce. Vstupné dobrovolné.

ponorku s jediným cílem – najít protivníka a zlikvidovat. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ121 min.
Neděle 2. prosince ve 20.00
ZRODILA SE HVĚZDA
Premiéra hudebního ﬁlmu. V hlavních rolích Bradley Cooper
a hudební superstar Lady Gaga. Mládeži přístupný. Vstupné 100
Kčǀ136 min.
Čtvrtek 6. prosince v 17.30
I. ADVENTNÍ KONCERT
ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBRUŠKA
Kino se v předvánočním čase rozezní hudbou a zpěvem. Vstupné
dobrovolné.
Čtvrtek 6. prosince ve 20.00
BOHEMIAN RHAPSODY
Repríza úspěšného hudebního ﬁlmu o legendární skupině Queen.
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.
Sobota 8. prosince v 17.30
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Premiéra animovaného ﬁlmu ČR. Blíží
se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak, navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka. Jak si Pat a Mat
poradí s vánoční výzdobou a jaké dárky
si kutilové nadělí pod vánočním stromeček? Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kčǀ60 min.
Sobota 8. prosince ve 20.00
DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
Premiéra nové české komedie režiséra Petra Zahrádky. Příběhy
populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí největším případem jeho kariéry v celovečerním ﬁlmu v kinech. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min.
Neděle 9. prosince v 18.00
VÁNOČNÍ KONCERT OPOČENKY
Vánoční koncert dechové hudby Opočenka. Vstupné jednotné
90 Kč (120 min. + přestávka).
Vstupenky již v předprodeji v IC Dobruška a v pokladně
SC-Kina 70 a na www.kino.mestodobruska.cz.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Sobota 1. prosince v 17.30
a neděle 2. prosince v 15.00
a v 17.30
ČERTÍ BRKO
Premiéra české ﬁlmové pohádky režiséra Marka Najbrta. Příběh
nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní,
kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků, možná ani
netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. V roli Lucifera se představuje Ondřej Vetchý (po více než třiceti letech od legendární
úlohy ve ﬁlmu S čerty nejsou žerty). Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kčǀ99 min.
Sobota 1. prosince ve 20.00
ÚTOK Z HLUBIN
Premiéra akčního thrilleru. Hunter Killer, označení pro útočnou
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Úterý 11. prosince v 19.30
VÁNOČNÍ KONCERT
SOUROZENCŮ ULRYCHOVÝCH A JAVORY BEATU
Sourozenci Ulrychovi s Javory beatem
nabídnou vyzrálou a pestrou skladbu své
hudební historie. Vánoční podoba koncertu spojuje historický pohled na tvorbu
sourozenců Ulrychových s neopakovatelnou atmosférou adventních písní. Předprodej vstupenek v informačním centru
a na www.kino.mestodobruska.cz.
Čtvrtek 13. prosince a sobota 15. prosince vždy 20.00
AQUAMAN ﬁlm ve 3D
Premiéra fantasy režiséra Jamese Wana přináší akcí nabitý, dobrodružný a vizuálně úchvatný velkorozpočtový snímek ze světa
sedmi moří. Příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ143 min. České znění.
Pátek 14. prosince ve 20.00
BLACK SABBATH: THE END OF THE END
Premiéra hudebního dokumentu. Kapela Black Sabbath se
v únoru 2017 rozloučila se svými fanoušky dvěma monstrózními koncerty ve svém domovském Birminghamu. Vznikl z nich
koncertní snímek nabitý emocemi završující téměř padesátiletou
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éru vynálezců heavy metalu v původním složení kapely včetně
Ozzyho Osbourna. Mládeži nepřístupný. Vstupné 180 Kčǀ120
min. JEDEN VEČER STO KIN V ČR.
Neděle 16. prosince v 9.30
DOMŮ
Co čeká chudou dívku v Betlémě? Najde nový domov? Divadelní
hra nejen o Vánocích a nejen pro děti. Účinkují děti z Církve bratrské v Bystrém a v Dobrušce. Vstupné dobrovolné.
Sobota 15. prosince a neděle 16. prosince vždy v 17.30
SPIDER MAN: PARALENÍ SVĚTY ﬁlm ve 3D
Premiéra animovaného akčního sci-ﬁ. Phil Lord a Chris Miller,
tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street spojili svůj um a talent,
aby představili dosud nepoznaný svět Spider-Mana. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kčǀ100 min. České znění.
Neděle 16. prosince v 15.00
MIMI A LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA
Pásmo krátkých ﬁlmů ČR/SR pro děti (4 až 8 let) o neobyčejném
přátelství dvou malých holčiček. Mládeži přístupný. Vstupné
90 Kčǀ65 min.
Neděle 16. prosince ve 20.00
DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
Repríza české komedie. Svérázný doktor Martin bude řešit dosud nepoznané záhady osobního života i jednu detektivní otázku.
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 20. prosince 10.00
TEN, KDO TĚ MILOVAL
Repríza české rodinné detektivky podle námětu Marie Poledňákové. Komediálně laděná rodinná detektivka s předvánoční
atmosférou z lázeňských Karlových Varů. Hrají: Pavel Řezníček, Soňa Norisová, Hynek Čermák, Eva Holubová, Lukáš Vaculík, Václav Postránecký a další. Mládeži přístupný. Vstupné
60 Kčǀ90 min.
Čtvrtek 20. prosince 20.00 a sobota 22. prosince 17.30
BUMBLEBEE ﬁlm ve 3D
Premiéra dobrodružného ﬁlmu pro všechny diváky. Osmnáctiletá Charlie dostala k narozeninám první auto. Jenže ten žlutý
„Brouk“ není obyčejná ojetina... Mládeži přístupný. Vstupné
150 Kčǀ110 min. České znění.
Sobota 22. prosince ve 20.00
a neděle 23. prosince v 17.30
MARY POPPINS SE VRACÍ ﬁlm ve 3D
Premiéra rodinného muzikálu. Film se odehrává v období ekonomické krize v Londýně kolem roku 1930. Poté, co Michal
prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině Banksových tajemná chůva Mary Poppins... Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč
ǀ90 min. České znění.
Neděle 23. prosince v 15.00
a středa 26. prosince v 17.30
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
Premiéra animovaného rodinného ﬁlmu. Sveřepí Galové se
vracejí! Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept na jeho výrobu pečlivě střeží
druid Panoramix. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ105 min.
České znění.
Neděle 23. prosince ve 20.00
BOHEMIAN RHAPSODY
Další repríza velmi úspěšného hudebního dramatu o legendě
Queen. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ134 min.
Úterý 25. prosince v 15.00
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Repríza úspěšné pohádky ČR/SR. Barborka s Tomíkem tráví
prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde

ze všech sil pracuje i netradiční pomocník, dvouhlavý dráček
Čmoudík. V hlavních rolích: Charlotta Gottová, Karel Gott, Miroslav Šimůnek, Kamila Magálová. Mládeži přístupný. Vstupné
110 Kčǀ90 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 27. prosince v 10.00
ČERTÍ BRKO
Repríza české ﬁlmové pohádky, která nás zavede do Pytlova na
úpatí kopce Pervidle... Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kčǀ99 min.
Čtvrtek 27. prosince ve 20.00
ZNOVU VE HŘE
Premiéra romantické komedie s Jennifer Lopez v hlavní roli.
Její talent byl skutečný. Její životopis nikoli. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ98 min.
Pátek 28. prosince ve 20.00
UTOP SE, NEBO PLAV
Premiéra francouzské originální komedie. Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví na inzerát, který hledá
nového člena do družstva mužského synchronizovaného plavání (ano, máme na mysli mužské akvabely), netuší, do jak pestré
společnosti sympatických ztroskotanců se dostal... Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ122 min.
Sobota 29. prosince v 17.30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL ﬁlm ve 3D
Premiéra pokračování populární animované série, v níž se střetne
svět kouzel a kouzelníků s králem Haraldem, který se rozhodne zbavit svět veškeré magie a čar. Mládeži přístupný. Vstupné
140 Kčǀ80 min. České znění.
Sobota 29. prosince ve 20.00
SMRTELNÉ STROJE ﬁlm ve 3D
Premiéra dobrodružného fantasy od tvůrců Pána prstenů a Hobita. Světu docházejí zdroje, města se proměnila v pohyblivé
predátorské stroje a jedna dívka se touží pomstít muži, který
ji připravil o matku. Bohužel, patří mezi ty vůbec nejmocnější muže planety. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kčǀ128 min.
České znění.
Neděle 30. prosince v 15.00
MIMI A LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA
Pásmo krátkých ﬁlmů pro malé děti o nevšedních kamarádkách.
Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kčǀ65 min.
Neděle 30. prosince v 17.30
BOHEMIAN RHAPSODY
...a další repríza úspěšného dramatu o legendární skupině Queen.
Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ134 min.
ÚTERÝ 1. ledna 2019 v 18.00
THE DOORS - 50. THE ANNIVERSARY CELEBRATION
Novoroční premiéra amerického hudebního ﬁlmu. Píše se 5.
července 1968 a The Doors nastupují na pódium Hollywood
Bowl, aby odehráli svůj nejslavnější koncert. Mládeži přístupný.
Vstupné 180 Kčǀ68 min.

MALÝ SÁL
Křest knih
Úterý 4. prosince v 17.00
PŘIJĎTE KŘTÍT
Starosta města a Kulturní zařízení města Dobrušky zvou na křest
nových knih historika Pavla Taussiga: Jindřich Plachta - Cesta do hlubin hercovy duše a Hvězdy českého ﬁlmového nebe.
Následuje beseda s autorem a pro pobavení i promítání veselých
„oživených obrázků“, které by měly přispět k radostné adventní náladě. Knihy lze v omezeném množství zakoupit, popřípadě
opatřit věnováním s podpisem autora. Vstup volný.
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Cestopisná přednáška
Čtvrtek 6. prosince v 18.00
PETR NAZAROV - KUBA - PERLA KARIBIKU
V srdci Karibského
moře, tam kde se nacházejí ty nejkrásnější
pláže a letoviska, tam,
kde se kouří ty nejlepší doutníky, leží země
s bohatou a pohnutou
historií. Kuba je žhavý a pulzující karibský ráj plný latinských
rytmů, doutníků, rumu a krásných žen. Je to země kontrastů
a barev. Vstupné dobrovolné.
Pátek 7. prosince ve 14.00
OCHUTNÁVKA A PRODEJ 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 degustaci
vín, ochutnávku specialit a nevratnou
pamětní skleničku). K poslechu (i k tanci) hraje stylová reprodukovaná hudba.

SPORT, RELAXACE
A TĚLOVÝCHOVA
Mírová 890, ☎ 494 629 530 a 777 418 798,
e-mail: bazen@mestodobruska.cz
Provozní doba krytého bazénu:

CVIČENÍ

Pondělí 31. prosince

start v 10.00 od prodejny
kol Maršálek
SILVESTROVSKÝ BĚH - 22. ročník
Pondělí 31. prosince

start v 10.00 od prodejny
kol Maršálek
NOVOROČNÍ CYKLISTICKÁ VYJÍŽĎKA - 28. ročník

FLORBAL

Aquaerobic
úterý a čtvrtek 18 – 19

30

SPINNING
Sobota 29. 12 Maraton Pleslová 14 – 16.30
Neděle 30. 12. Maraton Hájek
14 – 16.30

Pondělí 31. prosince
start v 7.00 od sokolovny
SILVESTROVSKÝ POCHOD - 40. ročník

Alternativní provoz (veřejnost nebo organizace):
pondělí
16 – 19
úterý
17 – 18
čtvrtek
13 – 14 a 17 – 18

muži
ženy
muži
ženy

SAUNA a BAZÉN od 2. ledna 2019 – normální provoz.
Poslední letošní ranní plavání a hodina aquaerobiku ve čtvrtek
20. prosince 2018.

TURISTIKA, BĚH, CYKLISTIKA

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)

13 – 21
13 – 21
13 – 21
13 – 17

21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.

Provoz o vánočních svátcích 2018
BAZÉN
SAUNA
pátek
10 – 20
13 – 20 muži
sobota
10 – 20
13 – 20 společná
neděle
10 – 20
13 – 20 společná
pondělí
zavřeno
zavřeno
úterý
zavřeno
zavřeno
středa
10 – 20
13 – 20 společná
čtvrtek
10 – 20
13 – 20 společná
pátek
10 – 20
13 – 20 společná
sobota
10 – 20
13 – 20 společná
neděle
10 – 20
13 – 20 společná
pondělí
zavřeno
zavřeno
úterý
zavřeno
zavřeno

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.

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

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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

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

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 za 11 lekcí.
Kombinace aerobního cvičení, kondičního posilování a strečinku. Kontakt: 737 845 111.

KRYTÝ BAZÉN

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Spinning
S instruktorkou Alenou
Úterý
od 16.30 a od 17.45
S instruktorem Liborem
Čtvrtek od 17.30 a Pátek od 16.30

SAUNA
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Domácí mistrovské zápasy
17 – 21
13 – 21
12 – 21
12 – 20

společná
muži
společná
společná

Sobota 15. prosince v Kostelci nad Orlicí
Liga mladších žáků
rozpis utkání: 9:00 – Sokol Chlumec n. C., 10:30 – FBK Kobra
Tatran Hostinné, 12:40 – FBK Buldogs Hořice
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ZE SPORTU
Další skvělou sezonu vytrvalce Ondřeje Čápa korunovaly
dvě medaile z republikových šampionátů
ve své věkové kategorii. „Po cenném vítězství na desetikilometrovém Night Runu
v Ostravě (syn Petr druhý v dětském závodě) jsem se v Kolíně radoval ze stříbrné
medaile z MČR veteránů v půlmaratonu.
K titulu mi scházelo jen 41 vteřin, ovšem
na druhou stranu být o minutu pomalejší byl bych až sedmý,“ ohlédl se Ondřej
Čáp se za ziskem titulu vicemistra republiky. O týden později společně se synem
Petrem zvítězili na Night Run v Hradci
Králové v závodě 5 + 5 km v kategorii
rodinných týmů.
Květnový závod Běžíme na hrad Točník se pro členy SK Atletika Dobruška
proměnil v medailové žně. Na náročné
kopcovité trati (5 km) Ondřej Čáp zvítězil
v kategorii nad 40 let, přičemž v absolutním pořadí skončil
druhý. Mezi juniory
vyhrál Václav Hájek
před Radkem Čápem a Petr Čáp doběhl druhý v dětské
kategorii.
Pro Ondřeje
Čápa se vrcholem
sezony stalo Mistrovství Evropy veteránů v půlmaratonu
ve španělském Alicante. Mezi padesátkou soupeřů skončil
v čase 1:22 hodiny
Vytrvalec Ondřej Čáp se synem Petrem s medailemi z Ostravy
Dobrušský vytrvalec Ondřej Čáp zahájil sezonu lyžařského orientačního běhu
s licencí A v Mariánských Lázních lednovým mezinárodním závodem Mistrovství
ČR ve sprintu v elitě. Prosadil se do světového rankingu WRE. Obsadil 37. místo a získal 32 bodů do WRE, což ho řadí
na 220. pozici ve světě. Ondřej Čáp startoval i na dvou závodech v německém Silberhutte, které se započítávaly do českého
žebříčku A. V konečném pořadí kategorie
H21A skončil osmý. Bohužel pouze prvních sedm běžců získalo licenci Elite.
V únoru si na Jizerské padesátce zlepšil
osobák na 3:29 hodiny.
V dubnu se naplno rozběhla atletická
sezona. V Pražském půlmaratonu Ondřej
Čáp dosáhl na 45. příčku z 1350 účastníků

osmadvacátý, přičemž byl členem týmu,
který dosáhl na pátou příčku.
„V létě jsem trénink zaměřil na kopce
s cílem zdolat terénní maraton s převýšením 1200 metrů. Proto jsem do něj zařadil
i běh z Dobrušky až na vrchol Velké Deštné (25 km s tisícimetrovým převýšením)
bez odpočinku,“ přiblížil Ondřej Čáp
tréninkové galeje, které se ale vyplatily.
Rychnovský maraton v okolí Studánky
dokončil v absolutním pořadí na 2. místě
stejně jako Městský běh Dobruškou. Série
druhých míst pokračovala na Chrudimské vinařská desítce. „Vážím si bronzové
medaile z podzimního krosu na 12 km
při Mistrovství ČR veteránů v okolí Moravského krasu, díky níž mě v příštím
roce čeká světový šampionát veteránů
v krosu a půlmaratonu v polské Toruni,“
pochlubil se dobrušský běžec skvělým
krosovým úspěchem.
Ondřej Čáp plánuje absolvovat závěrečný závod letošního roku 15. prosince
v Praze. Pětikilometrového Christmas Night Runu se účastní přes tisíc běžců a více
než 80 týmů (rodič a dítě do 15 let – sčítají
se časy 5 + 5 km). „S Péťou se pokusíme
zabojovat o zlato a zviditelnit dobrušský
aletický klub v hlavním městě,“ prozradil smělý cíl na sklonku roku Ondřej Čáp
a poděkoval všem, kteří se podílejí na
rekonstrukci atletické dráhy a sektorů na
Městském stadionu Václava Šperla.
(red)

Bilance dobrušského oddílu národní házené roku 2018
Oddíl národní házené Tělocvičné jednoty Sokol Dobruška je největším oddílem ve městě, který sdružuje ženy a dívčí
družstva. V roce 2018 sdružoval 115 členů a v oddíle bylo celkem 9 družstev.
Rok, který zanedlouho končí, byl pro tento oddíl, co se týká sportovních výsledků,
vcelku příjemný.
Přípravka
Po letní přestávce se od září opět scházejí malí zájemci o míčové hry. Trénujeme
každý čtvrtek od 16 do 17 hod v malé tělocvičně dobrušské sokolovny. Jsme parta
předškoláků (holčičky i kluci), prvňáků
i druháků ze základní školy a učíme se
pohybu s míčem. Pro ty nejmenší máme
pěnové balóny, takže žádný strach. Házíme, kopeme i kotrmelec s balónem v ruce

zkoušíme. Zkrátka
vše, co se nám do
budoucna na hřišti
bude hodit. Hrajeme
různé hry a čím je
nás víc, tím je větší
zábava. Takže, kdo
by se chtěl k nám
přidat, ať určitě
ve čtvrtek přijde.
Na nové kamarády se těší Barunka,
Dorotka, Natálka,
Patrik, Eliška a ležící Majda. Trenérky:
Ing. Jitka Jelenová,
Markéta Kolářová
a Bára Jelenová viz
foto zleva.
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Úspěšný házenkářský tým mladších žáků TJ Sokol Dobruška vedou trenéři Vladimír Flégl
a Pavel Kubec. Vedoucím družstva je Jiří Novotný.
Mladší žáci
Soutěžní sezóna 2017 – 2018:
21. 4. TJ Sokol Podhorní Újezd - Sokol
Dobruška 15:5 (8:2)
Na rychlejšího a techničtějšího soupeře
družstvo nestačilo a po celou dobu utkání
prohrávalo. Škoda našich nevynucených
chyb, výsledek mohl být příznivější.
28. 4. Sokol Dobruška - TJ Lázně Bělohrad 19:4 (8:1)
Jednoznačné utkání, ve kterém si družstvo vypracovalo rozhodující náskok už
do poločasu. Škoda dalších neproměněných šancí. Ve druhém poločase si zahráli
všichni hráči ze střídačky.
12. 5. Sokol Dobruška - Sokol Krčín
20:17 (8:11)
V první části hry se nedařilo v obraně
ani v útoku, proto o přestávce se prohrávalo o tři branky. Do druhého poločasu
byla změněna taktika obranné hry a osobně se bránil nejlepší střelec hostí. To se
vyplatilo a ve druhém poločase se inkasovalo jen 6 branek. Zlepšenou hrou celého
družstva a zlepšenou střelbou útočníků se
druhý poločas vyhrál 12:6 a celý zápas se
otočil v naše vítězství. Pochvalu zaslouží
celý kolektiv za bojovnost ve druhém poločase.

19. 5. TJ Lázně Bělohrad - Sokol Dobruška 9:18 (7:9)
V prvním poločase naši obránci dlouho
hledali „recept“ na hru domácího útoku.
Naštěstí se naším útočníkům dařilo střelecky, a proto se v poločase vedlo o dvě
branky. Ve druhé půli již byla hra dle
představ trenérů a konečný výsledek byl
jednoznačný.
26. 5. Sokol Dobruška - TJ Sokol Podhorní Újezd 11:11 (8:5)
S jistým vítězem OP družstvo sehrálo
dobré utkání. Po prvním poločase se dokonce vedlo, ale ve druhé části hry, kdy se
vstřelily pouhé 3 branky, se bohužel vedení neudrželo. Utkání s herně a rychlostně
velmi dobře připraveným soupeřem tak
skončilo nerozhodně.
9. 6. Sokol Krčín - Sokol Dobruška
9:13 (7:9)
Poslední utkání OP nemohlo nic změnit na konečném druhém místě, a tak se
pojalo jako příprava na Pohár ČR. Po
pomalejším rozjezdu si družstvo vypracovalo rozhodující náskok a v utkání zvítězilo. V závěru si zahráli všichni kluci ze
střídačky a prokázali velkou chuť do hry.
Za svůj výkon zasloužil pochvalu brankář
Patrik Sejkora.

Nominujte úspěšné sportovce
města Dobrušky
Vyhlášení nejlepších sportovců, sportovních kolektivů a trenérů Dobrušky
za rok 2018 proběhne 24. ledna 2019 ve Společenském centru - Kino 70.
Návrhy na ocenění v kategoriích jednotlivců, kolektivů a trenérů či cvičitelů
lze podat písemně (formuláře jsou ke stažení na http://www.mestodobruska.cz/
urad/dokumenty-a-formulare/) nebo elektronicky na adresu zivnostensky
@mestodobruska.cz do 15. prosince 2018 na Městský úřad v Dobrušce.
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Mladší žáci oddílu národní házené
T. J. Sokol Dobruška skončili v sezóně
2017-18 ve Východočeském oblastním
přeboru na druhém místě. Zajistili si
tak postup na Pohár ČR, který se konal
ve dnech 22. - 24. června na domácím hřišti v Dobrušce. Hrálo se za účasti 6 družstev ze 4 oblastí turnajovým způsobem
každý s každým.
V úvodním utkání Dobruška prohrála
se Sokolem Tymákov, když na hráčích
byla znát zbytečná nervozita z vrcholné
akce, která jim svazovala ruce. Ve druhém
utkání přišla prohra s papírově slabším
soupeřem z Bakova nad Jizerou. Střelecky se v něm dařilo A. Faltovi (11 branek),
ale na vítězství to nestačilo. V prvních
dvou zápasech se musela Dobruška obejít
bez zraněného brankáře P. Sejkory, kterého zastoupili útočníci F. Kubec nebo
J. Štěpán. Zejména Štěpánovy branky pak
chyběly v konečných výsledcích. Zvítězit se mladým dobrušským Sokolům podařilo, i když jen nejtěsnějším rozdílem,
až ve třetím zápase s Osekem nad Bečvou.
V utkání s TJ Litohlavy zahrála skvěle obrana v čele s brankářem, ale přesto
odešli domácí těsně poraženi. V závěrečném utkání prohrála Dobruška s pozdějším vítězem turnaje Přešticemi. Celkově
tak získala pouhé 2 body a díky horšímu
vzájemnému utkání s Bakovem obsadila
poslední 6. místo.
Klukům přes nelichotivé umístění
v Poháru ČR patří poděkování za bojovnost a přístup k utkáním turnaje i za celou
sezónu. Nejužitečnějším hráčem Dobrušky byl vyhlášen Dominik Tošovský, nejlepším střelcem byl Jakub Štěpán autor
37 branek.
Výsledky:
Tymákov - Dobruška 22 : 10 (15:7)
Bakov n. Jiz. - Dobruška 16 : 14 (8:5)
Dobruška - Osek n. Beč. 22 : 21 (11:10)
Dobruška - Litohlavy 7 : 8 (4:4)
Dobruška - Přeštice 13 : 22 (7:12)
Sestava a branky:
brankář - Patrik Sejkora, obránci - Matěj
Čančara, Marcus Pataky, Dominik Tošovský, Matěj Hoﬃnger, Milan Hoﬃnger,
(Lukáš Tošovský), útočníci - Jakub Štěpán (37 branek), Adam Falta (21), Filip
Kubec (kapitán, 7), Tadeáš Černý (1),
Martin Endrych, (Oliver Kejval)
trenéři - Vladimír Flégl, Pavel Kubec, vedoucí družstva - Jiří Novotný.
Dokončení v příštím čísle Dobrušského
zpravodaje
Jiří Bednář, předseda oddílu
národní házené T. J. Sokol Dobruška
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Nejúspěšnější sportovec roku 2018
Okresní sdružení
České unie sportu
(ČUS) ve spolupráci
s Rychnovským deníkem a agenturou
Sport Action připravuje slavnostní
vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2018, které proběhne v pátek
1. února 2019 od 18 hodin v Pelclově
divadle v Rychnově nad Kněžnou.
Oceněno bude: 5 jednotlivců v žákovské v kategorii, 5 jednotlivců v kategorii
dorostenci-junioři, 5 jednotlivců v kategorii dospělí, 3 nejúspěšnější sportovci
z řad veteránů (nad 40 let), 3 kolektivy
mládeže a 3 kolektivy dospělých, 5 trenérů, cvičitelů a funkcionářů TJ/SK, pořada-

telé významné sportovní akce a předána
bude i cena FAIR PLAY.
Podmínkou pro zařazení navržených
do nominací na nejúspěšnější sportovce/
kolektivy roku 2018 jsou:
• výrazné úspěchy jednotlivců/kolektivů
minimálně na úrovni krajských soutěží
• dále úspěchy na MČR, případně ME,
MS, atd.
V případě trenérů, cvičitelů, funkcionářů
TJ/SK jsou:
• dlouhodobá, úspěšná trenérská činnost
s mládeží i dospělými
• pozice osobního trenéra, trenéra kolektivů, který splnil kriteria pro ocenění
jednotlivce nebo sportovního kolektivu
• dlouhodobá organizátorská funkcionářská práce na úrovni TJ/SK

Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry může navrhnout jakákoliv právnická
či fyzická osoba sídlící na Rychnovsku,
obce a města, TJ/SK, svazy/komise a další sportovní subjekty nesdružené v Okresním sdružení ČUS Rychnov n. K. (Sokol,
Auto klub ČR, atd.).
Návrhy podávané na adresu: Okresní
sdružení ČUS, U Stadionu 1498, 516 01
Rychnov n. K. nebo e-mailem: cstvrychnov@seznam.cz musí obsahovat: jméno
a příjmení sportovce, data narození, adresu bydliště, členství v TJ/SK na území
okresu Rychnov nad Kněžnou, oddíl, ve
kterém sportu je, sportovní úspěchy dosažené v roce 2018, jméno navrhovatele.
Uzávěrka podání návrhů na OS ČUS
Rychnov n. K. je v pátek 4. ledna 2019.

Cyklistický Dobrušský pohár letos oslavil pětadvacet let
Dobrušský Tri Club letos oslavil čtvrtstoletí trvání závodu, který pořádá. „Před
sedmadvaceti lety se sešla parta kamarádů a diskutovalo se o tom, kdo kam
až dojede na kole jak rychle. Zkoušeli
jsme to třeba na Prázovku,“ vzpomíná jeden ze zakladatelů Oldřich Hofman. O dva
roky později vznikl seriál cyklistických
závodů Dobrušský pohár. Koná se každoročně a letos se uskutečnil jubilejní pětadvacátý ročník. Přátelé během dvou let
došli k tomu, že cyklistickým zápolením
„z hecu“ musí dát určitou štábní kulturu.
Začaly se psát oﬁciální výsledky, nejlepší
jezdci získávali věcné ceny a diplomy.
„Tahounem Tri Clubu byl Martin
Hocký, jemuž vedle mě sekundovali zejména Vašek Rašek, Zdeněk Zilvar
nebo třeba Petr Sobotka,“ přibližuje zakládající členy vytrvaleckého sdružení.
Tri Club se postupně rozšiřoval až na
téměř padesát členů. Měl a nadále má
své podporovatele, především majitele cykloprodejny pana Maršálka a pana
Mervarta z ﬁrmy Sunfood VM. Bohužel v roce 1998 ztratil tragicky zesnulého Martina Hockého. Dva roky předtím
klub zaznamenal největší sportovní
úspěch, když tříčlenné družstvo ve složení Libor Hájek, Oldřich Hofman a Martin Hocký vybojovalo bronzové medaile
na mistrovství republiky v klasickém triatlonu (3,8 km plavání, 180 km na kole

Triatlon Opočno 2018 na Broumaru

Peloton při jednom ze závodů cyklistického seriálu Dobrušský pohár
až za hranicemi Královéhradeckého kraje.
Na závody přijíždějí jezdci zdaleka. „Někteří se k nám vracejí třeba po dlouhých
letech. Bývají to skutečně srdečná setkání,“ říká Oldřich Hofman.
Letošního ročníku Dobrušského cyklistického poháru se zúčastnilo celkem 725
závodníků.
V celkovém pořadí se z řad členů Tri
Clubu Dobruška na vyšších pozicích
umístili:
Jan Všetička 2. místo v kategorii žáci I
Mělčanský kros
Lukáš Šťásek 3. místo (kadeti)
a běžecký maraton). Členové dobrušské- Jan Burýšek 9. místo (masters)
ho klubu se nadále účastní vytrvalostních Oldřich Hofman 7. místo (veteráni 2)
závodů po celé republice.
Karel Klícha 7. místo (veteráni 3)
Dobrušský pohár se rozšiřoval o další
Tri Club Dobruška letos opět převzal
závody zásluhou spolupráce s okolními záštitu v pořádání Středečního triatlonooddíly především v Rychnově nad Kněž- vého poháru. V duatlonech a triatlonech
nou. „Vedle pravidelného seriálu Dobruš- se letos zúčastnilo celkem 207 závodníků.
ský pohár, v němž se jezdí na silničních V celkovém pořadí poháru se z Tri Clubu
i horských kolech, každoročně pořádá- Dobruška na vyšších pozicích umístili:
me také triatlonový závod na Broumaru Jan Všetička 2. místo (žáci mladší)
v Opočně, duatlon v Pohoří a dva běžec- Kateřina Andršová 7. místo (ženy)
ké podniky,“ vypočítává Oldřich Hofman Pavel Moravec 2. místo (muži B)
další aktivity Tri Clubu Dobruška, mezi Václav Rašek 8. místo (muži C)
něž patří také dětský závod horských kol, Oldřich Hofman 1. místo (muži D)
Silvestrovský běh a Novoroční vyjížďka
Dobrušský Tri Club letos také uspořáse startem v Kostelní ulici před prodejnou dal dva běžecké závody - Mělčanský kros
kol Maršálek.
a Kounovský kros. Na náročných tratích
Dobrušský pohár má mezi amatérský- se letos sešlo celkem 79 vytrvalců.
mi cyklisty skvělý zvuk, který je slyšet
(six, oh, vr)
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Křížovka o ceny
Vyluštěnou listopadovou křížovku zaslal do redakce Dobrušského zpravodaje
rekordní počet luštitelů. Do magické stovky scházeli pouze tři! Legenda tajenky
skrývala jména dvou osobností – ŠTANDERA a JANŽUROVÁ. Na začátku října byla ve Svatodušské ulici odhalena
pamětní desky brigádnímu generálovi
letectva Miroslavu Štanderovi, čestnému
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občanu Dobrušky, a herečka Iva Janžurová v našem společenském centru představila svoji hru Veletoč, v níž hraje hlavní
roli po boku Evy Holubové.
V prosinci si z pestré ﬁlmové nabídky
dobrušského Kina 70 může vybrat následující trio úspěšných křížovkářů, na něž
se usmálo štěstí: Dobrušťáci Otakar Socha a Josef Chlumecký a Jana Maršálková
ze Spáleniště.
Pokud se chcete pokusit získat lístky

do kina v Dobrušce na lednový „biják“,
zašlete vyluštěnou tajenku se jménem,
adresou a telefonním číslem na redakční e-mail zpravodaj@mestodobruska.cz
nebo osobně odevzdejte do boxu v Informačním centru na náměstí F. L. Věka
nejpozději do pondělí 10. prosince (v posledním měsíci v roce má zpravodaj dřívější uzávěrku kvůli vánočním svátkům).
Přejeme vám příjemnou zábavu.

Nápověda: ASENT, ECKERT, ÍDA, KAEA, SPAAK, VRTEJŠ.
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Nové vedení obcí ve správním území Dobruška
po komunálních volbách 2018
Bačetín

Bc. Gabriela Prýmusová (starostka)
Dušan Matohlína (místostarosta)

Olešnice v Orl. h.

Josef Černý
Petr Honěk

Eva Stojková (starostka)
Josef Sedláček (místostarosta)
Luboš Jelen (místostarosta)

Bohdašín

Opočno

Bystré

Leoš Ševc
PaedDr. Josef Lukášek

Šárka Škrabalová
Václav Slezák

Podbřezí

České Meziříčí

Ing. Milan Žďárek
Ing. Jan Rejchrt

Ester Horáková
Jan Tomáš

Pohoří

Deštné v Orl. h.

Alena Křížová
Jaromír Meier

Helena Suchánková
Jiří Oubrecht

Přepychy

Zdeňka Seidelová
Mgr. Jan Macháček

Dobré

Ing. Tomáš Vidlák
Jan Rozínek

Rohenice

Luboš Dvořák
František Kačírek

Dobřany

Michal Moravec
Jan Moc

Sedloňov

Hana Ježková
Jana Hejzlarová

Chlístov

Stanislav Novotný
Renata Holečková

Semechnice

Zdeněk Bendzo
Michaela Vaňková

Janov

Vlasta Chaloupková
Jan Martinek

Sněžné

Petr Jirásek
Josef Krahulec

Kounov

Ing. Jaroslav Bašek
Stanislav Morčinko

Trnov

Ing. Petra Hartmanová
Libor Červinka

Králova Lhota

Jiří Novák
Mgr. Klára Malá

Val

Milan Hlavsa
Petr Vondřejc

Mokré

Jiří Franc
Roman Krejčí
Dagmar Honsnejmanová

Očelice

Radka Železová
Bc. Marcela Baliharová

Ohnišov

Bc. Petra Novotná
David Dragúň

INZERCE

PŘIJME

ISO - 9001

na stálý pracovní poměr
do jednosměnného
provozu

TISKAŘE

s možností
zaučení

Otevřeno Po–Pá od 6.00 do 14.30 hodin.
E-mail: agtyp@agtyp.cz, tel.: 494 321 275.

AUTOLAKOVNA
Vlastimil Kohout

Autolakovna Doly þp.366, 518 01 Dobruška 518 01

tel.: 494 622 241, 739 289 017, 736 481 772
www. kohout-autolaky.cz
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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INZERCE

radost
KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

zazitek
...A POPÍJENÍ KÁVY

WWW.DOHAJAN.CZ

ULICE KOMENSKÉHO 1203 NÁCHOD

183x240_dobruska.indd 1

23. 8. 2018 8:32:04

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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INZERCE
DOPOLEDNÍ
HABADĚJ
po–pá 9–12
české písničky
dobré rady
soutěže

90.5 | R-HK
hradec.rozhlas.cz

Pĝijme pracovníka na pozici všeobecná sestra.
KvaliÀkaÿní požadavky:
• ukonþené vzdČlání v oboru všeobecná sestra
(ÚSO s maturitou, VOŠ, Bc., Mgr.) úĜednČ ovČĜené
• Ĝidiþské oprávnČní sk. B
NepĜetržitý pracovní režim (stĜídání ve 12 hodinových denních
a noþních smČnách).
Plat: 10. platová tĜída dle naĜ. vlády þ.341/2017 Sb. o platových pomČrech
zamČstnancĤ ve veĜejných službách a správČ, pĜíloha þ. 3
o + pĜíplatek za smČnný provoz 1000,- Kþ
o + zvláštní pĜíplatek 600,-Kþ
o + pĜíplatky za SO, NE, noc, svátky
Nástup: leden, únor 2019
Kontakt: Domov DČdina
Nádražní 709, 517 73 Opoþno
Mgr. Alena Goisová
tel. 725 921 365
e-mail: agoisova@domov-dedina.cz

www.domov-dedina.cz
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FARNÍ CHARITA DOBRUŠKA ROZŠÍŘILA VOZOVÝ PARK o další automobil, který pomůže rychleji dopravit dobrovolnice
k potřebným občanům. Více na straně 16.

Nesmrtelné hity Petra Nováka zněly v kulturním domě v podání
KARLA KAHOVCE a kapely George & Beatovens.

Nový DOBRUŠSKÝ BETLÉM se symboly našeho města z dílny výtvarníka JOSEFA BENEDIKTA je v prodeji v informačním centru.

Uctění DNE VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ proběhlo 12. listopadu.
Představitelé města a vojenského úřadu letos poprvé položili věnce
také k novým pamětním deskám generálů Štandery a Churavého.

Sympatický režisér filmu Po čem muži touží RUDOLF HAVLÍK
besedoval v Kině 70 po promítání nejen pro seniory. Divákům nachystal překvapení, když s sebou do Dobrušky přivezl oblíbenou
spisovatelku RADKU TŘEŠTÍKOVOU, autorku námětu nové
české komedie.
VÁNOČNÍ STROM postavený na náměstí F. L. Věka letos
pochází přímo z Dobrušky. Věnovala ho rodina Javůrkova. Krásně rostlý, zhruba třicet let starý, smrk stříbrný bude krášlit centrum města až do 6. ledna.

Devátý ročník festivalu F. L. Věka zakončil 28. října koncert CHANSON TRIA COUCOU. Francouzské šansony a originálně zhudebněná poezie v podání čtveřice vynikajících muzikantů nadchly posluchače ve velkém sále kina.
Na Šubertově náměstí opět roste LÍPA SVOBODY. V den stého výročí vzniku samostatného Československa byl starostou Petrem
Lžíčařem slavnostně vysazen symbol našeho národa. Historické chvíle doprovázel písněmi ženský PĚVECKÝ SBOR VLASTA
v dobovém oblečení. Lípu posvětil vikář Alojz Šeliga. Více na stranách 10 a 11.

