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Vánoční strom se přemístil jen o pár stovek metrů
Šestičlenná pracovní četa technických
služeb na sklonku listopadu přivezla
na náměstí F. L. Věka jedenáctimetrový
vánoční strom. Asi pětadvacetiletá krásně souměrná douglaska tisolistá rostla jen
pár stovek metrů opodál - v areálu místní
hasičské zbrojnice. A proč padlo rozhodnutí pokácet právě tento krásný strom?
Kořeny vzrostlého jehličnanu zvedaly
chodník, kácely plot a ohrožovaly funkčnost inženýrských sítí vedoucích pod
zemí. Na skácení vydal povolení odbor
životního prostředí.
Pracovníci technických služeb nastoupili do směny v sobotu dopoledne.

Přizpůsobili se tak jeřábníkovi Petru
Čančarovi z Křovic, který poskytl svůj
speciální stroj bez nároku na odměnu.
Studené počasí transportu příliš nepřálo,
práci komplikoval nárazový vítr. Přesto
skácení, převoz za asistence městských
strážníků po obchvatu města a následně
ulicemi Čsl. armády a Opočenská včetně
vztyčení a ukotvení na náměstí zvládla sehraná parta poměrně hladce - až na menší
nepříjemnost. „Ve špici stromu vyrůstaly
z jednoho kmene tři větve, takzvaný troják. Když se strom visící na laně jeřábu
ve větru pootočil, špička se ulomila,“
prozradil velitel čety Josef Málek. Velmi

košaté douglasce chybějící metr ve vrcholu na kráse nic neubral.
Na špici stromu se z vysokozdvižné
plošiny instalovala osmicípá hvězda, rozvěsily se velké barevné koule a dlouhé
třpytící se řetězy. A pak už přišel podvečer na první adventní neděli a netrpělivě
očekávané slavnostní rozsvícení. Po pásmu vánočních koled v podání žáků místní základní umělecké školy a krátkých
proslovech starosty Petra Lžíčaře a faráře
Augustína Slaninky se na náměstí setmělo a vánoční strom se za tónů symfonické hudby a aplausu publika nádherně
rozzářil!
(six)

Do roku 2018 Vám přejeme krásné chvíle s Dobrušským zpravodajem.
Ať Vaše cesty vedou vždy tím správným směrem.

Číslo měsíce: 139 085 904
Zastupitelé města na svém posledním zasedání v uplynulém roce (ve středu 13. prosince) schválili rozpočet
na rok 2018. Částka běžných výdajů na provoz města činí
139 miliónů 85 tisíc 904 koruny. S rozpočtem se můžete
detailně seznámit na internetových stránkách města.
Článek o naplánovaném hospodaření města v nadcházejícím roce připravujeme do zpravodaje č. 02/2018.

redakce

Na sklonku listopadu
ve věku 90 let zemřel
Mgr. Miloslav Güttner.
Dlouholetý profesor dobrušského gymnázia převzal
v říjnu na Slavnostním večeru ve společenském centru
stříbrnou medaili Za zásluhy
o rozvoj Dobrušky.
Čest jeho památce!
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NOVOROČNÍ ROZHOVOR SE STAROSTOU
Jsem vděčný za podporu,
kterou ve městě cítím
na každém kroku
Za pár dní začneme na konci letopočtu
psát osmičku. V redakci jsme se tentokrát
rozhodli nahradit tradiční slovo starosty
obsáhlejším materiálem s prvním mužem
našeho města. Požádali jsme dobrušského
starostu Ing. PETRA LŽÍČAŘE o novoroční rozhovor.
Pane starosto, závěr roku bývá časem
bilancování. Prozraďte, co vám během
letošních téměř 365 dní udělalo největší
radost?
Asi bych měl začít výčtem v uplynulém roce dokončených investičních akcí.
Na jednu z nich se v našem městě netrpělivě čekalo řadu let a na další téměř
rok. Já ovšem chci na prvním místě uvést
jinou věc. Musím vzpomenout podporu
lidí, kterou obrazně cítím na každém kroku z různých stran, a velmi si jí vážím.
Myslím tím podporu od spolupracovníků
na městském úřadu a především podporu a důvěru od lidí – občanů Dobrušky,
s nimiž se denně potkávám při různých
pracovních, společenských či kulturních
příležitostech nebo jen tak na ulici či
na náměstí.
Zmínil jste dokončení dlouho očekávaných akcí, které se rodily velmi komplikovaně. Většině Dobrušťáků je jasné,
o které se jedná…
Konečně jsme se cyklostezkou propojili s Opočnem. V létě jsme otevřeli chybějící dobrušskou část. Na podzim jsme
po složitých peripetiích uvedli do provozu
rozlučkovou síň. Vnímám jako pozitivní
fakt, že se síň navzdory nepříliš povedenému naplánování nakonec povedlo dokončit. Sice s téměř ročním zpožděním,

ale ve ﬁnále za nižší
cenu. Za úspěšným
dokončením komplikované výstavby
se skrývá spousta
mravenčí práce našich úředníků. Nakonec se zvládlo
takřka
nemožné.
Povedlo se nám zažehnat vypovězení
smlouvy dodavatelské ﬁrmě a odvrátit její
odchod. Potýkala se zejména s nedostatkem kvaliﬁkovaných pracovníků, ale my
jsme ji dokázali zmobilizovat. Vyplatila se
nám trpělivost. Pokud bychom se rozhodli
pro výpověď, tak se teď soudíme a síň
nestojí. Jsem rád, že Dobruška disponuje
moderním zařízením, které z architektonického hlediska citlivě zapadlo do krajiny v sousedství jedné z dominant našeho
města – kostela Svatého Ducha. Zvolili
jsme správnou variantu postupu.
Od června se jezdí do Opočna po nové
cyklostezce. Věnoval jsem její přípravě
a následné výstavbě bezmála deset let.
Od hledání nejvhodnější trasy, přes výkupy pozemků až po vlastní realizaci se
rodila nesmírně těžko…
Cyklostezka nemá asfaltový povrch
v celé délce, za což jste od některých lidí
sklízeli kritiku. Proč?
Navzdory tomu, že úvodní provizorní
úsek není ideálním řešením, jsem rád, že
jsme ji otevřeli ve stávající podobě. Určitě je dobře, že už ji cyklisté mohou využívat, než aby nadále čekali na její úplné
dokončení. Kritizovaný úsek polní cesty
je využíván zemědělci a nám k jejímu

Další realizované akce roku 2017 - dokončené
- opravy: šachty v ulicích Čs. odboje a Čs. armády, střecha
kaple v Domašíně, podlahy a WC v Rýdlově vile, venkovní
schodiště historické radnice, cesta v Domašíně, cesta v Mělčanech (k příměstskému táboru)
- restaurování kalvárie v Pulicích
- rekonstrukce WC v domku F. L. Věka
- revitalizace fasády Společenského centa - Kina 70
- kanalizační přípojka u Kulturního domu
- matematický model kanalizace
- výstavba dětského hřiště v Domašíně
- nákup velkoobjemové požární cisterny pro jednotku SDH
- přepojení přípojek a zrušení starého vodovodního řadu
v Cháborách
- nový vrt v Semechnicích
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deﬁnitivnímu dokončení chybí vykoupit
zbytky pozemků. Doposud ze strany jejich majitele scházela vůle, ale já pevně
věřím, že se vše v dobré obrátí a cyklostezka bude brzy splňovat požadované parametry.
Jakou otázku jste v roce 2017 slýchával
nejčastěji?
Kdy bude v Dobrušce stát obchodní
dům LIDL.
Dá se na ni v současné době odpovědět
konkrétně?
Připravovaná dokumentace pro územní řízení zahrnuje datum zahájení stavby
1. ledna 2019. Z naší strany rozhodně nic
zdržovat nebudeme. Projekt marketu je
už připraven. V poslední době jsme například dolaďovali přechody pro chodce
na přístupové cestě, umístění veřejného
osvětlení, připojování sítí přes městské
pozemky. Vše je potřeba dostatečně promyslet, aby nám neuvážená rozhodnutí
nezkomplikovala naše budoucí plány.
Zmínil jste dvě dokončené a jednu připravovanou akci, o něž se lidé v našem
městě zajímali a zajímají nejvíce. Chcete vzpomenout další?
Ano. Podařilo se dokončit reprezenta-

Restaurování sochy Kalvárie u mostu v Pulicích
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tivní prostor Dobrušky - rekonstrukci ulice
Poddomí v sousedství rodného domku F.
Vl. Heka – F. L. Věka. Navázala na hotovou ulici Školní. V této lokalitě nám už
zbývá pouze zrekonstruovat ulici Podskalí.
Ve druhé polovině roku 2017 jste
na různých setkáních seznamoval občany s nejbližšími plány města. Poodhalte
je také čtenářům zpravodaje.
Na úvod musím podotknout, že činnost
města, odborů a oddělení městského úřadu
je velmi rozmanitá. Zahrnuje celou řadu
oblastí života občanů Dobrušky. O některých záležitostech lidé ani netuší, že je
zabezpečují úředníci a pracovníci městských složek. Třeba, že se staráme o sítě,
které nejsou vidět. Město se jako zřizovatel škol spolupodílí na výchově dětí. Snaží se vytvořit podmínky pro jejich zdravé
vyžití ve volném čase a dbá na jejich
bezpečnost. Letos například vzniklo nové
dětské hřiště v Domašíně. Staráme se také
o hasiče. Pořídili jsme jim novou moderní cisternu. Dbáme o církevní objekty.
V uplynulém roce se zrenovovala střecha
kapličky v Domašíně a kalvárie u mostu
v Pulicích. Opravujeme místní cesty nebo
třeba vodovody a tak dále a tak dále.
Vzpomenul jste cesty. Na podzimním
zasedání zastupitelstva občané upozornili na neuspokojivý stav vozovky v Javorové ulici…
Projekt její rekonstrukce je zadán. Pracuje se na něm. Nejde však jen o položení
nového asfaltu. Dojde k rozsáhlé rekonstrukci zahrnující i výměnu vodovodů, kanalizace včetně napojení na Křovice. Proto
jsme nechali zadat vypracování analýzy
stavu vodovodů a kanalizací, abychom
je v budoucnu vyměňovali systémově,
nikoliv chaoticky. Právě díky tomu, že
vznikla detailní dokumentace stávajícího
stavu a návrhy cílového řešení, můžeme
rekonstrukci v Javorové ulici zrealizovat
v nadčasové dimenzi.
Zmínil jste školy. Co plánujete?
V Pulické škole se rozšíří družina.
U ZŠ Františka Kupky vznikne sprinterská dráha s umělým povrchem. Dům dětí
a mládeže se rozšíří o přístavbu nových dílen a propojí se se sousední kovárnou, kde
vznikne umělecký ateliér a současně výstavní síň. V základní umělecké škole přibudou nové učebny zásluhou vybudování
půdní vestavby. U zušky a „horní“ školy
připravujeme bezpečné přecházení ulic.
Letos se podle původních plánů měla
stavět okružní křižovatka pod čerpací
stanicí na silnici I/14.
To není otázka jenom na mě. Její realizaci chystá Ředitelství silnic a dálnic.
My u křižovatky zabezpečíme výstavbu
chodníků, přechodů a parkoviště.
Hovoří se také o dalších cyklostezkách
v okolí Dobrušky?
Ano, chystáme další trasy. Začneme
propojením Mělčan s Cháborami. Zadaná

je studie trasy ve- Plánované akce na rok 2018
doucí podél Zlatého
- sportovní hala v Pulické ulici
potoka do Pohoří.
- přístavba domu dětí a mládeže a propojení s kovárnou
V průběhu roku - podíl na výstavbě okružní křižovatky na silnici I/14
jste
veřejnosti
(parkoviště a chodníky)
představili studii
- příprava projektu revitalizace ulic Solnická a Mírová
revitalizace
ulic
- bezpečné přecházení ulic před ZŠ Františka Kupky a ZUŠ
Solnická a Mírová.
- příprava cyklostezek: Chábory - Mělčany, Dobruška - Pohoří,
Máme dvě studie
Dobruška – Běstviny, bazén – Trojice - stadion
na revitalizaci ulic
- školství: družina ZŠ Pulická, sprinterská dráha ZŠ F. Kupky,
Solnická a Mírová.
půdní vestavba učeben ZUŠ
Stěžejní bude Sol- sport: sportovní hala Pulická, rekonstrukce atletického oválu
nická, kde nahraa sektorů na stadionu V. Šperla, malá dětská hřiště v Pulicích
díme
nezpevněná
a Křovicích, in-line dráha na stadionu
parkoviště, vymění- rekonstrukce ulic a chodníků: Javorová, Na hřišti, Sadová,
me staré chodníky
Mlýnská, Nádražní, Solnická, Pulická – zahrádky, Kostelní,
a zmodernizujeme
Křovice, Podskalí
veřejné
osvětlení.
- příprava pro výstavbu rodinných domů na Belvederu
Po závěrech veřeja v Domašíně
ného projednávání
- další: oprava hasičské zbrojnice v Pulicích, rekonstrukce lávstudie nebudou změky v Pulicích (+ další lávky a mosty), autobusových zastávek,
ny v Mírovce tak
míst pro kontejnery
markantní.
Dojde
zde pouze k dílčí revitalizaci veřejného Především mladé rodiny zajímají
do budoucna možnosti bydlení. Můžete
prostoru.
Zastupitelé vloni odložili projekt vý- se vyjádřit k této problematice?
V Dobrušce se téměř dvacet let nepostavby sportovní haly v sousedství ZŠ
stavil
bytový dům. Posledním je pavlaPulická a gymnázia. Argumentovali
čový
dům
čp. 965 naproti ZŠ F. Kupky
příliš vysokou cenou přesahující sto milionů korun. V jakém stádiu je příprava z roku 2000. Vzhledem k současnému
palčivému nedostatku prostor pro bydlení
haly v současné době?
Výstavba sportovní haly nadále zůstá- jsme se věnovali vytipování vhodných lová jednou z priorit města. Na projektu se kalit pro bytovou výstavbu. Jednou z nich
intenzivně pracuje, piluje se dokumentace je prostor mezi kasárny a Mírovou ulicí,
s cílem snížit cenu. Dotace, o níž jsme žá- kde se vejdou čtyři bytové domy. V tomto
dali v létě, městu bohužel přidělena neby- případě se již pracuje na dokumentaci pro
la. Pevně věřím, že se cenu podaří stlačit územní řízení. Další prostor pro pět vina akceptovatelnou mez. V oblasti sportu, ladomů se nachází mezi Družstevní ulicí
rehabilitace a relaxace nás čeká revitali- a budoucím marketem Lidl. Probíhá přízace krytého bazénu. Jediná větší rekon- prava území na podporu výstavby rodinstrukce bezmála čtyřicet let staré budovy ných domů na Belvederu a v Domašíně.
proběhla v roce 1998, ale většina techno- Studie už jsou vyhotoveny.
logických prvků je původní, což přináší Po práci by měl následovat oddech a zástále více provozních komplikací. Studii, bava. V Dobrušce si lidé na nedostatek
zahrnující rekonstrukci stávající části a za- kulturních akcí rozhodně stěžovat netraktivnění vnitřního i venkovního bazénu můžou. Co město připravilo na rok,
o wellness, tobogán, skluzavky či nové v němž si připomeneme sté výročí zaloformy občerstvení představíme veřejnos- žení naší republiky?
Těším se na celou řadu divadelních
ti. Revitalizaci bazénu chceme připravit
představení, koncertů a dalších akcí,
do tří až pěti na sebe navazujících etap.
které na jiném místě tohoto čísla zpravodaje poodhaluje vedoucí městské kultury
Jana Hedvičáková. Vyzdvihnout musím
dvě mimořádné hudební akce. V pátek
8. června vystoupí na náměstí F. L. Věka
legendární Olympic s frontmanem Petrem Jandou a v rámci osmého ročníku Mezinárodní hudebního festivalu
F. L. Věka se v prostoru výrobní haly
KBA-Graﬁtec uskuteční pro náš region
ojedinělý koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Zazní skladby Antonína Dvořáka.
Děkuji kolegům z městského úřadu
a organizačních složek za velmi dobrou
spolupráci. Přeji jim a všem Dobrušťákům do nového roku vše nejlepší a zejmé(six)
Oprava střechy a krovu kapličky v Domašíně na pevné zdraví.
5
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 23.11.2017
předkládá
– Zastupitelstvu města Dobrušky ke schválení rozpočet města Dobrušky na rok 2018
včetně tvorby a použití Sociálního fondu
na rok 2018
– Zastupitelstvu města Dobrušky ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu
města Dobrušky pro rok 2019-2021

Rada města
dne 29.11.2017
schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 20/2017
– s účinností od 01.12.2017 platové zařazení,
tarifní plat a příplatek za vedení ředitelce
Základní školy Františka Kupky, Dobruška
– uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí
a smlouvy o právu provést stavbu se Společenstvím vlastníků bytů Laichterova 970971 v Dobrušce, IČ 70953741, za účelem
provedení opravy lodžií a stříšek nad vstupy do bytového domu čp. 970-971
– uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu
bytu v domě čp. 1011 v ulici Na Příčnici
v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba nájmu
bytu č. 12 do 30.11.2018
– uzavření Dodatku č. 63 ke Smlouvě o nájmu k bytu v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu
č. 1 do 31.12.2017
– uzavření nájemní smlouvy na budovu márnice, která je součástí pozemku parc. č.
1726/3 v obci a k. ú. Dobruška, včetně
vybavení s panem Miroslavem Šmídem,
IČ 16227638
– uzavření servisní a materiálové smlouvy
k tiskovému zařízení se společností Konica
Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.,
IČ 00176150
– poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
5.000 Kč na akci „Pohádkové Vánoce“,
která se uskuteční dne 10.12.2017, Sboru
Jednoty bratrské v Dobrušce, IČ 73633569
– 2 bezplatná ﬁlmová představení dne
24.01.2018 ve Společenském centru - Kině 70
pro děti a dobrovolníky podílející se
na Tříkrálové sbírce v lednu 2018 v Dobrušce
– bezplatné zapůjčení velkého sálu Společenského centra - Kina 70 v Dobrušce Divadelnímu spolku F. A. Šubert Dobruška,
IČ 22842357, dne 04.12.2017 od 18:00
za účelem konání koncertu na podporu léčby člena divadelního spolku a dne
29.11.2017 od 15:00, kdy se bude konat generální zkouška na uvedený koncert
– uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík
Do ruky a Balík Na poštu s Českou poštou, s. p.,
IČ 47114983
– Plán zimní údržby komunikací v majetku
města Dobrušky na rok 2017 – 2018
– program veřejného zasedání Zastupitelstva
města Dobrušky dne 13.12.2017
– v rámci zajištění akce „Ochutnáv-
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ka maďarských vín a specialit“ úhradu
ubytování a stravování pro 12 členů maďarské delegace z Ábrahámhegy ve dnech
30.11. – 03.12.2017. Zároveň se ruší usnesení č. RM 19/140/2017.

souhlasí
– s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání na území SO ORP Dobruška vypracovaným Místní akční skupinou Pohoda
venkova z. s., IČ 27005577

bere na vědomí
– zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
města Dobruška za rok 2017

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– odložení prodeje dosud neprodaných bytů
o velikosti 1+1, 2+1 a 3+1 v bytových domech čp. 974 – 975 a 976 – 978 v Orlické
ulici v Dobrušce na dobu po 30.06.2018.
Do té doby budou tyto byty pronajímány
k bydlení za podmínek stanovených Radou
města Dobrušky, a to na dobu určitou nepřekračující výše uvedený termín
– v souladu s § 72, 74 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva (podle
NV č. 318/2017 Sb.,) o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů ve výši: člen rady:
1.900 Kč, předseda výboru zastupitelstva,
komise rady: 1.600 Kč, člen výboru zastupitelstva, komise rady: 1.300 Kč, člen
zastupitelstva: 700 Kč, neuvolněný místostarosta: 20.000 Kč.
Odměna bude poskytována od 01.01.2018.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí se
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytuje odměna až do výše souhrnu odměn za dvě různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon
funkce člena rady obce, předsedy nebo
člena výboru zastupitelstva obce, předsedy
nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce.
Za výkon funkce neuvolněného místostarosty se poskytuje měsíční odměna ve stanovené ﬁxní částce, tj. ve výši 20.000 Kč
a k součtu odměn za výkon dalších funkcí
nedochází.
– v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
členovi zastupitelstva obce z peněžního
fondu nebo z rozpočtu obce poskytnutí:
a) příspěvku na úhradu zvýšených nákladů
na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce
pověřeného k přijímání projevu vůle snou-

benců, 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.
– schválit v souladu s § 81 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
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

pověřit
– v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů, plněním některých úkolů při řízení Městské policie Dobruška od 14.12.2017
strážníka Adolfa Soumara.

Rada města
dne 06.12.2017
schvaluje
– uzavření kupní smlouvy s obcí Mezilesí,
IČ 00272833 na prodej cisternové automobilové stříkačky TATRA 815 CAS 20
za kupní cenu ve výši 1.450.000 Kč
– uzavření kupní smlouvy s obcí Čermná nad
Orlicí, IČ 00274798 na prodej automobilu
speciálního požárního CAS 32 za kupní
cenu ve výši 10.000 Kč
– uzavření dohody s JUDr. Jaroslavou Vodičkovou – POLIS, IČ 86593315 za účelem
přípravy v kurzu zaměřeném na obnovu
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti
strážníků
– cenu vodného a stočného předloženou společnosti AQUA SERVIS, a. s., IČ 60914076
platnou od 01.01.2018. Cena vodného
je 40,60 Kč vč. DPH, cena stočného je
40,40 Kč vč. DPH

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru,
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přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem a systému komunitního kompostování na území města Dobruška.

Rada města
dne 13.12.2017
schvaluje
– upravené vzory smluv o nájmu hrobového
místa a jejich dodatků
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na provedení díla „Projektová dokumentace: Vodovodní řad Chábory“ uzavřené se společností AKVOPRO, s. r. o.,
IČ 24232343
– uzavření smluv o úhradě nákladů spojených
s pořízením Změny č. 2 Územního plánu
Dobruška, a to dle přiloženého vzoru této
smlouvy, s navrhovateli návrhů č. 1–14 zařazených Zastupitelstvem města Dobrušky
do zpracování Změny č. 2
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
a o výkonu autorského dozoru ze dne
16.03.2017 s panem Ing. Ondřejem Kubalákem, IČ 87859823. Tímto dodatkem bude
spolupráce s panem Ing. Ondřejem Kubalákem ukončena.
– objednání dokumentace k provedení stavby,
autorského dozoru a součinnosti při zadávacím řízení na dodavatele stavby u společnosti GEBAS atelier architects, s. r. o.,
IČ 28846442. Celková cena činí 253.000 Kč
bez DPH, tj. 306.130 Kč vč. DPH.
– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu číslo:
IE-12-2006779, název: Dobruška, Pulice - rekonstrukce NN, vývod z RK_0870,
se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035
– ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v ulici Na Příčnici čp. 1011 v Dobrušce dohodou
k 31.12.2017
– uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 29.11.2013 uzavřené s Tělocvičnou jednotou Sokol Dobruška, IČ 00578941
– uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění
zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností Asekol, a. s., IČ 27373231
– změny ve sběrné síti města Dobrušky uvedené v přiloženém změnovém listu č. 2
– uzavření Kolektivní smlouvy se Základní
organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Města Dobrušky na dobu
od 01.02.2018 do 31.01.2019
– uzavření kupní smlouvy s XXXXX
– uzavření smlouvy o dílo s Janem Martincem, IČ 11076241, jejímž předmětem je
zpracování a tisk Dobrušského zpravodaje, za nabídkovou cenu 432.240 Kč + DPH
v platné sazbě
– prodejní cenu nástěnného kalendáře Dobruška - 100 let republiky ve výši 200 Kč/ks
– uzavření Dodatku č. 3 k pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě
veřejně podporovaných sociálních služeb
v Královéhradeckém kraji
– ceník prací a služeb Technických služeb
města platný od 01.01.2018

nesouhlasí
– s omezením veřejného přístupu – zrušením železničních přejezdů v km 1,125
(P5149) a 1,267 (P5115) trati 1571 Dobruška - Opočno pod Orlickými horami v k. ú.
Pulice a obci Dobruška, které spravuje

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234. Oba přejezdy jsou
užívané. Přejezd P5149 na soukromé cestě je
využíván jako jediná spojnice mezi zemědělsky obhospodařovanými pozemky, přejezd
P5150 na městské cestě je využíván zemědělci jako spojnice mezi zemědělsky obhospodařovanými pozemky, myslivci i cyklisty
jako spojení s nedalekou cyklostezkou.

Zastupitelstvo města
dne 13.12.2017
bylo seznámeno

–

a)

– s rozpočtovými opatřeními č. 16 - 20/2017
schválenými Radou města Dobrušky

schvaluje
– rozpočet města na rok 2018 včetně tvorby
a použití Sociálního fondu na rok 2018.
Rozpočet města se schvaluje jako schodkový. Schodek ve výši 57.192.000 Kč je hrazen ﬁnančními prostředky z minulých let.
– střednědobý výhled rozpočtu města Dobrušky pro rok 2019 – 2021
– Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem a systému komunitního kompostování na území města Dobruška
– prodej pozemku parc. č. 1026/14 o výměře 62 m2 odděleného z pozemku parc. č.
1026/1 v obci Dobruška a k. ú. Domašín
u Dobrušky
– prodej pozemku parc. č. 2827/13 o výměře 33 m2 odděleného z pozemku parc. č.
2827/4 v obci a k. ú. Dobruška
– prodej pozemku parc. č. 2827/12 o výměře 35 m2 odděleného z pozemku parc. č.
2827/4 v obci a k. ú. Dobruška
– odložení prodeje dosud neprodaných bytů
o velikosti 1+1, 2+1 a 3+1 v bytových domech čp. 974 – 975 a 976 – 978 v Orlické
ulici v Dobrušce na dobu po 30.06.2018.
Do té doby budou tyto byty pronajímány
k bydlení za podmínek stanovených Radou
města Dobrušky, a to na dobu určitou nepřekračující výše uvedený termín.
– v souladu s § 72, 74 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva (podle
NV č. 318/2017 Sb.,) o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů) ve výši:
člen rady ..................................... 1.900 Kč
předseda výboru zastupitelstva,
komise rady ................................ 1.600 Kč
člen výboru zastupitelstva,
komise rady .................................. 1.300 Kč
člen zastupitelstva ......................... 700 Kč
neuvolněný místostarosta ......... 20.000 Kč
Odměna bude poskytována od 01.01.2018.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí se
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytuje odměna až do výše souhrnu odměn za dvě různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon
funkce člena rady obce, předsedy nebo
člena výboru zastupitelstva obce, předsedy

b)

c)
d)
e)
f)
g)

–

–

–

nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce.
Za výkon funkce neuvolněného místostarosty se poskytuje měsíční odměna ve stanovené ﬁxní částce, tj. ve výši 20.000 Kč
a k součtu odměn za výkon dalších funkcí
nedochází.
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:
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,
příspěvku na úhradu zvýšených nákladů
na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských
obřadech,
příspěvku na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
příspěvku na penzijní připojištění se státním
příspěvkem, doplňkové penzijní spoření,
jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
odměny při významném životním výročí,
jde- li o uvolněného člena zastupitelstva
příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
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 Dobruška.
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
podání přihlášky města Dobrušky do Asociace měst pro cyklisty, IČ 01911996 a delegování místostarosty Ing. Petra Poláčka
k zastupování města Dobrušky na všech
valných hromadách a jednáních Asociace
měst pro cyklisty
v rámci členství města Dobrušky v zájmovém sdružení právnických osob Orlické
hory a Podorlicko, IČ 72034459 s platností od 01.01.2018 roční členský příspěvek
ve výši 8 Kč/obyvatele, s jeho rozdělením
3 Kč jako základní poplatek na společnou
propagaci, 4 Kč do Fondu cestovního ruchu
a 1 Kč do Rezervního fondu sdružení

pověřuje
– v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů, plněním některých úkolů při řízení Městské policie Dobruška od 14.12.2017
strážníka Adolfa Soumara.
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Z pracovního diáře starosty
■ V pondělí 20. listopadu se uskutečnila
další porada s městským architektem
a schůzka komise pro rozvoj Dobrušky.
■ Ve čtvrtek 23. listopadu se starosta zúčastnil jednání představenstva Centrálního zdroje tepla (teplárny).
■ V úterý 28. listopadu starosta s místostarostou Petrem Poláčkem a vedoucím technických služeb Vlastislavem

Kuncem projednali úpravy ve městě
dle podnětů občanů vznesených na setkání starosty se seniory.
■ Ve středu 29. listopadu jednal starosta
se společností Aqua servis o ceně vodného a stočného.
■ V pátek 1. prosince starosta uvedl
v Základní škole Františka Kupky novou ředitelku Alenu Bačíkovou.

■ V sobotu 2. prosince starosta na historické radnici přivítal zakladatele česko-maďarské spolupráce.
■ V pondělí 4. prosince se starosta
zúčastnil schůzky kulturní komise
města Dobrušky.
■ V pondělí 11. prosince staarosta s tajemníkem Janem
Šťastným navštívili dobrušské seniory v domě
Pečovatelské služby.

V demokracii do roku 1948 měla Dobruška tři poslance a senátorku
V letech 1918 - 1948 vzešli z demokratických voleb tři poslanci z Dobrušky.
Všichni kandidovali za Československou
stranu lidovou (ČSL). Naše město mělo
také senátorku z řad sociální demokracie.
Nejstarším z nich byl JAN ČANČARA
(narozen 1872 v Provozi). V roce 1900 se
v kostele sv. Václava oženil s dcerou dobrušského řezníka Marií Michálkovou, s níž
měl tři syny a dceru. V roce 1902 převzal
od svého otce Josefa celé hospodářství.
Rod Čančarů hospodařil na gruntě čp. 1.
Jan Čančara od roku 1907 politicky působil v katolickém hnutí. V letech
1913 - 1934 byl starostou, posléze zástupcem starosty obce Provoz (dnes místní
část obce Val). V roce 1925 Dobrušťáka
zvolili poslancem třistačlenné sněmovny
za ČSL. Lidovci obsadili v těchto volbách 31 křesel. Poslanecký mandát Janu
Čančarovi zanikl dalšími volbami v roce
1929. Po roce 1939 se zcela stáhl z veřejného života a zemřel v ústraní na svém
statku v roce 1957. Pohřben byl na městském (nikoli vesnickém) hřbitově u Svatého Ducha.
Druhým
parlamentním
politikem
z Dobrušky byl FRATIŠEK MATOUŠEK (narozen 1888 v Kosoříně, okres
Vysoké Mýto). Původně tkadlec, později
zřízenec a soukromý úředník u velkých
textilních ﬁrem. Psal do časopisů Jitřenka,
Práce a Česká stráž, kde se stal vedoucím
redaktorem. Založil Ústřední svaz tkalcovských družstev a společenstev a počal
aktivně pracovat v katolickém hnutí. Byl
rovněž odpovědným redaktorem týdeníku
Český západ v Plzni. Pak se přestěhoval
do Dobrušky, kde si v roce 1916 založil
živnost a obchod se střižním a pleteným
zbožím a poté i strojní motárnu (na Zastavilce). Bydlel v čp. 621. Po první světové válce jako člen ČSL a místopředseda
Svazu lidových živnostníků a obchodníků ustavil v roce 1919 Ústřední svaz
textilních malovýrobců se sídlem v Náchodě. Ve druhém volebním období let
1925 - 1929 byl poslancem Národního
shromáždění republiky Československé
za ČSL. V parlamentních volbách 1929 již
zvolen nebyl a věnoval se politice pouze
na komunální úrovni. Zemřel v Dobrušce v roce 1963 a je pohřben na hřbitově
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u Sv. Ducha. Jeho syn František Matoušek
(1914 v Plzni - 1987 v Dobrušce) byl významným dobrušským výtvarníkem, fotografem, řezbářem a betlémářem.
Dobrušským rodákem byl KAREL
PROCHÁZKA (nar. 1908). Vystudoval zde měšťanskou školu a v roce 1927
maturoval na Učitelském ústavu v Hradci Králové. Poté působil v řadě míst jako
učitel dějepisu a zeměpisu na obecných
a měšťanských školách. Od roku 1941 byl
řídícím učitelem v Podbřezí. Od počátku
třicátých let se angažoval jako člen ČSL
v řadě katolických organizací a spolků
(Orel, Junák atd.), do jejichž časopisů
také přispíval. Aktivní byl i jako režisér dobrušského ochotnického divadla.
Za druhé světové války se zúčastnil domácího odboje. Ve volbách do třistačlenného
Prozatímního Národního shromáždění byl
v roce 1945 zvolen jedním ze 49 poslanců
ČSL. Stal se také předsedou krajské organizace ČSL Královéhradeckého kraje.
Po únoru 1948 byl ze školství propuštěn
a politicky pronásledován. Pracovat mohl
jen jako dlaždič. Policejní provokace ho
přesvědčila, aby se pokusil odejít do emigrace. Při pokusu o přechod státní hranice
byl zadržen a v létě 1949 ve vykonstruovaném procesu odsouzen pro trestné činy
velezrady a vyzvědačství ke 30 letům
odnětí svobody. Prošel řadou komunistických kriminálů (Plzeň - Bory, Leopoldov, Valdice) a ve vězení napsal dosud
nevydanou sbírku básní „Kruh a Kříž“.
Zpět do Dobrušky se vrátil po květnové

amnestii v roce 1960. Bydlel v čp. 186
v Novoměstské ulicí. Následně pracoval
u Okresního stavebního podniku v Dobrušce jako skladník a poté jako vrátný
a pumpař v garážích ČSAD. Dlouhodobé věznění se podepsalo na jeho zdravotním stavu, V dubnu 1974 předčasné
umírá v opočenské nemocnici. Pohřben je
na hřbitově u Svatého Ducha.
Dobrušská rodačka EMILIE KOUTKOVÁ (nar. 1876) pocházela z rodiny
dobrušského obchodníka Kudrnáče a původní profesí byla poštovní úřednicí.
Po sňatku s poštmistrem žila v Hronově.
Tam vstoupila do sociálně demokratické
strany a zastávala celou řadu politických
a veřejných funkcí, zejména na místní
úrovni. Byla členkou městské rady, okresního školního výboru, předsedkyní Ochrany matek a dětí, členkou výboru osvětové
komise, Československého červeného kříže a Dělnické akademie. Do vrcholné politiky vstoupila až jako penzistka. V letech
1935 - 1939 byla senátorkou za sociální
demokracii ve stopadesátičlenném Senátu
Národního shromáždění. V souvislosti se
změnou systému politických stran v období tzv. druhé republiky vstoupila v prosinci 1939 do klubu senátorů Národní strany
práce. V srpnu 1944 byla zatčena a jako
rukojmí uvězněna v Terezíně, odkud se
vrátila v květnu 1945. Zbytek života prožila v Hronově, kde také 20. ledna 1962
ve vysokém věku zemřela.
Článek Josefa Ptáčka
redakčně upravil Miroslav Sixta

Místostarosta Petr Sadovský poslancem
Dobruška má poprvé v historii samostatného českého státu
svého rodáka v Parlamentu ČR.
Jedním z pěti nových
zákonodárců
z Královéhradeckého

kraje za vítězné hnutí ANO zvolili občané
do poslanecké lavice místostarostu Dobrušky PETRA SADOVSKÉHO (narozen:
26. 6. 1969). Dobrušský zástupce po složení poslaneckého slibu začal pracovat ve
výboru pro bezpečnost a ústavněprávním
výboru. Zároveň je členem volební komise poslanecké sněmovny.

OTEVŘENÍ POSLANECKÉ KANCELÁŘE V DOBRUŠCE

V polovině ledna 2018 nově zvolený poslanec Petr Sadovský (Hnutí ANO) otevře
na dobrušském náměstí F. L. Věka svoji poslaneckou kancelář. Najdete ji v prvním patře
čp. 29 (mezi prodejnou hraček a bankou MONETA Money Bank). Otevřeno bude mít
každé pondělí od 14 do 17 hodin.
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AKTUALITY Z MĚSTA
Dobrušští senioři potvrdili, že se zajímají o své okolí
Ve středu 15. listopadu se uskutečnilo každoroční setkání seniorů s vedením
města. Řada přítomných se zapojila do závěrečné diskuze a předala vedení města
podněty ke zlepšení života v Dobrušce.
Vedení města ve spolupráci s vedoucím
technických služeb (TS), pracovníky oddělení životního prostředí (OŽP) a městské
policie
podněty
vyhodnotilo.
Seznámíme vás s jejich řešením.
Připomínky spadající
do kompetence technických služeb
1) Odvézt starou lavičku od parčíku
u průmyslovky
- lavičku jsme neodvezli, ale opravili
a bude dál sloužit
2) Umístit kontejner na bioodpad do zahrádkářských kolonií na Trojici
- vedoucí TS projedná se zástupci zahrádkářů umístění kontejnerů a harmonogram svozu
3) Umístit lavičky do lipové aleje ke hřbitovu
- osobní kontrolou na místě bylo zjištěno, že tam lavičky v dostatečném počtu
již jsou
4) Umístit další odpadkové koše v blízkosti kostela u Čtyřstoleté
- osobní kontrolou na místě bylo zjištěno, že v oblasti jsou již tři koše, na úzkém chodníku u kostela není vhodné
místo pro další koš
5) Umístit odpadkové koše do Domašínské ulice, přidat odpadkový koš u lavičky Družstevní 876
- v nedávné době byl umístěn odpadkový koš do ulice 1. máje, je ale stejně
nevyužívaný, proto není nutno přidávat
další koše do ulic, kde není předpokládán pohyb turistů
6) Opravit propadlý chodník u mostu přes
Zlatý potok u barevny (stojící voda
na obou stranách mostu)
- TS prověří možnost opravy se Správou
silnic a následně zajistí opravu
7) Přidat stojan na kola k Rýdlově vile
- stojan bude doplněn
8) Na náměstí u prodejny Comfor zmizel
stojan na kola
- TS situaci prověří a zajistí náhradu
9) Vyřezat křoviny mezi stromy nahoře
v Novoměstské ulici nad bowlingem
- jedná se o soukromé pozemky, město
nemůže provést úpravu
- požádáno OŽP o stanovisko, které zní,
cituji:
Z našeho pohledu není zachytávání
odpadků důvodem k odstraňování dřevin, naopak jsme rádi, že tam ty dřevi-

ny rostou. Asi by se mělo spíš zaměřit
na snížení možnosti odlétávání odpadků ze skládky nebo z aut.
- bude posouzena možnost umístit
v tomto prostoru odpadkový koš
10) Označit stojany na kola na náměstí,
aby byly lépe viditelné
- TS zajistí označení stojanů reﬂexní
páskou
11) Umístit retardéry do Družstevní ulice
z důvodu rychlé jízdy aut
- starosta již na setkání vysvětlil, že kovové retardery nejsou vhodné, nelze je
dávat všude
12) Umístit nové lavičky do Archlebových
sadů v prostoru u Kulturního domu,
staré opravit a použít u plánovaných
cyklotras nebo cest
- TS umístí na cestu k Mělčanům v prostoru soliterního dubu novou lavičku
- TS přidají v prostoru Na Trojici sezení
z dalších dřevěných kmenů
- původní lavičky z parku budou umístěny podél cyklotras, jejichž značení by
mělo být realizováno v roce 2018
Připomínky v kompetenci
oddělení životního prostředí
1) Přidat kontejner na směsný odpad
na parkoviště u kina
2) Zvážit umístění kontejnerů na kovy
3) Řešit přeplněné kontejnery mezi 1. a 2.
podélným domem v Mírové ulici
4) Rozšíření provozní doby sběrného
dvora
Požádáno o stanovisko OŽP, které zní:
- stávající stání jsou pravidelně monitorována a na základě zjištění se přistupuje k úpravám harmonogramu
vyvážení přeplněných kontejnerů
- po odsouhlasení městského architekta
budou vybudována nebo upravena stávající hnízda na kontejnery
- od začátku roku 2018 bude zaveden
sběr bioodpadu
- od začátku roku
2018 bude zaveden sběr elektroodpadu
- v březnu 2018
bude aktualizována
směrnice
o sběrném dvoře,
do ní bude promítnuto i rozšíření provozní doby
sběrného dvora
o jedno dopoledne
- po vyhodnocení
nového systému

bude během roku zkušebně přidána
nádoba na směsný odpad na parkoviště
u kina,
- po vyhodnocení nového systému bude
během roku zkušebně realizován i sběr
bioodpadu do kontejneru střídavě
umísťovaného na různá místa v Dobrušce pod dohledem pracovníka TS.
Cílem je zamezení nadměrného ukládání bioodpadu do nádob na směsný
odpad.
Připomínky v kompetenci
městské policie
1) Nedovolit cyklistům jezdit po chodnících a ohrožovat chodce
- podle sdělení vrchního strážníka k takovýmto jízdám téměř nedochází, pokud ano, situaci hned řeší na místě
2) Sledovat neoprávněné parkování aut
v Malé Kostelní ulici
- podle sdělení vrchního strážníka je
Malá Kostelní v tzv. okruhu kontrol,
takže je monitorována, pokud nastává
uvedená situace, je řešena na místě
3) Poděkovat strážníkům za rychlé umístění provizorní značky v Javorové ulici
a za resuscitaci občana u TIC
- městská policie děkuje za pochvalu
Připomínky týkající se větších investic
1) Opravit asfaltový chodník v Družstevní ulici
2) Opravit chodník v Domašínské ulici
mezi pekárnou Marta a Příčnicí
3) Opravit chodník v ulici K. Michla
4) Vytvořit přechod u pekárny Klobas
přes Nádražní ulici
Připomínky vyžadují větší investiční náklady, byly zahrnuty do průběžně
aktualizovaného městského zásobníku
akcí čekajících na realizaci. V roce 2018
s nimi rozpočet města nepočítá.
Petr Poláček, místostarosta
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o speciální nádoby, které mají důmyslný systém větracích otvorů a omezují
vznik zápachu. Celkem bude ve městě
umístěno 15 hnědých nádob o objemu
240 l. Upozorňujeme, že tyto nádoby
neslouží pro odkládání posekané trávy,
listí a větví. Tento biomateriál lze odvážet do komunitní kompostárny v ulici Čs. odboje. V průběhu roku 2018 se
uvažuje o zavedení svozu bioomateriálu
(tráva, listí,…) od rodinných domů. Věříme, že tento krok napomůže ke zlepšení odpadového hospodářství ve městě
Dobruška a všem vám děkujeme, že třídíte odpady.
(dm)

Rozšíření sběrné sítě odpadů
Oddělení životního prostředí města
Dobrušky zavádí od měsíce ledna roku
2018 v rámci zdokonalování funkčnosti
a rozvoje sběrné sítě na tříděný komunální odpad ve městě Dobruška pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadů
z domácnosti (zbytky ovoce, zbytky
zeleniny, citrusy a jiné tropické ovoce,
čajové sáčky, sypaný čaj, kávové sedliny, skořápky a slupky z ořechů, uvadlé
květiny, listí z květin a zemina z květináčů…). Kontejnery budou umístěny
výhradně v sídlištní zástavbě. Jedná se

Prosíme rodiče, kteří by měli zájem dělat vedoucího skupinky, ozvěte se nám. Budete srdečně vítáni!

Vážení rodiče,
Farní charita Dobruška tradičně pořádá v Dobrušce
Tříkrálovou sbírku, které se každoročně účastní mnoho dětí z Dobrušky. Proto i letos, pokud bude Vaše
dítě chtít koledovat v sobotu 6. ledna 2017, pošlete
přihlášku dítěte mailem – jméno a příjmení dítěte, jeho věk +
kontakt na Vás.
Schůzka dětí před sbírkou
bude ve čtvrtek 4. ledna
v 18 hod. v pastoračním centru (za farou), s malými dětmi
přijdou i rodiče a vytvoříme
trojice. Nástup dětí v sobotu
bude v 8.30 hod. tamtéž.
Nemusíte se bát, že by děti
během sbírky strádaly. Celý
den budou pod dozorem vedoucího skupinky. Oběd, další jídlo a pití, odpočinek a povzbuzení budou mít v pastoračním centru. Pokud přinesete upečenou
buchtu nebo jiné občerstvení pro děti, bude vítáno.
Většinou si něco vykoledují a celý den strávený s kamarády je
moc baví.

S přáním všeho nejlepšího do nového roku,
Ing. Jana Poláčková, koordinátorka sbírky,
Farní charita Dobruška

Časový rozvrh Tříkrálové sbírky 2018
(přihlášky dětí a vedoucích na mailové adrese:
charita.dobruska@seznam.cz,
další info na tel. 723 539 100 Jana Poláčková)
2. 1. – 5.1. nábor dětí
Čtvrtek 4.1. 18.00 v PCentru
Pátek 5.1.
18.00 v PCentru
19.30 v PCentru
Sobota 6.1. 18.00 v PCentru
18.30 v PCentru
19.00 v kostele

Neděle 7.1.

18.00 v PCentru
16.00 v PCentru
17.00 náměstí

Podrobnosti ráda zájemcům a nováčkům sdělím.
Kontakt: 723 539 100 nebo
e-mail: charita.dobruska@seznam.cz
Předem děkuji Vám všem, kteří umožníte dětem se sbírky zúčastnit a vysvětlíte jim, že tím pomohou lidem, kteří naši pomoc
potřebují. Děkuji za Vaši vstřícnost a spolupráci, příp. buchtu či
jiné občerstvení na faru.

Přání Renaty M.
Ježíškova práce už skončila. Rozdal
mnoho dárečků i radosti a odešel odpočívat, aby zase za rok měl hodně sil přijít
mezi nás a znovu nadělovat dárky pod
naše vánoční stromečky.
My jsme s Xantem prožívali letos vánoční svátky jinak. Jen spolu. A když
Xantík roztrhal všechny papíry, aby se
dostal ke svým dárkům, a ta práce ho nějak zmohla, usnul na pelíšku. Sedla jsem
si a začala jsem přemýšlet.
Každý z nás určitě cítí ten krásný pocit,
když dárky dostává, ale stejně tak krásný
pocit má, když někoho obdarovává.
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Středa 24. 1. 17.00 kino
19.00 kino

Dárky nenosí jen Ježíšek v prosinci,
ale dostáváme a můžeme je rozdávat během celého roku. Nejsou jen dárky, které
můžete vy vidět a já si je mohu osahat.
Jsou i dary, které se koupit nedají za žádné peníze, a přesto to jsou dary nejcennější a měli bychom je přijímat s velkou
pokorou.
Takovým velkým darem jste pro mě vy
všichni, kteří mně pomáháte. Chtěla bych
vám těmito řádky moc poděkovat za pomoc, kterou od vás v každodenním životě dostávám. Poděkovat za to, že je mně
v té naší Dobrušce, i když v té mojí tmě,
tak hezky.

schůzka dětí
schůzka vedoucích skupinek
pečetění pokladniček
nástup vedoucích
(fasují pokladny, průkazky,
materiál, děti, obvod)
nástup dětí,
nejlépe už ustrojených
požehnání koledníkům
(křídy, venku foto,
rozvoz do vesnic)
sčítání - organizátoři
děti nácvik koled,
oblékání na vystoupení
děti vystoupení na náměstí
koledy,
Žesťový kvartet Valanky
předběžné výsledky TKS,
zhasnutí vánočního stromu
Poděkování koledníkům,
fotky z TKS 2018
Anděl Páně 2

Přeji vám, ať v roce
2018 dostáváte, ale
i dáváte ty velké dary,
jako je opravdová láska a přátelství, radost
ze života.
Ať nikdo z nás nemusí řešit neupřímnost, faleš a lži.
Ať jsme všichni hrdi na to, že ten náš
spokojený život si užíváme právě v té naší
krásné Dobrušce.
Velké díky a mějte v tom novém roce
pevné zdraví a čistou duši.
Renata Moravcová
a Xanto
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Podvodné jednání šmejdů na seniorech
Místostarosta Petr Poláček se na začátku prosince zúčastnil celokrajského semináře týkajícího se bezpečnosti seniorů.
„Hlavním obsahem byla sice bezpečnost chápaná z pohledu dopravního, ale
mne naopak zaujala nejvíce přednáška
tiskového mluvčího Krajského ředitelství
Policie ČR v Hradci Králové dr. Ondřeje
Moravčíka. Domnívám se totiž, že šmejdi
jsou velkým ohrožením majetku nás všech
a seniorů obzvlášť,“ uvedl dobrušský
místostarosta.
S laskavým svolením Ondřeje Moravčíka předáváme jeho poselství.
„Haló, tady vnuk“ a další falešné legendy
Královéhradečtí policisté v posledních
několika týdnech zaznamenali zvýšený
počet podvodů, jejichž obětí byli senioři
a seniorky. Velmi častou záminkou, jak
pachatelé oslovují poškozené (modus
operandi), je ﬁktivní postava takzvaného „vnuka“. Při tomto způsobu jednání
je senior či seniorka oslovena osobně či
prostřednictvím telefonického hovoru
a volající se představí jako vnuk. Není
přitom vůbec potřeba, aby jméno vnuka
pachatel znal – pomocí psychologicky
vedeného rozhovoru se mu podaří během
několika málo vět zjistit skutečné jméno
vnuka a pak už následuje jen připravený
scénář hovoru, jehož výsledkem je přesvědčení volaného o tom, že skutečně
hovoří s vnukem. Pachatelé využívají
určité anonymity telefonických hovorů
a zneužívají buď horšího sluchu poškozených, kteří nejsou schopni rozeznat hlas
volajícího od hlasu rodinného příslušníka,
anebo pouze využívají toho, že poškození
mají minimální telefonický kontakt s vnuky a jejich hlasy si nepamatují.
V průběhu roku 2017 došlo v Královéhradeckém kraji přibližně ke dvěma

desítkám útoků na seniory, jejichž společným jmenovatelem (modus operandi)
byla smyšlená legenda. Odstrašujícím
případem je podvodné jednání ukončené ve stádiu pokusu, jehož se neznámý
pachatel dopustil na devětaosmdesátileté seniorce z Jaroměře tím, že se jí
představil jako její vnuk, přesvědčil ji
o tom, že nutně potřebuje půjčit částku
600 tisíc a dokonce jí donutil jít do jejího bankovního ústavu tyto peníze
vybrat. Jenom díky duchapřítomnosti
bankovní úřednice, která kontaktovala
ostatní rodinné příslušníky, se transakce
nezdařila a podvod nebyl dokonán. Stejné štěstí však neměla třiasedmdesátiletá
žena z Královéhradecka, která pod stejnou záminkou, tj. vnuk potřebuje peníze,
předala jí neznámému muži finanční hotovost – kterou před tím vybrala z bankovního ústavu – ve výši téměř 400 tisíc
korun.
Bohužel platí, že záminka „posílá mě
vnuk“, není jediným způsobem, jak se pachatelé snaží vylákat ze seniorů větší obnosy peněz. Za zmínku stojí také příklad
z Jičínska, kde dvaaosmdesátiletý muž
koupil za částku 10 tisíc korun ložní soupravu a polohovací rošty s tím, že k převzetí zboží dojde během následujících dní
na předváděcí akci v jeho obci. Muž však
posléze zjistil, že žádná taková prezentace
v místě jeho bydliště není hlášená.
Základní rady:
- Pokud vám z neznámého čísla volá
osoba vystupující jako Váš vnuk a Vy
si nejste jisti, že byste ho po hlase poznali, tak se zeptejte na jeho jméno –
rozhodně se nenechte odbýt odpovědí
„ale babi, to jsem já, ten nejstarší“.
- Vyžadujte osobní kontakt – pokud
po Vás bude někdo v telefonickém hovoru chtít peníze a navrhne, abyste je

předali kamarádovi či kamarádce, tak
odmítněte a poproste svého vnuka, aby
se pro ně stavil osobně.
- Ověřujte – volá vám vnuk z cizího čísla a chce po Vás peníze? Po skončení
hovoru mu zavolejte na jeho skutečné
číslo, které máte uložené v telefonu,
a ověřte si, že jste skutečně hovořili
s ním.
Jaké jsou nejčastější způsoby, jež pachatelé využívají ke vzbuzení důvěry
u seniorů?
Kontaktují Vás (osobně či telefonicky)
s informací o tom, že:
… je posílá Váš příbuzný, kterému se stala nehoda (například dopravní).
… jste vyhráli v soutěži velký obnos peněz, ale nejprve musíte zaplatit registrační
poplatek.
… jste vyhráli v soutěži sadu nádobí
za několik desítek tisíc korun, ale k převzetí je nutné složit poplatek několik tisíc
korun, aby mohlo být zboží předáno.
… Vám bude výrazně snížena platba
za elektrické energie, nicméně musíte
uhradit zálohu za několik měsíců, aby
bylo možné změnit způsob účtování.
… Vám chtějí kontrolovat plynoměr
(elektroměr, vodoměr…apod.) a potřebují
vpustit do bytu či domu.
… Vám chtějí pomoci s čištěním odpadů
a předat rady, jak předejít jeho ucpávání.
… Vám chtějí vrátit přeplatky za užívané
léky, nicméně mají pouze bankovku velké
hodnoty a potřebovali by ji rozměnit.
Pamatujte:
Každý slušný pracovník energetické
společnosti, realizátor průzkumu veřejného mínění či kamarád vašeho vnuka zajisté počká na místě na příjezd hlídky Policie
ČR a nebude mu dělat problém prokázat
svoji totožnost. Proto se nebojte v případě
jakéhokoliv podezření volat na linku 158
a věc ohlásit.
(zr)

Odešel skvělý člověk Josef Poláček
Redakční radu
Dobrušského zpravodaje na sklonku
roku
zarmoutila
smutná zpráva zVarnsdorfu. V jednadevadesáti letech
zemřel Josef Poláček, dlouholetý
věrný dopisovatel
Dobrušského zpravodaje.
Výtvarník, graﬁk i satirik se narodil
27. března 1925 v Cháborách. Proslul
protinormalizačním vtipem „Kterýpak
zvíře". Poláček byl držitelem nejvyššího
ocenění České unie karikaturistů Řádu
bílé opice. Náš rodák naplnil svůj život
usilovnou prací a ještě nedávno měl na se-

veru Čech výstavu. Počet jeho úsměvných
obrázků se počítá na stovky. Psal výborné
aforismy, proto se stal členem Klubu severočeských spisovatelů. Donedávna sršel
optimismem a humorem. Věříme, že jeho
obdivuhodná činorodost odešla s ním dál
i mimo náš viditelný svět.
(red)
Jeden z Poláčkových kreslených vtipů má
zajímavou historii. Po otištění v novinách
Jiskra Rychnovska v srpnu 1974 způsobil
hněv partajníků na OV KSČ a byla kvůli němu rozprášena celá redakce. Před
pěti lety tomuto případu (a vůbec cenzuře a humoru za normalizace) věnoval
dokumentární pořad Český rozhlas. Jeho
vysílání převzalo název z Poláčkova vtipu
„Kterýpak zvíře?!“.
11
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Z HISTORIE
120 let | * 1898 – † 1982 Karel Michl
* 1. ledna 1898 v Dobrém
† 25. února1982 v Čížové u Písku

Výbory z díla Aloise Beera, vydané péčí
Karla Michla

Karel Michl
Po absolvování Učitelského ústavu
v Hradci Králové narukoval do 1. světové války na rumunskou frontu. Po válce
učil krátce v Kounově, v Hlinném (1922 –
1928), v Dobrušce (1928 – 1936) a v Třebechovicích. Byl členem muzejní komise
a po založení dobrušského vlastivědného muzea se stal jeho prvním správcem.
Po 2. světové válce působil jako člen KSČ

První číslo časopisu Od kladského pomezí, redigovaného Michlem
v politických funkcích, v letech 1950
– 1958 byl ředitelem Krajského muzea
v Hradci Králové. V období první republiky redigoval vlastivědný časopis Od kladského pomezí, kam také sám přispěl řadou

Dobruška obcí III. typu – 2003 (15 let)
Vývoj státní správy a samosprávy města Dobrušky byl plný nejrůznějších zákrut
a peripetií, které mnohdy vracely město
před pracně dosažená postavení, mnohdy
zase měnily jeho postavení takřka ze dne
na den. Tak se tomu dělo nejen ve vzdálenější minulosti, ale i v dobách, jejichž
pamětníci ještě žijí.
Postavení správního střediska okolní
oblasti, které Dobruška ztratila vlastní vinou v 19. století, bylo dlouhá léta bolavou
patou všech místních samospráv, které
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usilovaly o jeho znovuzískání. Podařilo
se to paradoxně až na samém konci okupační éry a existence dobrušského okresu
pak pokračovala i v letech poválečných.
Zdá se, že čas od času považují vládcové této země za potřebné a užitečné
změnit její územní organizaci. Tak se stalo i v roce 1960. Spolu s proklamovaným
dobudováním socialistické společnosti
došlo i ke změně územního uspořádání
státu. Zvětšily se okresy, na což doplatily
zvláště některé menší, mezi nimi i okres
dobrušský.
Přišel
ke zrušení a jeho
území bylo rozděleno mezi okresy
Náchod a Rychnov
nad Kněžnou, kam
připadla větší část.
Ani
změny
na politické scéně
po roce 1989 nevyvolaly zpočátku
žádné další změny,
které by Dobrušce
vrátily její dřívější
postavení. Až re-

hodnotných historických a vlastivědných
článků. Uspořádal a zasloužil se o knižní
vydání výborů z rukopisů Aloise Beera.
Jeho vlastní literární tvorba byla orientována jednak na dětského čtenáře – Kousky Františka Housky, Vlaštovičky, Krejčí
Vrabec, Honda Cibulků, jednak na historický román – Pán ostrého meče aj., jednak na memoárovou literaturu – Chvíle
setkání, věčnost vzpomínky, Slovo, které
voní medem atd. Věnoval se i dramatu
(Turov). Trvalou hodnotu v jeho tvorbě
představují zejména historicko–vlastivědné studie v časopise Od kladského pomezí
a jeho memoáry. Byl velkým propagátorem kraje Orlických hor a Podorlicka.
(jm)
organizace státní správy a samosprávy,
uskutečněná k 1. lednu 2003, tuto změnu
přinesla.
Dobruška se stala městem III. stupně
a do jejího správního obvodu patří tyto
okolní obce a města: Bačetín, Bohdašín,
Bystré, České Meziříčí, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Chlístov,
Janov, Kounov, Králova Lhota, Mokré,
Očelice, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Podbřezí, Pohoří,
Přepychy, Rohenice, Sedloňov, Semechnice, Sněžné, Trnov a Val. K nim se samozřejmě řadí i Dobruška a její obecní
samospráva.
Jednání o získání tohoto postavení
byla složitá. Velkou zásluhu na získání
tohoto statusu má zejména tehdejší starosta Dobrušky Oldřich Klobas, který byl
v roce 2017 za svou práci v čele města
oceněn zlatou medailí Za rozvoj města
Dobrušky.
Dobrušce se tak po mnoha desetiletích
vrátilo její postavení centra severozápadní části Orlických hor a jejich podhůří.
Postavení, které přirozeně vyplývá jak
z její geograﬁcké polohy, tak i staletého
historického vývoje celého tohoto území.
(jm)

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 1 / 2018

Z KULTURY
Nahlédnutí pod pokličku v „kulturní“ kuchyni našeho města
S končícím rokem se s městským úřadem na nějaký čas loučí JANA HEDVIČÁKOVÁ, vedoucí kulturních zařízení
města Dobrušky. Pracovní povinnosti vystřídají povinnosti mateřské. „ Šéfkuchařka“ městské kultury před svým odchodem
připravila pestré menu akcí na rok 2018.
Budoucí maminku jsme požádali, aby
nás v „kulturní“ kuchyni těsně před předáním funkce, nechala naposledy nahlédnout pod pokličku.
Co jste pro nás se svými kolegy navařila
a napekla?
„Vezměme to chronologicky a začněme divadlem. Během zimy se můžete
těšit na tři oddechová představení. Už
na sklonku ledna přijedou do Dobrušky
Lenka Vlasáková s Janem Dolanským
s romantickou komedií Perfect Days nejen o ženách a nejen pro ženy. V únoru
se na zdejších divadelních prknech představí dvojice Michal Dlouhý a Kristýna
Frejová v situační komedii Teď ne! Když
si myslíte, že máte vše pod kontrolou, život či bezdomovec vás zaručeně přesvědčí o opaku. Do třetice komedie, tentokrát
černá, se ve společenském centru bude
hrát také v březnu. Můžete se těšit na Václava Vydru a Libuši Švormovou. Starý
mládenec pravidelně navštěvuje hrob své
matky a líčí jí novinky svých všedních
dnů. Když nebožce jednoho dne oznámí,
že se konečně chystá oženit, očekává ho
po návratu domů neuvěřitelné překvapení.
Po deseti letech vstane matka z hrobu…“

nem Petra Nováka, George & Beatovens s frontmanem Karlem Kahovcem.
Na „Svatováclavkách“ bude pódium mj.
patřit skupinám Gipsy.cz a revivalu Kabátů ze Vsetína.“

(28. září). Lahůdku slibuje také vánoční
koncert ve společenském centru. Po Václavu Neckářovi a Kamilu Střihavkovi nám
adventní čas zpříjemní Javory Hany a Petra Ulrychových. Na začátku listopadu
nabídne kulturní dům koncert české beatové a později rockové skupiny vzniklé
v 60. letech, spojené hlavně se jmé-

Vyjmenovala jste hlavní chody. Bude
kulturní menu nadcházejícího roku nabízet i přílohy?
„Určitě. Třeba duben bude patřit tradiční přehlídce amatérských divadelníků
Šubertova Dobruška. Prozradím, že poslední termín (18. 4.) si zarezervoval domácí soubor F. A. Šubert. Po roční pauze
se uskuteční Den bezpečnostních a záchranných složek. Jelikož tradiční termín
akce první pátek v červnu připadá na Mezinárodní den dětí, mohou se nejmenší
obyvatelé Dobrušky a okolí těšit na pestrý odpolední program třeba s bublinovou
show či vystoupením skupiny Maxim Turbulenc.“
Děkujeme za odpovědi, podle nichž se
skutečně máme na co těšit. Můžete prozradit, na co se doma s budoucím tatínkem těšíte vy?
„Na dvojčátka. Pokud se doktoři
nespletli, měli by to být kluk a holčička.“(úsměv)
(six)

A co jste v hrnci přichystali pro hudební příznivce?
„V březnu bude náš kulturní dům dějištěm hned dvou koncertů. Po ženském
pěveckém duu PiňaKoláda, známém z televizních obrazovek, nám v rámci Dne
učitelů zahrají a zazpívají Kantoři. Folková skupina patří k nejdéle nepřetržitě působícím hudebním formacím v republice.
Na duben je naplánován společný koncert
první dámy country a první dámy folku.
Myslím si, že spatřit na jednom pódiu naši
rodačku Věru Martinovou s Pavlínou Jíšovu slibuje mimořádný zážitek. Pokud
počasí v květnu a v červnu dovolí, představí se na dvorku u domku F. L. Věka
dva skvělí folkaři – Vojta Kiďák Tomáško
a posléze Miroslav Paleček.
O hudební vrcholy roku 2018 na náměstí F. L. Věka by se měly postarat české rockové legendy Olympic
(8. června) a Bára Basiková, která vystoupí
v úvodní den Svatováclavských slavností
13

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 1 / 2018

Začít s hudbou jsem se rozhodl sám
říká klarinetista JAN IVANOV, který
se představil jako host na letošním vánočním koncertu Opočenky v Dobrušce.
S bravurou a naprosto bez chyby zahrál
náročnou skladbu Do tance od Karla Pšeničného (přepyšského rodáka) a právem
sklidil velký potlesk.
Honza zároveň studuje gymnázium, má
rád cizí jazyky a mezi nimi i japonštinu.
Vedle klarinetu zvládá ještě tenorsaxofon
a jeho učitel v zušce Vladimír Tošovský
o něm mluví jako o velkém talentu.

Studujete gymnázium. Chcete se v budoucnu věnovat hudbě na vyšší úrovni
nebo budete mít hraní jako koníčka?
Samozřejmě bych rád, aby byla hudba
nějakým způsobem mým budoucím povoláním, i když prorazit v hudebním světě
není právě jednoduché.

Jak jste užil roli hosta na vánočním
koncertu Opočenky v Dobrušce a provedení náročné skladby od Karla Pšeničného?

Učitel Vladimír Tošovský
Prostředí Opočenky je velmi profesionální a já jsem rád, že jsem měl příležitost si s tímto tělesem zahrát. Skladba
Do tance pana Karla Pšeničného pro mne
i další klarinetisty byla a stále je výzvou
pro svou obtížnost.

Jan Ivanov

hraní na ﬂétnu jsem tedy začal hrát v dobrušské ZUŠ na klarinet pod vedením pana
učitele Vladimíra Tošovského. Protože
mám velmi rád jazz a swing, po roce hry
na klarinet jsem začal ještě s tenorsaxofonem, rovněž pod vedením pana Tošovského, který mi vyhovuje klidnou povahou
a celkově způsobem výuky.

Kdo vás k hudbě přivedl a proč jste si
vybral právě klarinet a saxofon?
Začít s hudbou jsem se rozhodl sám.
Nejdříve jsem hrál na zobcovou ﬂétnu
v kroužku ZŠ Dobruška, Pulická u paní
učitelky Dany Eﬀenberkové. Pak jsem
u spolužáka viděl klarinet a byl jsem jím
natolik fascinován, že jsem se rozhodl na něj naučit hrát. Po zhruba půl roce

Prý máte rád cizí jazyky a dokonce japonštinu. Co je pro vás těžší - učit se
japonsky nebo zvládat náročné hudební
party?
Těžší je pro mne japonština, pro jejíž
zápis se používají tři znakové systémy
a pro Evropana zvyklého na latinku je obtížné se je naučit. Japonština se také běžně nevyučuje, takže jsem v tomto jazyce
vlastně samouk.
Máte svůj velký hudební vzor - s kým
byste se rád jednou potkal na pódiu?
Hudebními vzory jsou pro mne například Frank Sinatra nebo Louis Prima,
bohužel oba jmenovaní již nejsou mezi
námi, takže na pódiu už se s nimi setkat
nemůžu.
Blíží se nový rok. Co vás v oblasti hudby v nejbližší době čeká?
V únoru bych se měl zúčastnit soutěže
ve hře na klarinet se skladbou Františka
Kramáře Koncert Es dur.
(eda)

Pozvánka
do divadla

Odhalení Kupkova
pomníku v Puteaux

Kulturní zařízení města Dobrušky zve
na divadelní představení Perfect Days pod
režijním dohledem Petra Kracíka, které se
uskuteční 29. ledna v 19.30 hodin ve Společenském centru - Kině 70.
Romantická komedie nejen o ženách
a nejen pro ženy. Úspěšná kadeřnice
Bárbs má na první pohled úplně všechno:
prosperující ﬁrmu, popularitu, exkluzivní
byt, přátele a pečlivou matku. Ovšem jedno jí chybí – nějak nestihla mít dítě a zbývá jí posledních pár let, kdy se to musí
podařit. Jenže manželství se jí rozpadlo,
nejbližší přítel je homosexuál a potencionální otcové z nejrůznějších důvodů selhávají…
V Dobrušce se představí skvělí herci:
Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Dana
Syslová, Jan Hofman, Petra Jungmanová
a Vilém Udatný.
Na závěr pozvánky jeden divácký postřeh: „Chytrá, vtipná a současně dojemná
záležitost. Neuvěřitelně uvěřitelná Lenka

V podvečer 17. listopadu došlo ke slavnostnímu odhalení busty Františka Kupky
ve francouzském Puteaux. Totožný památník stojí od léta v Opočně. Vytvořil
jej světoznámý architekt prof. Marian Karel. Jeho magická hra světel vycházející
z Kupkovy abstraktní kvaše nese stejně
jako na opočenském náměstí bustu z dílny
Jana B. K. Vlacha.
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Vlasáková dokázala nemožné. Nehrála.
Prostě pozvala diváky do obýváku ženy,
která chce být šťastná...“
Předprodej vstupenek začíná v neděli
7. ledna on-line od 15.30. Vstupenky budou k vyzvednutí v otvíracích hodinách
Informačního centra a Kina 70.
(mk)
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Sám Kupka stál Vlachovi modelem
a podílel se na vytvoření tohoto jedinečného díla. Oběma městům je ve dvou
identických exemplářích věnoval galerista Vladimír Lekeš. Slavnostní odhalení
si nenechal ujít také český velvyslanec
v Paříži jeho excelence Petr Drulák, který

v poutavém proslovu podtrhl jedinečnost
této mezinárodní spolupráce a vyzdvihl
vzájemný zájem obou měst o vývoj, kulturu a dění trvající již několik let. Ve svých
projevech zdůraznily význam stále stoupajícího světového zájmu o Kupkova
díla také obě starostky – opočenská Šár-

ka Škrabalová a starostka Puteaux Joëlle
Ceccaldi-Raynaudová.
Slavnostní akt v Puteaux završil realizaci myšlenky na propojení Kupkova rodného města s místem, kde jedinečný malíř
a zakladatel abstraktního umění strávil
většinu svého života.
(os)

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC PROSINEC 2017
Beletrie pro dospělé
Lenka Horňáková-Civade
Miloň Čepelka
Jana Benková
Stanislav Češka
Petr Motýl
Jackie Ivie
Jaroslav Kalfař
Lize Spitová
Helle Helle
Laura Madeleine
Ruth Ware
Michaela Klevisová

Marie a Magdalény
Nebožtík na rynku
Uličnice
Nelítostná vražda
Doktor Pilka si kope hrob
Láska přes oceán
Kosmonaut z Čech
Tání
Tohle jsem měla napsat
v přítomném čase
Cukrářova dcera
Žena z kajuty č. 10
Zmizela v mlze

Naučná literatura pro dospělé
Šárka Vávrová
Deník koučky
Rudolf Krautschneider
Co přinesly vlny a odvál vítr
Mária Puškárová
Tajemství milosti
Peg Dawson, Richard Guare Chytré, ale roztěkané
Žoﬁe Kanyzová,
Jan Kašpar
Laskavé vzpomínky
Z. Procházková, P. Kadlecová Procházka životem aneb
Co za našich mladejch let
nebejvalo a co bejvalo

Loretta Napoleoni
Jaroslav Závacký
Marie-Hélene Place

Obchodníci s lidmi
Stavba pece na pizzu a chleba
60 Montessori aktivit
pro miminko
Dinosauři v Čechách

Vladimír Socha
Literatura pro děti
William Bishop-Stephens
Katie Daynes
Rotraut Susanne Bernerová
J. Patterson,
L. Papademetriou
Markéta Zahradníková
A. Griﬃths, T. Denton
Radomír Socha
Alice Pantermüllerová
Petr Kostka
Dorina Maciejka

Jak se naučit animovat
v 10 snadných lekcích
Otázky a odpovědi o vědě:
podívej se pod obrázek
Zima: obrázkové příběhy
Deníček šílený holky
Kryštofovy nebetyčné maléry
Mláďata z divočiny (Otoč, posuň)
Ztřeštěný dům na stromě:
13 pater
Vílí býlí
Lenčiny katastrofy.
Všude plno králíků
Proč je na světě tolik bohů?
Hravá plastelína

Poznámky pod čarou aneb náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Laura Lindstedtová: ONEIRON:
fantazie o vteřinách po smrti
1. vydání, Argo, Praha, 2017, 389 s., 398 Kč
Sedm žen, každá
z jiné země. Performerka Shlomith
z New Yorku, účetní Polina z Moskvy, chudá Brazilka
Rosa
Imaculada,
těhotná nóbl dáma
Nina z Marseille,
Holanďanka Wlbgis s rakovinou
hrtanu, Maimuna

ze Senegalu snící o kariéře modelky a teenagerka Ulrike ze Salzburgu se ocitnou
kdesi v bílém prázdném prostoru...
Literatura pro mládež:
Klára Smolíková:
Kati Närhi: AGNES A SEDMÝ HOST
1. vydání, Pasek, Praha, 2017, 145 s., 299 Kč
Pustý ostrov a na něm tajuplný zámek
plný duchů, obrazů a podivných hostů.
Když kapitán Orkolora pozve na své honosné sídlo jako vystřižené z ﬁlmového
hororu příbuzné a známé, aby společně
strávili letní dovolenou, dospívající osiřelá Agnes ještě netuší, že ji tu čeká nejen
první pusa, ale i celé klubko záhad.

Komiks Agnes a sedmý host rozhodně
nezapře svůj severský původ. Barvy jsou
chladné a humor černý jako půlnoc. Ale
jeho
naoko
otrlou, v duši
však citlivou
hrdinku si zamilujete dřív,
než řeknete...
spiritismus.

MAP – projekt pro rozvoj vzdělávání na našem území
Spolek MAS POHODA venkova realizuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Dobruška
a ORP Nové Město nad Metují. Základním cílem je rozvoj vzdělávání dětí a žáků
do patnácti let. Projekt se zaměřuje na oblasti předškolního, základního, zájmového
a neformálního vzdělávání v území.
Na projektu se podílí nejen zřizovatelé škol, ředitelé, pedagogové, rodiče,

ale i všichni ostatní, kteří mají zájem
a chuť se věnovat rozvoji vzdělání dětí
a žáků mateřských a základních škol.
Pod vedením realizačního týmu z MAS
POHODA venkova se pořádají bezplatné workshopy, semináře, školení,
odborné exkurze a pracovní setkání, jejichž výstupy jsou určeny jako podklad
pro definování potřeb území. Účastníci
diskutují, rozvíjejí a vyhledávají možná

východiska, náměty a řešení pro rozvoj
vzdělávání.
Přehled akcí uspořádaných v roce 2017
Únorový seminář „Skutečně zdravá
škola“ za účasti Karoliny Kallmünzerové
byl mimo jiné určen i pro vedoucí pracovníky školních jídelen. V rámci druhého setkání Klubu ředitelek MŠ účastnice
navštívily Základní školu a Montessori
15
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mateřskou školu Podbřezí. Součástí březnového setkání byl i seminář Radomily
Zelené s názvem „Inhibice primárních
reﬂexů“.
V březnu rovněž proběhl seminář
„Efektivita výuky“ vedený ﬁlantropem
a významným manažerem Martinem Romanem. Školení se opět zúčastnili pedagogové, kteří věnují práci něco navíc
a chtějí se vzdělávat a držet krok s trendy
ve vzdělávání.
Květen nabídl odborný seminář „Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga“. Přiblížil metodické vedení asistenta
a úskalí jeho práce. Interaktivní vedla
zkušená ředitelky Bronislava Havlíková
ze ZŠ Neratov. V rámci odborného semináře „Matematická prostředí v Hejného
metodě“ přednášela Martina Hálová již
potřetí o výuce matematiky podle profesora Hejného. Výuka dle prof. Hejného
opouští klasický dril v matematice a dává

dětem logické souvislosti, uvažování, pracují s chybou a diskutují.
V říjnu se uskutečnilo pracovní setkání
s logopedem Yvetou Nemešovou s podtitulem „Jsme na jedné lodi“. Následovalo
setkání na téma „Přírodní zahrady MŠ“.
Řešilo dotační možnosti pro školy včetně
koncepčního zpracování studie zahrady
ve spolupráci se zahradní architektkou.
Čtyřdenní „Odborný pobyt se zaměřením
na vzdělání do 15 let ve Velké Británii“
jeho účastníkům přinesl informace zejména o strategickém řízení a vytváření akčních plánů škol. Během prohlídky
anglické školy mohli zjistit, jak funguje
systém a školství ve Velké Británii. Od-

borného pobytu se v listopadu zúčastnila
skupina dvaceti vybraných pedagogů a ředitelů mateřských, základních a základních uměleckých škol z našeho území.
Na začátku prosince se uskutečnily
semináře o matematické pregramotnosti
a na téma „Nadané děti – jak s nimi systematicky pracovat“.
Zapojení aktéři vzdělávání, ředitelé
a učitelé a další hodnotí projekt velmi
pozitivně. Soňa Brázdilová, ředitelka Mateřské školy z Nového Hrádku na adresu
projektu uvedla: “Konečně mám pocit, že
se o nás někdo zajímá a stará. Nastartovala se komunikace mezi námi řediteli. Je to
perfektní.“
Realizační tým projektu děkuje všem,
kteří se dosud zapojili, za spolupráci – posunout a rozvíjet vzdělávání v regionu je
naší společnou prioritou. Více informací
k projektu najdete na webových stránkách
www.pohodavenkova.cz/map.
(op)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci lednu oslaví významná životní jubilea:
Anna Jarošová
Václav Dvořák
Jarmila Brandejsová
Marcela Štefanidesová

85 let
80 let
75 let
70 let

Dobruška, Čsl. armády
Dobruška, Křovice
Dobruška, Na Poříčí
Dobruška, Novoměstská

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

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V listopadu z našich řad odešli:
Holancová Jana
Štanderová Veronika
Chmelař Václav
Cvrček Jan
Hencl František
Voborníková Anna
Mach Josef

1934
1925
1926
1927
1949
1934
1941

Dobruška
Pulice
Dobruška
Domašín
Dobruška
Spáleniště
Dobruška

Čest jejich světlé památce!

ZE ŠKOL
Čertovský den
Mikuláš se objevil v předvečer tohoto
svátku na Základní škole v Pulické ulici,
kde již tradičně proběhl „Čertovský den“,
který však nepatřil jen žákům této školy,
ale i dětem z dobrušské a valské mateřské školy a také dětem a jejich maminkám z mateřského centra Hastrmánek,
kam také Mikuláši se svou družinou zavítali. Žáci devátého ročníku se poctivě
na své role ve třech skupinách připravovali, několikrát svá vystoupení zkoušeli
a připravili si kostýmy i nezbytné potřeby – berly pro Mikuláše, košíky a zvon16
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ky pro anděly i pytle pro čerty. Chtěli se
ukázat jako hodné bytosti, které sice nezbedníky pokárají, ale zároveň jim také
předají mikulášskou nadílku, kterou pro
své malé žáčky připravily učitelky a kuchařky v obou mateřských školách. A zdá
se, že se jim podařilo dobře se zhostit
svých rolí, protože plni dojmů nebyli jen
malí předškoláci, ale i samotní Mikuláši,
andělé i čerti, kteří si vyzkoušeli, jaké to
je vystoupit před „obecenstvem“.

Bez tělocvičny.
Přesto jsou úspěšní
byl v listopadu a prosinci ve znamení ﬂorbalu. Chlapci šestého a sedmého
ročníku se nejprve zúčastnili okrskového kola okresního přeboru v tělocvičně
ZŠ Františka Kupky, odkud se však nepodařilo postoupit do okresního ﬁnále.
Úspěšnější byli osmáci a deváťáci, kteří
v Dobrušce svou skupinu vyhráli a postoupili do okresního ﬁnále v Rokytnici.
Tam bez ztráty bodu vyhráli svou skupinu, ale v semiﬁnále prohráli s domácími
žáky 1:3, a tak museli o bronzové umístění sehrát utkání s druhým poraženým
semiﬁnalistou – Gymnáziem Dobruška.
Po vyrovnaném boji a vítězství 1:0 si odvezli pohár za třetí místo.
Chlapci a děvčata z prvního stupně se
pak zúčastnili celostátní postupové soutěže ČEPS Cup, kterou pořádá Český ﬂorbal.

Ve škole pak mnozí žáčci oblékli kostýmy čertíků či andělů, ve kterých se
účastnili následujícího programu hudby
a soutěží, jež zorganizovali pod vedením
pana ředitele ti nejstarší, žáci devátého

ročníku, pro své mladší spolužáky. Když
se po skončení programu všichni rozcházeli k obědu, mnozí, zvláště ti menší, se
již těšili na „opravdového“ Mikuláše, který obcházel domácnosti večer.
(jf)

Chlapci 4. a 5. třídy
si vedli v okresní
soutěži v Rokytnici
úspěšně a probojovali se do ﬁnále, kde
v „bratrovražedném
boji“ podlehli klukům ze ZŠ Františka
Kupky, kteří postoupili do krajského ﬁnále. Zbývala naděje
na postup nejlepšího z druhého místa,
ale tam nás předběhli chlapci z Krčína, kteří získali Okresní finále ČEPS Cupu dobrušskou záležitostí.
postup z náchodské- ZŠ Pulická v pruhovaném.
ho okresu.
ﬂorbalových holí. Je jen škoda, že s nimi
Dívky odehrály svůj turnaj v hale ZŠ není kde pořádně trénovat! Byli jsme toFrantiška Kupky – zápas od zápasu se tiž ve všech soutěžích jedinými účastníky,
zlepšovaly a nakonec skončily čtvrté. kteří nemají vlastní tělocvičnu!! O to více
Obě družstva svou účastí v soutěži zís- je třeba ocenit snahu a bojovnost i dosažekala i materiální dar – dvě sady nových ná umístění.
(jf)

Osmáci a deváťáci vybojovali bronz v okresním kole.

Stále se lepšícím dívkám medaile těsně unikla. Skončily čtvrté.
17
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Celý život se musíme chovat s úctou k druhým a dělat si
vzájemně život příjemný
Jsou dny, kdy se do školy těšíme, a naopak jsou zase takové, kdy bychom nejraději zůstali doma v posteli. 28. listopad
byl jeden z těch dnů, kdy jsme šli do školy s očekáváním. Čekala nás totiž beseda
s paní inspektorkou Simonou Dvořákovou, která pracuje na Obvodním oddělení
Policie ČR v Dobrušce. Paní inspektorka
měla připravenu prezentaci o své práci,
rozdělenou pro 1. a 2. stupeň.
Zahájila ji vysvětlením slova „prevence“ a upozornila nás na to, že musíme dodržovat pravidla, aby se nám něco nestalo.
Dozvěděli jsme se, co nás čeká, pokud se
budeme ve škole hrubě chovat a někomu
ubližovat. Byl nám vysvětlen význam
spojení slov „občanské soužití". Rozšířili
jsme si také své znalosti o tom, jak se mají
chovat cyklisté, chodci a ostatní účastníci
silničního provozu.

Žáci z 2. stupně měli připravené
dotazy. Například:
„Kolik si vydělá
policie? Jaké vzdělání musí mít policista? Co se stane
při ztrátě občanského
průkazu?
Co všechno mohu
dělat ve 13 letech
(kouření, alkohol,
sex...)? Za co už
zodpovídám v 15
letech?“ Paní inspektorka na všechny tyto dotazy ochotně odpovídala a dané problémy blíže
vysvětlovala. Žáci se aktivně zapojovali
do diskuze a čas určený na besedu rychle uběhl.

Moc děkujeme nejen Simoně Dvořákové, ale i celému Obvodnímu oddělení
v Dobrušce, v čele s panem npor. Bc. Lubošem Peterou za ochotu a dlouholetou spolupráci.
ZŠ Opočenská, Dobruška

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Ohlédnutí za skautským rokem 2017
Skautský rok se nepočítá stejně jako rok kalendářní, nýbrž vzhledem
k tomu, jak oddíly fungují, kopíruje rok školní.
Dovolím si připomenout
akce skautů, které proběhly od ledna do prosince právě ukončeného roku 2017, nepočítám-li pravidelné
schůzky a výpravy.
Skauti zahájili tradičně rok pomocí
místní katolické charitě jako členové a vedoucí skupinek při Tříkrálové sbírce. Dobrušská veřejnost mohla skauty vidět také
při stavění májky a ve slavnostním pochodňovém průvodu při pálení čarodějnic.
Vyvrcholením skautské činnosti jsou
letní tábory. V loňském roce se skautští
vedoucí postarali o přibližně sto dvacet
dětí na celkem pěti táborech v Orlickém
Záhoří, Mastech u Bílého Újezda a v Kácovci. Uplynulý rok byl rokem úspěšným
zejména pro starší děti - skauty a skautky

SKAUTI Z DOBRUŠKY
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA MALÝ VELKÝ PLES
„OD JARA DO ZIMY“,
který se koná 10. února od 20 hodin
v kulturním domě v Dobrušce
Rezervace vstupenek
na tel. čísle 731 004 767.
vyhráli okresní kolo Svojsíkova závodu.
Dívky zvítězily i v krajském kole a ve ﬁnálovém celostátním obsadily krásné třetí
míst.
Kalendářní rok skauti zakončili tím, že
přivezli a hlídali Betlémské světlo, u kterého drželi „čestnou stráž“ na Štědrý den
v kostele sv. Václava.
Jistě jste si všimli, že okolí skautských
kluboven
v Domašínské ulici
se během léta výraz-

Junák-český skaut, středisko Dobruška
zve všechny přátele a milovníky cestování
na odpolední
PROMÍTÁNÍ FOTEK Z CEST NAŠICH SKAUTŮ
ve skautské klubovně v Domašínské ulici
27. ledna od 15 hodin
Patagonie - Až na konec světa,
Čína, Španělsko a USA - jak se tam dělá skauting,
Krásy severu - Dánsko a Norsko, Korsika
18
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ně změnilo. Celý prostor a vstup do kluboven je nyní bezbariérový. Stalo se tak
zásluhou dotací města Dobrušky, Královéhradeckého kraje a Ústředí Junáka. Zejména však díky mentálnímu a fyzickému
nasazení Ing. Petra P. Poláčka, který práce
připravil a koordinoval.
Petr P. Poláček v roce 2017 převzal
stříbrnou Medaili Merkura, kterou
mu udělilo Ústředí Junáka za dlouhodobou obětavou práci pro dobrušské středisko. Petr P. Poláček se aktivně podílel
na chodu střediska bezprostředně po pádu
totalitního režimu. Nejvíce energie věnoval dobrušskému středisku jako jeho
vůdce v letech 2007 až 2017. Díky jeho
„totálnímu nasazení“ se z malého venkovského střediska stal plnohodnotný
a uznávaný subjekt, středisko, co do počtu členů a úrovně vybavení, srovnatelné
se středisky měst daleko větších než je
Dobruška.
Efka

Petr P. Poláček (vlevo), držitel stříbrné Medaile Merkura za úspěšnou práci a dlouhodobý přínos Junáku.

VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLADÉ
Vješák slaví osmé narozeniny
Na začátku nového kalendářního roku,
konkrétně ve čtvrtek 11. ledna, oslaví
Vješák spolu se svými příznivci osmileté výročí nepřetržitého fungování. Vješák
poskytuje služby mladé generaci ve věku
od šesti do šestadvaceti let. V průběhu své
existence se volnočasový klub přirozeně
vyvíjí a reaguje na potřeby mladých lidí
z Dobrušky a blízkého okolí.
V roce 2014 Vješák přesídlil z původních prostor v Univerzitě Karlově do větší
klubovny nacházející se ve druhém poschodí prostor Centra pro všechny generace na náměstí F. L. Věka. V klubu se
neustále rozšiřuje nabídka volnočasových
aktivit, jež jsou poskytovány mladým
účastníkům. K nejoblíbenějším dnes patří
stolní tenis, akční deskové a společenské
hry, pravidelný páteční ﬂorbal a večery
deskových her, které jsou otevřené všem
milovníkům deskovek bez ohledu na věk.

V průběhu roku 2018 bude Vješák realizovat projekt podpořený Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy s názvem
„Vješák – Proti proudu“. Jak už je patrné
z označení projektu, účastníci se mohou těšit
na celou řadu netradičních, ale přitom velmi
atraktivních aktivit. Pro mnoho z nás to bude
znamenat překonávání nemalých výzev,
nicméně při jejich pokoření se jistě dostaví blažený pocit úspěchu, vlastního posunu
a kvalitního využití osobního potenciálu.
Pro bližší představu mimo pravidelných a osvědčených aktivit nás čekají dvě
interaktivní diskuze na téma Život na internetu - digitální detox neboli Jeden týden bez připojení a tři aktivity s názvem
Work in progress. Při nich přiložíme ruku
k dílu a pomůžeme s potřebnými pracemi
v Dobrušce, blízkém okolí i v samotném
klubu. V listopadu podnikneme akční
kampaň zaměřenou na zdravý životní styl.

Během letních prázdnin uspořádá Vješák pětidenní tábor pro mládež od 12 let
v krásné přírodě v Olešnici v Orlických
horách. Program bude zaměřen na rozvoj kreativních i sportovních dovedností. Propojí ho poutavý příběh odvážných
Evropanů při objevování nového světa
v 18. století.
Letošní novinkou bude Outdoorový
klub určený pro všechny dobrodružné
povahy, které rády tráví čas na čerstvém
vzduchu. Účastníci si vyzkouší orientaci
v terénu, maskování v přírodě, základní
dovednosti pro pobyt v lese. Připraveny
budou také akční bojové hry. Outdoorový
klub bude určen nejen pro děti a mládež,
ale také pro odvážné rodiče, kteří se rozhodnou zažít trochu dobrodružství spolu
se svými dětmi. Klub proběhne od března
do října vždy jednou za měsíc.
Za tým Vješáku Mgr. Gabriela Machová
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RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
www.jbdobruska.cz
Rok s rokem se sešel a Rodinné centrum Sedmikráska v lednu opět slaví
narozeniny – letos už jedenácté. Při rekapitulaci se ohlížíme zpět. Vzpomínáme,
co se podařilo, nebo naopak nepodařilo.
Sedmikráska si zaslouží vrátit se v paměti
ke startu projektu. V krátkém rozhovoru
se o to pokusila vedoucí Rodinného centra
Sedmikráska IVA HORÁKOVÁ.
Čím to všechno začalo?
Je to již jedenáct let, kdy se nám narodilo naše čtvrté dítko. Jak už to tak někdy
bývá, nebylo v plánu, ale o to více jsme
prožívali radost a vděčnost z jeho narození. Tenkrát jsem plánovala, že s pomalu
odrůstajícími Esterkou, Daníkem a Adélkou přejdeme s manželem do další životní
etapy. Narozením syna Filípka se plány
přirozeně musely přizpůsobit.
Na mateřské dovolené jsem se cítila
plně vytížena. Je to ta nejhezčí práce, kterou maminka může mít. Každý týden jsem
se scházela s maminkami a jejich dětmi ze
Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce u nás
doma v obýváku. Povídaly jsme si o každodenní péči o děti, o výchově, dětských
nemocech, jak jsme nevyspalé a unavené,
o vaření a mnohém dalším.

Sedmikráska - vznik
A právě tady vznikl nápad a zároveň
touha nabídnout zázemí, možnost si popovídat, povzbudit se navzájem také dalším
maminkám z Dobrušky. Společně s manželem (pastor Sboru Jednoty bratrské)
jsme hledali místo na pronájem veřejných
prostor, aby se k nám mohly přidat další
maminky a jejich rodinky.
Pronajali jsme si dvě místnosti v domě
na náměstí U F. L. Věka a oﬁciálně otevřeli 1. ledna 2007 Rodinné centrum Sedmikráska a zároveň kancelář Sboru JB
v Dobrušce. Otevřeno bylo jednou týdně,
zanedlouho dvakrát.
Vybavení Sedmikrásky bylo zpočátku
minimální, ale o to více mohl vyniknout
obsah, tedy to, co přinášelo mnohým maminkám, tatínkům a jejich dětem radost,
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Sedmikráska slaví jedenácté narozeniny
povzbuzení i pomoc. Společně jsme zpívali, cvičili, vyráběli, povídali o všedních
trápeních i radostech rodinek. Pořádali jsme besedy o výchově dětí, vyrábění
a cvičení pro dospělé a podobně.
Když naše děti povyrostly a začaly navštěvovat školku a školu, rozrostl se tým
pomocníků. Otevřeli jsme Sedmikrásku
každý den v týdnu a dokonce i v odpoledních hodinách. Přestěhovali jsme se do větších prostor, kde RC Sedmikráska nyní
sídlí společně s volnočasovým klubem
Vješák a kanceláří Sboru JB v Dobrušce.
Prostory slouží v současné době všem generacím z Dobrušky a širokého okolí.
Věřím, že to, že máme čtyři děti, není
náhoda. A děkuju Bohu, protože díky
němu je tady Sedmikráska pro všechny
rodiny z Dobrušky a okolí.
Když se vrátíte do doby vzniku centra,
dokázala jste si tehdy představit, že se
může rozrůst do dnešní podoby?
Vůbec ne. To, v jakém rozsahu Sedmikráska funguje nyní, absolutně přesáhlo
moje tehdejší představy a chápání. Jsem
nadšená a vděčná za každý rok fungování
centra a za všechny podporovatele, spo-

Pro získání dalších ﬁnančních prostředků na podporu RC Sedmikráska a dalšího
projektu JB v Dobrušce, volnočasového
klubu Vješák, jsme založili ﬁrmu Centrum
PRO, s.r.o. Firma nabízí služby v oblasti
pohostinství ve stánku U Sedmikrásky se
zmrzlinou a rychlým občerstvením, dále
v oblasti účetních služeb a architektury. Klienti, kteří těchto služeb využívají,
podporují práci v neziskové oblasti, a to
práci s celými rodinami v Sedmikrásce
a mladou generací ve Vješáku. Podnikání neprovozujeme pro ,,naši kapsu‘‘, ale
chceme být prospěšní veřejnosti.
Co vás při pohledu zpět těší a z čeho
máte radost?
Například mě velmi těší, že s dětmi,
s nimiž jsme trávili společný čas v Sedmikrásce, když byly malinké, nyní jezdíme na letní dětský tábor Narnie nebo se
potkáváme ve Vješáčku a Vješáku. Péče,
která je dlouhodobá, má smysl a význam.
Mám také radost, že se k nám naši návštěvníci a přátelé rádi vrací a po letech
vzpomínají, co v Sedmikrásce hezkého
prožili. Třeba kdy zde našli pomoc a porozumění ve svých životních zápasech.

Sedmikráska - dnes
kojené návštěvníky, za ty, kdo Sedmikrásce fandí.
Kde se berou zdroje na každodenní
provoz Sedmikrásky?
To je dobrá otázka. Zvlášť v dnešní
době, kdy se téměř vše točí kolem peněz.
Naše centrum se nachází v pronajatých
prostorách a náklady na měsíční provoz
i nájem opravdu nejsou malé. Jsme si
vědomi toho, že centrum je tu již jedenáct let zásluhou Sboru Jednoty bratrské
v Dobrušce, který Sedmikrásku provozuje. Členové Sboru JB se aktivně ﬁnančně
i dobrovolnicky podílí na fungování centra. Další ﬁnanční podporu čerpáme z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí,
Královehradeckého kraje a města Dobrušky. Jsme za ni velmi vděční.

Co vyhlížíte do dalších let? A co přejete
Sedmikrásce do budoucna?
Moc bych si přála, aby RC Sedmikráska sloužilo i v dalších letech celým
rodinám (dětem, maminkám, tatínkům,
babičkám i dědečkům) z Dobrušky a okolí. Aby zde nacházely radost ze společně
stráveného času, porozumění, přijetí, radu
a pomoc. Také si přeji dostatek podporovatelů pro obdobné projekty, aby je mohly
převzít i další generace.
Jsme vděčni za všechny příznivce Sedmikrásky ať už z řad dětí, rodičů či prarodičů. Děkujeme všem podporovatelům,
spolupracovníkům, dobrovolníkům, kamarádům a každému, kdo je s námi rád
a baví ho to. Těšíme se na naše nové hosty.
Za tým Sedmikrásky Mgr. Kateřina Faltová
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Na druhý pokus se Expedice lov sumců 333 dočkala úlovků
Členové Expedice lov sumců 333
(psali jsme o ni v dubnovém čísle zpravodaje – pozn. redakce) se rozhodli zapomenout na loňský neúspěch v rybolovu
sumců a vydali se v obměněném složení napodruhé na Apeninský poloostrov.
„Neúspěšný tým jsme omladili a vyrazili opětovně zkusit štěstí na stejné místo v sestavě: velitel František Čermák,
harpunář Karel Doležal „Karamba“ a Josef Čermák (stavitel stanů). Spolehlivý
vůz Boxer řízený velitelem nás bezpečně dovezl tam i zpět,“ vzpomíná na letní
dobrodružství Jiří Klossowski, navigátor
a zdravotník expedice. „Měli jsme velkou

vedru, které pobyt expedice v Itálii provázelo. „Během lovu násad jsem si všiml, že se nedaleko od nás nachází místní
hřbitov, a vydal jsem příkaz navštívit jej
ohledně zajištění dostatku vody. Říkal
jsem si, kde je hřbitov, tam bude i voda.
Byla to naše záchrana, protože jsme
mezi sebou měli muže, pro které byla
hygiena na prvním místě a spali i v pyžamu. Kdyby nám přišla faktura za vodu,
tak se nedoplatíme.“ Další den expedice
byl opět úspěšný. Druhý úlovek měl devadesát centimetrů. „Zase se to podařilo za mé nepřítomnosti. Bylo to v noci
a neměl jsem zrovna službu. Zaspal jsem

do místního kostela, kde jsme zapálili
svíčky pro úspěšný lov a blížící se šťastnou cestu domů.“
Dva dny před odjezdem hlídal nahozené pruty Jirka Klossowski. Ostatní parťáci
odjeli lovit nástražní ryby do nedalekého
zavlažovacího kanálu. „Voda i pruty byly
v klidu a já se začal nudit. Ustrojil jsem
si feederový prut na plavanou s tím, že se
pokusím ulovit další nástražní rybky, protože jsme jich stále měli nedostatek. Asi
po hodině a několika výměnách nástrahy
mě překvapil prudký záběr! Dal tušit, že
to nebude žádná „čudla“. Co teď? Chlapi nikde a já, rybářský začátečník, sám
u vody…. Síla vlasce byla pouze na nástražní rybičky. Kolena se mi třásla a bojovník na druhém konci to nechtěl vzdát.
Každá vteřina byla minutou. Konečně
záchrana, kamarádi se vracejí! Vybalili
na mě pár vtipných poznámek, ale také
užitečných rad. Rozbalili podběrák a já
do něj navedl kapra - šupináče 60 cm.
Adrenalinový zážitek, na který hned tak
nezapomenu!“
Co napsat na závěr ke druhé italské
expedici? „Dvěstěšedesátka byla úspěšná. Zažili jsme spoustu srandy, něco jsme
chytli a taky vypili. Ale co pro nás bylo
nejdůležitější? Neseděli jsme jako pecky
doma, nenadávali na politiku a malý důchod. Na jihu Evropy jsme zažili spoustu příjemných chvil, na které budeme
do smrti vzpomínat. A i ti italští úřednici
si budou ještě dlouho pamatovat, kde se
nachází Dobruška.“
Petrův zdar! Jiří Klossowski

Expedice 260 před odjezdem do Itálie.
Zleva: Jiří Klossowski, Josef Čermák, Karel Doležal a František Čermák.
kliku, že jsme našli „naše“ místo neobsa- to. Ovšem harpunář s velitelem to měli
zené. Dost nám dalo zabrat, než jsme zís- pod kontrolou.“
kali povolenky k lovu. Říká se, že u nás
O jeden zážitek přátelé Jirku Klossoje to na úřadech samá buzerace, ale proti wského nechtěli připravit. V jedenáct hoitalským úředníkům jsou ti naši zlatí. Jak din byl vyhlášen poplach (záběr)! „Vyběse říká, neumíš-li trochu jinou řeč, tak hl jsem ze stanu a vidím, jak se Karamba
zůstaň sedět doma na zadku…“
s Františkem ztrácí na Titaniku (loď, slouÚčastníci expedice, kterou podle souč- žící k lovu). Bratr Čermák tahal za prut
tu věku členů přejmenovali na „Expedice a křičel, to bude kusanec! Vlasec se pružil
260“, vybudovali základní tábor a pev- a měl práci prut udržet. Po deseti minuně věřili, že se domů nevrátí s prázdnou. tách bylo po náladě.
Krátce po příjezdu jim velké překvapení Namísto sumce se
nenachystal záběr sumců, nýbrž místní nad hladinou objevipolicisté. „Museli jsme jim ukázat, na co la kláda.“
chytáme, a hlavně chtěli vidět naše poNavzdory zklavolenky. Od té doby bylo vše v pořádku mání si rybáři dali
a mohli jsme se věnovat rybaření,“ ulevilo panáčka na dobré
se Jirkovi Klossovskému. „Tentokrát se spaní s vírou, že se
k nám štěstí neobrátilo zády. Hned na dru- vše zase v dobré
hý den měl Karamba záběr a vytáhl sumce obrátí. „Navzdory
sto dvacet centimetrů dlouhého. Osobně nočnímu planému
jsem u toho nebyl, protože jsem s Františ- poplach jsme neztrakem na jiném místě chytal návnady na dru- tili dobrou náladu.
hý den. Zajásal jsem, že se nám konečně Na druhý den jsem
zadařilo a že těm, co se nám po loňském některé
nováčky
neúspěchu smáli, zavřeme hubu!“
vzal do nedalekého
V roli zdravotníka se Jiří Klossowski městečka. S Ka- První větší úlovek rybáře-zelenáče Jirky Klossowského.
musel ohánět zejména kvůli velkému rambou jsem zašel Šedesáticentimetrový kapr šupináč.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
leden 2018
NÁMĚSTÍ F. L. VĚKA
Neděle 31. prosince 2017 v 16.30
SILVESTŘÍK PRO DĚTI
Hry, soutěže a diskotéka DJ Lukína. Vystoupení kouzelníka Mr.
Carla. Soutěž o nejkrásnější jednohubku. Silvestrovská dětská
půlnoc nastane přesně v 18 hodin, kdy vypukne působivý ohňostroj.
Neděle 7. ledna 2018 v 17.00
ZHASNUTÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zakončení vánočního období a vyhodnocení Tříkrálové sbírky.
Vystoupí koledníci Tříkrálové sbírky a Žesťový kvartet Valanky.
Pořádá KZMD ve spolupráci s Farní charitou Dobruška.

MUZEUM

přehled akcí
SYNAGOGA
Šubertovo náměstí 646
Středa 17. ledna v 17.00
KONCERT ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBRUŠKA
Pondělí 29. ledna v 17.00
KONCERT ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBRUŠKA

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11

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

Úterý 2. ledna až středa 31. ledna
VÝSTAVA: OLEJ NA PLÁTNĚ
Výstava Jaroslava Mužíka. Přístupná v pracovní době městského
úřadu: pondělí a středa 7.30 – 17.00, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.00,
pátek 7.30 – 13.30. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 11. ledna v 17
hodin.

KULTURNÍ DŮM

KNIHOVNA

Šubertovo náměstí 45, telefon: 494 629 668 a 725 048 991

Nádražní 535, telefon 777 418 746 a 494 623 802 (informace
o pronájmu sálu, klubovny a dalších prostor KD)
Středa 10. ledna od 19.30
ZAHAJOVACÍ LEKCE KURZU TANCE
PRO PARTNERSKÉ DVOJICE
Lektoři: Jana Krtičková a Jan Souček z Hradce Králové.
Pátek 19. ledna ve 20.00
14. PLES DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOBRUŠKA
Pořádá: Sbor dobrovolných hasičů v Dobrušce. K tanci a poslechu hraje POKROK. Vstupné 100 + 20 Kč místenka. Předprodej
v informačním centru – tel. 494 629 581.
Pátek 26. ledna ve 20.00
PLES VOJENSKÉHO GEOGRAFICKÉHO
A HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚŘADU

SVĚT LOUTEK
Sokolovna - Opočenská 585
Neděle 28. ledna v 10 hodin
KAŠPÁREK A HRDINA ŠMIDRA
Tradiční pohádka v podání herců
dobrušského loutkového divadla.

SOKOLOVNA
Opočenská 585, telefon 603 720 499
Pátek 12. ledna
PLES PODORLICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA
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Na Budíně 850, telefony 494 629 585 a 607 834 738

Otevírací doba
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, čtvrtek
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.30
12.30 – 14.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí
středa
pátek

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

12.30 – 17.00
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00

Výstava ve foyer knihovny
ve výpůjčních hodinách knihovny
ŠPERKY - Petr Stančík
Mgr. Petr Stančík žije v Dobrušce. Zabývá se dřevořezbou, výrobou šperků, malbou a občas také „fušuje“ do keramiky. Bývalý středoškolský učitel výtvarných předmětů tvoří doma nebo
na chalupě na Prorubkách.
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Čtvrtek 4. ledna v 15.00
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Tradiční akce v dětském oddělení pro předškolní děti ve věku
od 4 do 6 let se zábavným programem. Maminky mají možnost
využít přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku aj.
Úterý 23. ledna v 18.00 ve foyer knihovny
BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE
Přednáška terapeutky Mgr. Kateřiny Štíchové z oblasti alternativní medicíny Celostního zdraví. Rádi byste pochopili podstatu vašich zdravotních potíží a vyměnili léky za jiné praktičtější
a efektivnější řešení? Přijďte si poslechnout, co jsou a co vše
umí Bachovy květové esence a jak vám mohou pomoci. Zjistíte,
jaké je propojení psychického stavu s fyzickým projevem nemoci
a kde jsou počátky poruch vašeho zdraví. Vstup zdarma.

RÝDLOVA VILA
Novoměstská 187, telefon 494 629 667
KLUB SENIORŮ vždy v 15.00
Pondělí 8. ledna
Protože rok 2018 je v našich dějinách
rokem jubilejním, budou prvním tématem DOBRUŠSKÉ OSMIČKY, tedy všechno důležité, co se v letech, končících osmičkou, v dobrušské historii odehrálo. Vyprávět o tom bude kronikář
města Jiří Mach.
Pondělí 15. ledna
Přednáška O LIDOVÉM LÉČITELSTVÍ
etnolog a nový vedoucí dobrušského vlastivědného muzea Vladimír Svatoň.
Pondělí 22. ledna
S DOBRUŠSKÝMI SOCHAMI seznámí
zájemce opět Jiří Mach
Pondělí 29. ledna
Cestopisné vyprávění O NEPÁLU, odkud
se nedávno vrátil MUDr. Milič Světlík.
Zváni jsou všichni, kdo mají o daná témata zájem, tedy nejen
senioři.
Středa 18. ledna v 16.00
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Sousedské posezení, které připravily SONS - odbočka Dobruška a Městská organizace Svazu důchodců ČR, se tentokrát bude
týkat výživových doplňků na klouby. Program plný zajímavých
informací připraví lékárna Mgr. Josefa Hradeckého. Občerstvení
zajištěno.
KLUB DŮCHODCŮ: pravidelné schůzky každé úterý od 14
do 17 hodin
CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE: pravidelné bohoslužby vždy v sobotu (kromě 1. soboty v měsíci – shromáždění
ve Vamberku); studium bible 9 – 10.15, bohoslužba s kázáním
10.30 – 11.30. Během bohoslužby je zajištěn program pro děti.
Každý je vítán.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Čtvrtek 25. ledna od 9.00
ZIMNÍ TVOŘENÍ Z PAPÍRU
Nové nápady z papíru a čajových sáčků. Cena včetně materiálu
50 Kč.
Akce trvající do 30. dubna
ČEPICE PRO AFRIKU
Pro velký ohlas se opět zapojujeme do charitativního projektu
na pomoc opuštěným a nemocným dětem v Jižní Africe. Chcete
pomoci? Pak upleťte nebo uháčkujte čepici – pružnou, dostatečně velkou, aby dětem vydržela více let. Přineste ji do 30. dubna
do DDM. Čepice společně zabalíme a odešleme. V případě, že
máte doma nepotřebné pletací příze, nabídněte je ke zpracování.
Pátek 2. února od 8.00 do 12.00
POLOLETKY ŽÁDNÉ PĚTKY
Výtvarná dílna pro školní děti. Účastnický poplatek 50 Kč.

VJEŠÁK
Náměstí F. L. Věka 24, telefon 776 705 177
Čtvrtek 11. ledna v 16.30
VJEŠÁKOVSKÉ NAROZENINY
Čtvrtek 18. ledna v 16.30
ŽIVOT ONLINE - interaktivní diskuze.
Úterý 23. ledna v 16.30
SNOW SESSION - sněhové řádění
Pátek 26. ledna v 19.30
VEČER DESKOVÝCH HER

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24, telefon 605 548 288,
Čtvrtek 18. ledna v 16.00
CHYSTÁME SE DO ŠKOLY - kurz č. 1
Přednáší Mgr. Kateřina Faltová, učitelka I. stupně ZŠ (- co vše
by měly děti zvládnout, - co můžete trénovat doma, - úroveň
motoriky a grafomotoriky, - fyzická, psychická a kognitivní
připravenost zrakového a sluchového vnímání, orientace, řeči,
pozornosti, sociálních schopností a dovedností…). Příspěvek
40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
Středa 24.1.2018 od 10:00 hod
LÉKY / DOPLŇKY STRAVY
A VÝHODY A RIZIKA SAMOLÉČENÍ
Přednáší lékárnice PharmDr. Tereza Hendrychová Ph.D. (- samoléčení a jeho výhody a rizika, - jaký je rozdíl mezi léky a doplňky
stravy, - jak poznám, které léky jsou bezpečné?, - nebezpečné
nelegální doplňky stravy…). Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.

Domašínská 363, telefon 494 621 505
Sobota 20. ledna od 13.30
KURZ PLETENÍ Z PAPÍROVÝCH ROLIČEK
Obal na krabici s papírovými kapesníky. Cena kurzu včetně materiálu 160 Kč. Z důvodu přípravy materiálu přihlášky do 15.
ledna.
Vždy ve středu 16.30 až 18.30 - zahájení 24. ledna
POČÍTAČ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Seznámení se základními funkcemi a možnostmi počítače, orientace v prostředí MS Windows. Úvod do programu na zpracování
a úpravu textů, internet a tvorba emailové schránky. Desetihodinový kurz. Celková cena kurzu 1000 Kč.

IXKO
Církev bratrská, Zd. Nejedlého 574, tel. 736 788 254.
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA každou neděli od 9.30 v Kině 70
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti)
AWANA (klub pro děti od 5 let) každé pondělí v 16.30
BIBLICKÉ STUDIUM středa 3. a 17. ledna v 19.00
K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) každou sobotu
v 18.00
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SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
PROJEKT 100!
Čtvrtek 4. ledna 2018 ve 20.00
BRAZIL (VB 1985)
Britský ﬁlm od režiséra Terryho Gilliama. Sci-ﬁ klasika míchající Orwella, Gilliama a Felliniho. Příběh se odehrává „kdesi ve 20. století“ v totalitní společnosti, která pod záminkou
boje proti terorismu převzala kontrolu nad soukromím občanů.
Mládeži nepřístupný. Vstupné 100 Kčǀ143 min.
Pátek 5. ledna ve 20.00
INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ
Premiéra amerického hororu. Strach se vrací domů. Čtvrtá část
kultovní série odhalí záhadnou minulost vyhledávané parapsycholožky Elise. Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kčǀ101 min.
Sobota 6. ledna v 15.00
a v 17.30,
neděle 7. ledna v 17.30
ČERTOVINY
Repríza české pohádky režiséra Zdeňka Trošky. Po čertech hezká pohádka. Hlavními
hrdiny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou
vládcem pekel posláni za trest
do světa, aby do měsíce každý přivedl jednu hříšnou duši.
V hlavních rolích Jakub Prachař a Dominick Benedikt.
Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kčǀ101 min.
Sobota 6. ledna ve 20.00
ŠPINDL
Česká horská zimní komedie z prostředí Špindlerova Mlýna.
Hrají: David Gránský, Kateřina Klausová, Karel Zima, Jakub
Kohák, Alice Bendová, Marek Vašut a další. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ98 minut.
Neděle 7. ledna v 15.00
FERDINAND
Animovaná komedie. Malá holčička Nina a velký býk Ferdinand
jsou největšími kamarády pod španělským sluncem. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ99 min. České znění.
Neděle 7. ledna ve 20.00
BORG/MCENROE
Premiéra životopisného dramatu. Wimbledon 1980. Nejdeštivější léto desetiletí. Svět se těší, až uvidí tenisovou jedničku Björna
Borga obhajovat svůj pátý titul Wimbledonu. Jen málokdo zná
drama v zákulisí: v pouhých 24 letech je Borg blízko konci, uštvaný a svíraný úzkostí. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ107 min.
Čtvrtek 11. ledna ve 20.00
MOTORHEAD - Clean Your Clock
Premiéra hudebního dokumentu. Unikátní záznam koncertu legendárních Motorhead. Poslední zaznamenaný koncert legendární rockové kapely. Po smrti Lemmyho Kilmistera Motorhead
ukončili činnost. Mládeži přístupný. Vstupné 180 Kčǀ100 min.
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Pátek 12. ledna ve 20.00
VELKÁ HRA
Premiéra dramatického životopisného amerického ﬁlmu.
Hvězdně obsazený ﬁlm, který vypráví pravdivý příběh
Molly Bloom, profesionální
lyžařky, která se dílem osudu
stala provozovatelkou tajných
heren pro smetánku nejen
z řad hollywoodských hereckých es, rockových hvězd a...
Mládeži nepřístupný. Vstupné
110 Kčǀ140 min.
Sobota 13. ledna v 15.00
MY LITTLE PONY FILM
Repríza animovaného ﬁlmu. Přátelství má mnoho barev. Když
temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na konec bájné Equestrie, protože musí zachránit svůj
milovaný domov. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ99 min.
České znění.
Sobota 13. ledna v 17.30
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
Repríza akční dobrodružné komedie. Když čtveřice školáků
objeví starou videoherní konzoli s hrou, o které nikdy předtím
neslyšeli - zvanou Jumanji - ocitají se vzápětí v džungli, v níž
se hra odehrává. A stávají se postavami, které si pro nevyzpytatelnou hru zvolili. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ111 min.
České znění.
Sobota 13. ledna ve 20.00
OVČÁČEK MILÁČEK
Záznam druhého dílu nekorektního kabaretu Městského divadla
Zlín. Se svou politickou satirou Zlíňáci citelně přitvrzují. Autor a režisér Petr Michálek umístil děj do blízké budoucnosti,
a sice do období vrcholící prezidentské kampaně v ČR zkraje
roku 2018. Na jevišti to znovu hýří těmi nejabsurdnějšími a zároveň zcela autentickými výroky představitelů naší politické scény.
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ85 minut
Neděle 14. ledna v 15.00
MŮJ ŽIVOT CUKETKY
Repríza animovaného dětského ﬁlmu. Cuketka není žádná padavka, ale malý čiperný chlapec. Poté, co přijde o maminku, má
pocit, že je sám na světě. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ67
min. České znění.
Neděle 14. ledna v 17.30
ČERTOVINY
Repríza české pohádky režiséra Zdeňka Trošky. Po čertech hezká
pohádka. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ101 min.
Neděle 14. ledna ve 20.00
ZTRACEN V DŽUNGLI
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Premiéra dobrodružného ﬁlmu. Strhující ﬁlm vznikl podle těžko
uvěřitelného skutečného příběhu. Dobrodružný výlet se v něm
proměnil v boj o život za hranicemi lidských možností. V hlavní roli exceluje Daniel Radcliﬀe. Jako trosečník v nekonečném
deštném pralese čelí drsným nástrahám a výzvám. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ115 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 18. ledna 10.00
PŘÁNÍ K MÁNÍ
Repríza českého rodinného ﬁlmu. Vánoční příběh s trochou kouzel. Hrají: Jitka Čadek Čvančarová, Martin Myšička, Vítězslav
Jandák, Jan Vondráček, Simona Babčáková, Milan Šteindler.
Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kčǀ106 min.
Čtvrtek 18. ledna ve 20.00
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Premiéra očekávané české komedie režiséra Filipa Renče.
V hlavní roli Klára Issová, dále hrají: Lenka Vlasáková, Jiří
Dvořák, Zdena Procházková, Pavel Kříž a další. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ83 min.
Pátek 19. ledna ve 20.00
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
Premiéra dramatické komedie. Mildred Haynesové (Frances
McDormand) zavraždili dceru. A protože se vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu
do města vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy
adresované váženému šéfovi místní policie (Woody Harrelson).
Mládeži nepřístupný. Vstupné 110 Kčǀ115 min.
Sobota 20. ledna v 15.00
COCO ﬁlm ve 3D
Sobota 20. ledna v 17.30 a neděle 21. ledna v 17.30
COCO ﬁlm ve 2D
Premiéra amerického animovaného ﬁlmu. Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným
muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností
ocitne v překrásné a barevné Říši zesnulých. Mládeži přístupný.
Vstupné ve formátu 3D 140 Kč a ve formátu 2D 120 Kčǀ105 min.
České znění.

PROJEKT 100!
Neděle 21. ledna ve 20.00
MATRIX (1999)
Kultovní kyberpunková sci-ﬁ jízda o černých brýlích a dírách
v systému. Thomas A. Anderson vede dvojí život. Přes den je
průměrným programátorem v nadnárodní společnosti, který poctivě platí daně a pomáhá své domácí s odpadky. V noci se z něj
stává počítačový hacker známý jako Neo… V hlavní roli Keanu
Reeves. Mládeži nepřístupný. Vstupné 90 Kčǀ136 min.
Představení nejen pro seniory!
Čtvrtek 25. ledna v 10.00
ČERVENÁ ŽELVA
Premiéra animovaného fantastického ﬁlmu nejenom pro velké
diváky. Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kčǀ80 min.
Slavnostní večer!
Čtvrtek 25. ledna v 19.00
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ
DOBRUŠKY ZA ROK 2017
V programu slavnostního večera vystoupí mladá talentovaná muzikálová zpěvačka a herečka Nelly Řehořová. Na pódiu velkého
sálu představí svoje dovednosti členové sportovních klubů. Role
moderátora se ujme Honza Dušek. Vstupné zdarma na místenky,
které budou k vyzvednutí v informačním centru od 8. ledna 2018.
Pátek 26. ledna ve 20.00
CIZINEC VE VLAKU
Premiéra amerického akčního thrilleru. Sbírku rolí akčních drsňáků si rozšířil Liam Neeson, jehož postava žije spokojený obyčejný život. Prodává pojištění, s rodinou žije za městem a do práce
a zpátky dojíždí pravidelným vlakem. Každý den, už deset let, co
odešel od policie. Dnešní den se moc nepovedl a jako obvykle
nastupuje do vlaku a těší se domů... Mládeži přístupný. Vstupné
110Kč. 105min.
Sobota 27. ledna v 15.00
FERDINAND
Repríza americké animované komedie. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ99 min. České znění.
Sobota 27. ledna v 17.30
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Ve sci-ﬁ studia Lucasﬁlm pokračuje sága rodu Skywalkerů.
Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kčǀ150 min.! České znění.
Sobota 27. ledna ve 20.00
ZMENŠOVÁNÍ
Matt Damon hraje v premiéře originální komedie Alexandera
Paynea - chlapíka, který se nechá s vidinou zbohatnutí dobrovolně zmenšit. Paradoxně až jako deseticentimetrový začne konečně
pořádně žít. Představte si, že byste mohli pohádkově zbohatnout.
Stačilo by splnit jednu malinkou podmínku. Dobrovolně absolvovat proces, na jehož konci byste měřili pouhých deset centimetrů. Šli byste do toho? Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ135 min.

Sobota 20. ledna ve 20.00
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Repríza české komedie režiséra Filipa Renče. Mládeži přístupný.
Vstupné 130 Kčǀ83 min.
Neděle 21. ledna v 15.00
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Repríza animovaného ﬁlmu. Veverčák Bručoun musí se svými
přáteli zabránit starostovi Oakton City ve zbourání jejich domova. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ92 min. České znění.

Neděle 28. ledna v 15.00
COCO ﬁlm ve 3D
Repríza amerického animovaného ﬁlmu. Mládeži přístupný.
Vstupné 140 Kčǀ105 min. České znění.
Neděle 28. ledna 17.30
LIGA SPRAVEDLNOSTI ﬁlm ve 3D
Repríza akčního fantasy sci-ﬁ ﬁlmu režiséra Zacka Snydera, natočený na motivy komiksů z vydavatelství DC Comics o stejnojmenném superhrdinském týmu. V hlavní roli Ben Aﬄeck.
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ100 min. České znění.
25

DOBRUŠSKÝ ZPRAVODAJ | 1 / 2018
Neděle 28. ledna ve 20.00
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Repríza české komedie režiséra Filipa. Renče. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ83 min.
Divadelní představení!
Pondělí 29. ledna v 19.30
LIZ LOCHHEADOVÁ:
PERFECT DAYS
Lenka Vlasáková a Jan Dolanský v romantické komedii
nejen o ženách a nejen pro
ženy. Romantická a svižná
komedie, která netradičním
způsobem ironizuje (anti)feministická klišé. Hra je vtipným důkazem toho, že život
pro nás vždy chystá něco úplně jiného, než si plánujeme.
Vstupné: 390 Kč. Předprodej
vstupenek bude zahájen v neděli
7. ledna v 15.30 hodin on-line
na webových stránkách www.kino.mestodobruska.cz.
Čtvrtek 1. února ve 20.00
PREZIDENT BLANÍK
Premiéra české komedie režiséra Marka Najbrta. Antonín Blaník
je jedním z nejvýznamnějších lobbistů v zemi. Pracuje pro politické strany, pro samotného prezidenta a hlavně sám pro sebe.
Jednoho dne se rozhodne, že už je na čase vystoupit z politického
zákulisí, a oznámí kandidaturu na funkci prezidenta České republiky. Kampaň, ve které s pomocí tajemníka Žížaly a asistentky Lenky naslibuje lidem, co jim nikdo nemůže dát, má úspěch...
Hrají: Marek Daniel, Michal Dalecký, Halka Třešňáková a další.
Mládeži nepřístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min.

SPORT
KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, telefony 494 629 530 a 777 418 798
PONDĚLÍ 1. LEDNA - KRYTÝ BAZÉN UZAVŘEN!
Provozní doba
Pondělí
13 – 16 a 19 – 21
Úterý
13 – 18 a 19 – 21
Středa
pro veřejnost zavřeno
Čtvrtek
13 – 18 a 19 – 21
Pátek
13 – 21
Sobota
12 – 21
Neděle
12 – 20
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)
Ranní plavání: (ve dnech školní výuky) středa – pátek 6.00 – 7.30
úterý a čtvrtek

AQUAEROBIC
18 – 19
SPINNING

s Liborem
Pondělí
16.45
s Alenou
Úterý
16.30 a 17.45

Pátek

16.45 a 18.00

Čtvrtek 17.30

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

FLORBAL
Domácí mistrovské zápasy
Pátek 2. února ve 20.00
LABYRINT:
VRAŽEDNÁ LÉČBA
ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického akčního
sci-ﬁ. Thomas se skupinkou
přátel uniká z nástrah Labyrintu. Mnohokrát si mysleli, že už
je konec, že to nemůže být horší. Mládeži přístupný. Vstupné
150 Kčǀ140 min.

MALÝ SÁL
FOTOGRAFIE STUDENTŮ SPŠ EL-IT DOBRUŠKA
Výstava je otevřena od 2. do 31. ledna v provozních hodinách
kina.
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Sobota 13. ledna v Náchodě – 1. liga žen - skupina východ
FBC Dobruška - PRAMOS Šitbořice FbC Aligators
17.00
Sobota 13. ledna v Dobrušce – turnaj ligy starších žákyň skupina 4 – A
účastníci: FBC Dobruška, IBK Hradec Králové, FBC TJ Jablonné nad Orlicí, FTC Vysoké Mýto
od 9.00
Neděle 14. ledna v Rokytnici v Orlických horách – turnaj
Královehradecké ligy mužů
účastníci: FBC Dobruška, FBC SION DDM Nová Generace,
FbK Kostelec nad Orlicí, 1. FC Rokytnice v O. h. SUPY od 9.00
Neděle 14. ledna v Dobrušce – turnaj ligy mladších žákyň skupina 4
účastníci: FBC Dobruška, FBC TJ Jablonné nad Orlicí, IBK Hradec Králové Černé lvice, Orel Přelouč
od 9.00
Neděle 21. ledna v Rokytnici v Orlických horách – turnaj
Královéhradecké ligy elévů
účastníci: FBC Dobruška, Florbal Primátor Náchod, FBK Jičín
Rumcajsové, FbC Hradec Králové bílí
od 9.00
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ZE SPORTU
Potěšily výhry v zápasech, do nichž náš tým nastoupil oslabený
Páté místo a zisk sedmadvaceti bodů
- to je podzimní vysvědčení fotbalistů
SK Dobruška v krajské I. A třídě. Po jarním sestupu z nejvyšší krajské soutěže se
týmu nevydařil ani vstup do nové sezony.
Úvodní tři zápasy prohrál. Pak se postu
hlavního trenéra ujal zkušený MILOŠ
KILLAR (na snímku).

zvítězit i v utkáních,
kdy jsme byli oslabeni o několik hráčů
a na pomoc přišli
i kluci z rezervy.
Zklamáním je tréninková morálka některých hráčů, o níž
jsem se již zmínil.
Který zápas byl
z vašeho pohledu nejvydařenější
a nejhorší?
K lepším patřilo domácí utkání
s Broumovem nebo
dohrávaný
duel
s béčkem Kratonoh. Jiří Kořínek, nejlepší dobrušský střelec podzimu (vpravo)
Velkým
zklamáním pro mě byla první dvacetiminutovka záležet na přístupu hráčů k přípravě a jak
v Roudnici, kdy jsme hanebným přístu- dokážeme vytěžit kvalitní tréninkové
možnosti našeho areálu.
pem ztratili celý zápas.

Museli vás funkcionáři hodně přemlouvat?
Můj původní záměr byl pomoci mládeži. O vedení A-týmu mužů jsem vůbec neuvažoval. Nejen funkcionáři, ale i někteří
starší hráči viděli můj příchod jako přínos,
a tak jsem se rozhodl pomoci.
Na co jste se zaměřili? Podařilo se
všechny záměry zrealizovat? V čem
jsou ještě rezervy?
Z mého pohledu byl tým plný kvalitních hráčů. Šlo jen o to dát tomu nějaký
řád, ne si jít jen o víkendu zakopat a dělat si každý, co se mu líbí. Bez taktického
chování všech není možné uspět ani v této
soutěži.
Jak hodnotíte podzimní výkony a výsledky vašeho týmu?
S výkony týmu jsem spokojen, jen mě
trápí tréninková morálka některých hráčů.
Ale to je asi všude stejné.
Klíčovou roli ve vašem týmu hraje kanonýr Jiří Kořínek, autor patnácti gólů.
Co říct na jeho adresu?
Je to bezpochyby rozdílový hráč. Musíme se však naučit využívat jeho předností ještě víc. Ostatní hráči se od něho
mohou učit.
Co vás během podzimu potěšilo a naopak zklamalo?
Pozitivní byl fakt, že jsme dokázali

Váš názor na úroveň soutěže? Který
tým či jednotlivec vás zaujal?
Myslím, že většina utkání kvalitu má.
Samozřejmě úroveň odpovídá trénovanosti hráčů, která je dnes ve většině týmů
z různých důvodů bídná.

Na čem budete muset během zimní přestávky zapracovat nejvíce? Plánujete
posilnění kádru?
Rád bych přivedl dva až tři hráče, kteří
by tým zkvalitnili. Důležité je však stávající kádr udržet.

Před sezonou klub vyhlásil jako hlavní
cíl návrat do přeboru. Je to po podzimu
ještě reálné?
To je pro mě novinka. Asi mi to zapomněli říct, když jsem nastupoval k týmu
(smích). Ale teď vážně, možné je všechno. Nyní má klub jiné priority. Vše bude

Přibližte program zimní přípravy.
Co vás čeká?
Zahájíme s největší pravděpodobností 20. ledna. V plánu je osm přípravných
utkání každou sobotu až do zahájení jarní
části soutěže, na konci února pak soustředění v Rokytnici v Orlických horách. (ld)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sobotka
Broumov
Černilov
Kratonohy B
Dobruška
Roudnice
Kobylice
Týniště n. O.
Police n. M.
Náchod B
Trutnov B
Úpice
Kunčice
Nový Hradec
Hostinné
B. Třemešná

Podzimní tabulka krajské I. A třídy
11
2
1
1
10
3
1
1
9
5
1
0
8
4
1
2
9
6
0
0
7
5
3
0
7
6
1
1
6
5
1
3
7
7
1
0
7
7
0
1
6
8
1
0
4
7
2
2
5
9
0
1
5
10
0
0
4
9
1
1
1
13
0
1

41:21
46:24
34:19
47:30
43:25
38:23
29:28
40:36
42:46
27:36
25:33
29:39
27:38
33:43
25:54
29:60

36
33
29
28
27
27
24
23
23
22
20
18
16
15
15
4

Střelci SK Dobruška (43 gólů)
Jiří Kořínek 15, Jakub Mikušík a Roman Čopík 7, Marcel Hájek 4, Marcel Majer
a Vítězslav Malý 3, Martin Valášek 2, Pavel Krahulec a Jiří Eﬀenberk 1.
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Ondřej Čáp korunoval skvělou sezonu
ziskem týmového evropského bronzu
S vytrvalcem ONDŘEJEM ČÁPEM
z Dobrušky jsme se na sklonku roku
ohlédli za mimořádně úspěšnou sezonou.
Leden – únor:
Premiéra ve Světovém poháru
Sezónu lyžařského orientačního běhu
(LOB) jsem v barvách KOB Dobruška zahájil na sklonku ledna na německé straně
Krušných hor v Klingenthalu. Vloni jsem
si vyjel nejvyšší licenci elite v kategorii
muži 21-35 let. Ve veteránech se již licence nedají získat. První závod ve sprintu byl
zařazen podle FIS i do Světového poháru.
V premiéře ve „ svěťáku“ v elitním triku
jsem z 50. místa z 62 běžců nebyl zklamaný ani nadšený. Jedna mapová chyba mě
stála minimálně deset míst. Druhý závod
byl na klasické trati Českého poháru elity,
kde jsem dojel dvaadvacátý z 25. V silné
konkurenci slušný výsledek – v kategorii nad 35 let by to dalo na stupně vítězů. V únoru následovaly tři závody LOB
v Jizerských horách. MČR ve sprintu
v elitě 39. místo z 59, 20. místo v klasice
a na krátké trati 24. místo z 32. V konečném pořadí jsem obsadil 29. místo z 36
účastníků. Z elity jsem vypadl, ale mám
na příští rok licenci A, což stále zajišťuje
start na MČR mužů. Z dobrušského oddílu získala licenci A i Věra Ďoubalová.

Dobře zaběhli i moji synové na dětské trati 2,1 km - Radek byl 4. z 9 ve st. žácích
(8:10 min.) a Petr 19. z 30 v ml. žácích
(9:27). Ceny na pódiu předával nejlepší
český vytrvalec Jiří Homoláč, který se
právě vrátil z Keni.
Na rodinném závodě Night Run
v Hradci Králové se dětské závody stihly
ještě za světla. Petr skončil sedmý. Radek
běžel Avon běh na 5 km už za šera a skončil devatenáctý ze 47 ve své kategorii
(15 – 23 let), přičemž letos slaví patnáctiny. Já běžel hlavní závod na 10 km už
za tmy. Celkově 7. místo ze 422 v nočním
osobáku 36:19 znamenalo druhé místo
z 64 v kategorii za Markem Kinclem, letošním vítězem Běhu Dobruškou.

Květen – Červen:
Dvě medaile z republiky a pět za odpoledne
Night Run v Brně běželo 1300 lidí.
Na 10 km jsem téměř celý závod vydržel
běžet po boku ikony světového triatlonu
Petra Vabrouška. V půlce mě vystřídal
v čele v kategorii nad 40 let. Nakonec
skončil druhý 38:56 a já třetí 39:16 ze 45
běžců. V absolutním pořadí jsem skončil
8. z 357. Splnil jsem si předstartovní přání
postavit se s Petrem na stupně vítězů.
Mistrovství ČR veteránů v běhu do vrchu se uskutečnilo na Šumavě. Trať vedla
Březen – duben:
od lyžařského střediska Stachy dále přes
Vítězství v největším moravském závodu Zadov na Churáňov. Trasa dlouhá 7,3 km
Atletickou sezonu jsem zahájil na ap- vedla stále do kopce. Cíl byl ve výšce
ríla v dresu SK Dobruška na Jarním půl- 1122 metrů nad mořem. Zabojoval jsem
maratonu na Studánce. Na trati 10,5 km a nečekaně získal bronz v čase 36:48!
většinou v terénu jsem skončil druhý Mistrem se stal Jan Malý z Eleven Run
z 83 a spokojený s časem 42 minut.
Teamu (34:59).
Na start největšího moravského závodu
Výsledek z kopců mě povzbudil. PřiBrněnské desítky se postavilo 470 běžců. hlásil jsem se s Radkem na závod „BěOd začátku do konce jsem udržel průměr žíme na hrad“ do Bouzova. Dětské trasy
3:39 min. na kilometr. V absolutním po- měřily do 1200 m, dospělí běželi 6 km
řadí jsem skončil šestý a vyhrál kategorii nebo 15 km v kopcovitém terénu kolem
nad 40 let s časem 38:37min! Rozdíl mezi hradu. Dostal jsem nápad, že bych mohl
nejlepšími třemi činil pouze sedm vteřin. zkusit obě, když je start pouze necelou
hodinu po sobě. Nejprve zabodoval syn
Radek ve svém posledním dětském závodě. Získal bronz.
Já na šestce (s převýšením
150 m)
skončil třetí v absolutním pořadí ze 130
a druhý v kategorii.
Po vyhlášení jsem
hned z pódia oblékl
na triko další startovní číslo a vyběhl
do náročného patnáctikilometrového
závodu (převýšení
450 m). V závěru
Bronzový Ondřej Čáp na ME v maratonu (třetí zprava)
kopců nohy bolely,
28

Ondřej Čáp na Světovém poháru v LOB
ale šance na další pódium mě hnala kupředu. Opět 3. místo v absolutním pořadí
a druhé v kategorii. Moderátor konstatoval, že postavit se čtyřikrát na stupně se
dosud nikomu nepovedlo. SK Dobruška =
zřejmě slušný oddíl…
Na mistrovství ČR veteránů v silničním
běhu na 10 km v Třebíči jsem využil absenci některých favoritů a po pěti letech znovu
vybojoval titul republikového vicemistra
v kategorii 40 - 44 let v čase 37:05 min.
Vyhrál Josef Michalec za 35:07 min.
Červenec – srpen:
Půlmaraton v Dánsku a vítězství
na Night Run
V úvodu srpna hostil dánský Aarhus
20. Mistrovství Evropy veteránů v atletice. Startovalo 3841 sportovců ze 44 zemí.
Doprovázela mě manželka Šárka. Obdržela registrační kartu, aby mohla na sportoviště a fandit ostatním Čechům. Aarhus je
krásné třistatisícové moderní město s vysokou životní úrovní a spoustou zeleně.
V půlmaratonu jsem ve své kategorii jako
nejlepší z Čechů obsadil 22. místo s časem 1:22:08 hod. z 34 účastníků. V dalším závodě série Night Run v Mostě jsem
potvrdil roli favorita a konečně slavil
premiérové vítězství v seriálu Night Run
na 10 km ze 70 běžců v kategorii. Celkově
4. z 358 běžců. Syn Radek doběhl mezi
juniory na 5 km třináctý a Petr mezi staršími žáky druhý.
Září – říjen:
Bronz na ME v maratonu a vítězství
v Plzni
Na mistrovství Evropy veteránů
v maratonu jsem odcestoval do Polska
po měsíční intenzivní přípravě. Akce se
uskutečnila v rámci 35. ročníku Wroclaw maratonu, který absolvovalo 4630
běžců. Medaile si rozdělili Keňané (vítěz
2:13,36). V Masters soutěžilo tři sta čtyřicet vytrvalců z 23 zemí. Nejstarší maratonec měl 84 let. Česko reprezentovalo
osm veteránů. Další Češi startovali ve veřejném závodě. Ve své kategorii 40-44 let
jsem dosáhl na 18. příčku z 61 jako nejlepší z Čechů (v čase 3:03,49). Náš tříčlenný
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Vítězství Ondřeje Čápa v Brně
tým M35 (společně s Jiřím Miřejovským
a Michalem Bauerem) vybojoval bronz.
Týden po maratonu jsem nastoupil
do Běhu Dobruškou na 10 km. Nebylo to
úplně ono, nohy ještě stávkovaly. Přesto 3.
místo v absolutním pořadí a druhé v kategorii nebylo špatné. Dařilo se synovi Petrovi, který vyhrál dětský běh na 2,5 km,
Radek už mezi muži skončil na 5 km čtvrtý.
Na plzeňském Night Runu jsem už
únavu z maratonu nepociťoval. Měl jsem

tak velkou motivací uspět, že jsem úvodních šest kilometrů vedl celé startovní
pole. V záznamu České televize jsem
alespoň trochu zviditelnil dobrušský atletický klub. Závod rozhodoval závěrečný
ﬁniš, na který jsem už neměl. Tempo závodu 3:40 min. na km. Vyhrál Šála 39:50
o 13 vteřin před Japoncem Yamaguchim,
za nímž jsem na třetím místě zaostal o 4
vteřiny. Všichni tři jsme zároveň vyhráli
svoje kategorie. Naše rodina získala dvě
zlata, protože ve své kategorii uspěl syn
Petr. Radek skončil na pěkném 11. místě mezi juniory. SK Dobruška reprezentoval také Václav Hájek 10 km za 48:54
(30. místo).
Poslední Night Run se běžel v Olomouci. Po Praze druhý největší počet závodníků - 1997. Na pětikilometrové trati
skončil Radek na 63. místě v osobním rekordu (23:34) a 11. v kategorii (15 – 23
let) jako jeden z nejmladších. V hlavním
závodě na 10 km mezi 756 běžci obsadil
Václav Hájek v osobním rekordu 44:10
celkově 65. místo. Běželo se mi výborně. Čas 36:41 stačil v absolutním pořadí
na 7. místo. V kategorii v konkurenci
stovky běžců jsem bral stříbro za nedostižným Bronislavem Khýrem, který vyhrál i celkově za 35:06 minut.

Sezonu musím hodnotit jako vynikající. Ve všech jedenácti závodech po celé
ČR včetně mistrovství republiky jsem
se vždy postavil na stupně vítězů. Navíc
v pěti závodech jsem dosáhl na medailové
umístění i v absolutním pořadí. Někdy je
věk (43) opravdu jen číslo…
Ale každá pohádka jednou končí. V závěru sezony jsem se nechal přemluvit
reprezentačním kolegou Malíkem na ještě jeden závod čtrnáct dní po Olomouci. Běželo se MČR veteránů na 42,2 km
ve Velkých Bílovicích na zvlněné trati
mezi vinicemi (převýšení 700 m). V těžkém závodě se ve větru navíc ochladilo
na 7 stupňů. Na 34. kilometru jsem musel
zastavit kvůli křečím. Pak už jsem to doběhl. Ze 174 celkově 11. místo a v nabité
kategorii až šestý s časem 3:07 hodiny.
Na bronz jsem však ztratil jen tři minuty.
V kategorii nad 45 let by to dokonce stačilo na titul. Ten má Víťa Malík. Mám tak
další motivaci na příští rok.
Běh je mou vášní. Běhám pro radost
po práci a domácích povinnostech bez
ﬁnančních odměn na republikových, evropských i světových závodech. Přeji
všem úspěšný rok 2018 a především pevné zdraví.
Ondřej Čáp

PALEC NAHORU – PALEC DOLŮ

Cílem
projektu
MLÉKO
DO ŠKOL je podpora zdravé výživy dětí a zvýšení spotřeby mléka
a mléčných výrobků. Ve středu 6. prosince takhle hanebně naložili se zdarma dodávanými jogurty žáci ze Základní školy
Františka Kupky.

Proč?
Jsem moc smutná z události,
kterou jsme v týdnu od 4. prosince
zažili na dobrušském gymnáziu.
Naše školní hřiště se stalo terčem útoku
vandalů, kteří si z travnaté plochy udělali
terénní dráhu a autem vykreslili pěkných
pár kruhů do rozměklého drnu. Nikdo ze
sousedů si ničeho nevšiml, a tak předpokládám, přestože byl případ předán policii, že viník nalezen nebude. Školu čeká
několik perných chvil při zapracování kolejí, jejich vyplnění pískem a následném
zasetí na jaře. Kolik času, úsilí a peněz to
bude stát, to nezvaní návštěvníci evidentně neřeší. Už jsme si zvykli, že se školní
(nikoliv městské!!!) pozemky v okolí gymnázia staly prostorem, kam někteří spoluobčané přicházejí venčit své čtyřnohé
miláčky, jejichž exkrementy si však domů

neodnášejí, popřípadě zde zanechávají
odpad ze svých vykrášlených zahrádek.
Podobný útok na majetek školy však nepamatuji za více než dvacet let, co zde
pracuji. A co bude následovat? Nainstalujeme další kamery? Postavíme ploty?
Povoláme bezpečnostní agenturu? Je mi
z toho opravdu smutno.
Mgr. Lenka Hubáčková,
ředitelka gymnázia

Dobruška měla
při
vyhlášení
hudební ankety
Zlatý slavík také svého
vítěze. V přímém přenosu si pro cenu přišla na pódium Zdenka
Zidková. Z rukou herce
Jana Šťastného převzala poukaz na zájezd
do Řecka. Přidáváme se
ke gratulantům!
29
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Cenou hejtmana za Rozvoj zázemí pro činnost spolků
se Trnov pyšní právem
Trnov, obec s názvem
pocházejícím z dob založení, kdy se malé
osady v blízkosti lesů i jednotlivá stavení
chránily před dravou zvěří hustými trnitými ploty, vznikla na konci 14. nebo na počátku 15. století.
Tyto symboly se dostaly i do znaku obce, který je oﬁciálně popsán takto:
„Červeno-zeleně stříbrným vlnitým břevnem dělený štít, nahoře vztyčená zlatá
oboustranně uťatá větev se dvěma listy
a čtyřmi trny. Dole kosmo vztyčená, doleva obrácená radlice a šikmá, čelně postavená motyka bez násady, obojí stříbrné.“
Trnov se připomíná poprvé v roce
1388, kdy zde měl majetek blíže neznámý Ctiborko, který v tomto roce zemřel
v Podbřezí. Větší část vsi již tehdy náležela k panství opočenskému, k němuž později patřila celá ves. Prvním trnovským
rychtářem se stal v roce 1630 Jan Kumprecht, prvním starostou v roce 1850 Václav Vlček - jeho současnou následovnicí
je Libuše Brandejsová.
Zřejmě nejstarší památkou v Trnově je
kaple sv. Jana vybudovaná v roce 1849.
O padesát let později, v roce 1898, byla
ke kapličce přistavěna loď s presbytářem
zasvěceným Panně Marii. Vedle kapličky
stojí kříž s plastikou Panny Marie pocházející z r. 1869. Další kapli najdete
v Záhornici. V letech 1866-1867 ji dal
svým nákladem na vlastním gruntě č. 65
vystavět Václav Novák a pak ji v roce
1880 při zakládání nových pozemkových knih věnoval obci. V Trnově stojí
i evangelický kostel. Byl zbudován v letech 1902–1904 s pomocí sbírek dárců
a švýcarských přátel evangelíků - dnes je
v soukromých rukách.
Mezi zásadní momenty novodobé historie se řadí 1. červenec 1960, kdy se
po reorganizaci státní správy sloučily
obce Trnov, Houdkovice, Zádolí a Záhornice v jeden správní celek a Trnov se
stal sídlem místního národního výboru.
Dnes žije ve „velkém“ Trnově kolem 750
obyvatel, což není zrovna málo, ještě větší pozornost ovšem zasluhuje rozlehlost
katastru, který obec „obhospodařuje“.
Mnohé z nás jistě zaujme, že to, o čem
se v souvislosti s ničivou povodní mluví
v Dobrušce a okolí už od roku 1998, mají
Trnově vyřešeno - poldry zde spolehlivě
chrání obyvatele i jejich majetky.
Každá ze čtyř obecních částí disponuje
nějakou zajímavostí či raritou. K Trno30

vu neodmyslitelně
patří letiště, odkud
můžete
vzlétnout
sportovním letadlem
nebo rogalem k prohlídce
Orlických
hor i jejich podhůří. Houdkovice se
pyšní tématickými
výstavami např. zemědělské techniky,
velorexů či moto
veteránů, ale také
pozoruhodnou souDominanta Trnova
kromou Galerií H,
Záhornice má svůj kulturně sportovní
areál zvaný Bašák a nedalekou rozhlednu Osičina. Všechny, včetně Zádolí, pak
pomyslně propojuje aktivita sborů dobrovolných hasičů, pořádajících sportovní
a kulturně společenské akce, na nichž se
ve velkém potkávají místní i přespolní.
Mnohé z nich (a nejen ty hasičské) se
konají opakovaně - například populární
Trnov cup v malé kopané má za sebou už
10. ročník, své příznivce si získává košt
pálenek v Záhornici, dětský tábor, plesy,
karnevaly, myslivecký den. Podmínky pro
takové činnosti v mnohém vylepšila před
časem zrekonstruovaná požární zbrojnice a nově vzniklé i opravené prostory
na Velké Záhornici, jež jsou využívány
jako knihovna, podkroví slouží k různým
sportovním, kulturním a dalším aktivitám
s dětmi apod.
Pestrý spolkový život právem nezůstal
bez povšimnutí v rámci soutěže Vesnice
roku - Trnov se letos zařadil mezi obce,
jež uspěly v krajském kole, a starostka
převzala na slavnostním vyhlášení nejlepších Cenu hejtmana za Rozvoj zázemí
pro činnost spolků, s níž souvisí i ﬁnanční
odměna ve výši 50 tis. Kč, která podpoří
fungující spolky ve všech částech obce.

V obci myslí i na budoucnost. Připravili devět zasíťovaných pozemků s cílem
přilákat mladé lidi pro výstavbu rodinných domů. Ti, až se usadí, mohou využít
fungující mateřskou školu se dvěma třídami v Houdkovicích. Nejmladší generaci slouží i nově zřízené hřiště na míčové
hry za budovou hasičské zbrojnice v Záhornici, stejně jako nově vzniklý prostor
v Zádolí, vybavený prvky dětského hřiště. Opraveny byly místní komunikace
v Houdkovicích i Trnově, vysázena nová
alej atd.
...Stačí na jaře sednout na kolo a během
středně náročné vyjížďky poznat všechny zdejší zajímavosti. Budete mile překvapeni.
(eda)

Mladá generace v Trnově
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Křížovka o ceny
Milí čtenáři, podle počtu zaslaných odpovědí s vyluštěnými tajenkami vás křížovky v uplynulém roce bavily. V poslední
době jsme občas zaslechli, že jsou zadání
příliš těžká. Ve speciálním programu, který křížovky generuje, lze nastavit stupeň
obtížnosti. Rozhodli jsme se náročnost
střídat. Nový rok zahajujeme lehčím zadáním a jsme zvědaví, jak si s ním poradíte.

Pro rok 2018 zůstávají ceny pro vylosované úspěšné luštitele stejné. Nadále
budeme třem výhercům nabízet po dvou
vstupenkách do dobrušského kina na libovolný ﬁlm v nadcházejícím měsíci.
Tajenka v poslední křížovce roku 2017
obsahovala názvy tří dobrušských ulic:
Na Hřišti, Za Vodou a Tyršova. Správně
vyluštěnou tajenku zaslalo e-mailem nebo
odevzdalo do boxu v Informačním centru
přesně padesát čtenářů.

Pokud chcete zkusit štěstí a získat vstupenky na ﬁlm z únorové nabídky Kina 70, pusťte se do luštění
premiérové křížovky roku 2018. Vyluštěnou tajenku se jménem, adresou a telefonním číslem zašlete na redakční
e-mail
zpravodaj@mestodobruska.cz
nebo osobně odevzdejte do boxu v Informačním centru na náměstí F. L. Věka nejpozději do pondělí 14. ledna.
Přejeme vám příjemnou zábavu.

Při losování se usmálo štěstí na trojici: Iva Preclíková, Dobruška, Alena Dašková, Ohnišov, Kateřina Kantová, Dobruška.
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Zaregistrujte se zdarma na www.setrimeobcanum.cz nebo u koordinátora.



ZEMĚMĚŘIČSKÝ ÚŘAD

Pod sídlištěm 9, Praha 8
přijme na pracoviště v Dobrušce
v areálu Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu
pracovnici / pracovníka
Pracovní náplň: skenování leteckých měřičských snímků
Platový třída 7, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
v závislosti na délce dosažené praxe a vzdělání.
Požadavek: středoškolské vzdělání, ukončené maturitou.
Osobní příplatek po zapracování.
Další podmínky: směnný prostor (6-14, 14-22)
Kontakt: Josef.knapik@cuzk.cz
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V lednu si zvolíme nového prezidenta republiky
Volba prezidenta České republiky se bude konat:
ve dnech 12. ledna od 14.00 do 22.00 hodin a 13. ledna 2018
od 8.00 do 14.00 hodin
případné druhé kolo volby se uskuteční:
ve dnech 26. ledna od 14.00 do 22.00 hodin
a 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
Právo volit prezidenta republiky má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky, případně cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Každý hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči, který
se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.
Voliči, který nebude moci volit ve volební místnosti svého volebního okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může být
na základě jeho žádosti vydán voličský průkaz. S voličským
průkazem je pak možné volit v kterékoliv volební místnosti
v rámci České republiky, nebo v zahraničí na zastupitelském
úřadě. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební
komisi. O vydání voličského průkazu pro první kolo volby prezidenta republiky lze požádat osobně do 10. ledna 2018. Písemná žádost s úředně ověřeným podpisem musí být doručena
nejpozději do 5. ledna 2018 na adresu Městský úřad Dobruška, odbor dopravy a správy vnitřních věcí, nám. F. L. Věka 11,
Dobruška. Konec lhůty pro doručení písemné žádosti s úředně
ověřeným podpisem o voličský průkaz pro druhé kolo volby
prezidenta republiky připadá na 19. ledna 2018 a osobně lze požádat do 24. ledna 2018.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů o to, aby
mohl hlasovat do přenosné volební
schránky mimo volební místnost. Toto
hlasování je možné pouze v rámci
územního obvodu volebního okrsku,
ve kterém je volič zapsán ve stálém seznamu voličů.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb je možné obdržet hlasovací lístky také ve volební
místnosti.
Pro případné druhé kolo volby prezidenta republiky, které proběhne za 14 dní, nebudou hlasovací lístky doručeny voličům
do schránek, ale volič je dostane přímo ve volební místnosti.

Místem konání voleb jsou tyto volební okrsky:
Okrsek č. 1: Městská knihovna, Dobruška, Na Budíně čp. 850
Okrsek č. 2: Základní škola, Dobruška, Pulická čp. 378
Okrsek č. 3: Základní škola Fr. Kupky, Dobruška, Fr. Kupky čp. 350
Okrsek č. 4: Kulturní dům, Dobruška, Nádražní čp. 535
Okrsek č. 5: Mateřská škola, Dobruška, Za Universitou čp. 875
Okrsek č. 6: Krytý bazén, Dobruška, Mírová čp. 890
Okrsek č. 7: Společenské centrum - Kino 70, Dobruška, Komenského
čp. 70
Okrsek č. 8: Společenské centrum - Kino 70, Dobruška, Komenského
čp. 70 - vchod z parkoviště (pro voliče přihlášené k trvalému pobytu
v části obce: Chábory - všechna čp. mimo čp. 6)
Okrsek č. 9: Městský stadion Václava Šperla, Dobruška, Mělčanská
čp. 118 (pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části obce Mělčany
a čp. 6 Chábory)
Okrsek č. 10: Hasičská zbrojnice v Křovicích, Dobruška, Křovice čp. 17
Okrsek č. 11: Hasičská zbrojnice v Domašíně, Dobruška, Domašín čp.
3 (pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části obce Domašín - všechna čp., Spáleniště - všechna čp.)
Okrsek č. 12: Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum - pobočka Dobruška, Pulice čp. 105 (pro voliče přihlášené k trvalému pobytu
v části obce Pulice - všechna čp.)

R DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOBRUŠCE

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V DOBRUŠCE
POŘÁDÁ DNE 19. LEDNA 2018
OD 20 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ V DOBRUŠCE

Dobrušský zpravodaj

14. HASIČSKÝ PLES
14. HASIČSKÝ PLES

POKROK

K TANCI A POSLECHU HRAJE
POKROK

VSTUPNÉ: 100 KČ + 20 KČ - MÍSTENKA
PŘEDPRODEJ: INFORMAČNÍ CENTRUM DOBRUŠKA
OD: 8. LEDNA 2018
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Divadelníci z Dobrušky připravili VEČER PRO FRANTIŠKA.
Podpořili tak vážně nemocného Františka Veverku, skvělého herce, učitele, ředitele Dětského domova v Sedloňově a především
báječného kamaráda a obětavého člověka. V dvouhodinovém
programu před zaplněným hledištěm ve velkém sále společenského centra na pódiu vystoupili lidé, které s Františkem
Veverkou něco spojuje.
FOTBALOVÝ TÝM SK DOBRUŠKA. Stojící zleva: trenér Miloš Killar, Marcel Hájek, Lukáš Vrátný, Vítězslav Malý, Jiří Eﬀenberk,
Jiří Kořínek, Lukáš Gerža (asistent trenéra), Pavel Krahulec, Roman Čopík, Lukáš Danč, vedoucí týmu Petr Majer. Dole: Benjamin Bohuňovský, Marek Pěnička, Marcel Majer, Martin Valášek, Filip Šotola, Daniel Eimann, Jakub Mikušík, Roman Dědeček a Jan Hazuka.

Na půdě renesanční radnice se na začátku prosince uskutečnilo SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PŘEDSTAVITELŮ partnerských měst
Ábrahámhegy a Dobrušky. Na snímku vlevo dole bývalí starostové József Gáspár a Oldřich Klobas a současní Zsolt Vella a Petr
Lžíčař. Na radnici byl slavnostně pokřtěn exkluzivní nástěnný KALENDÁŘ DOBRUŠKA - 100 LET REPUBLIKY. Mezinárodnímu
setkání předcházela tradiční OCHUTNÁVKA MAĎARSKÝCH VÍN ve společenském centru.
Technologické, vývojové a administrativní centrum dobrušské
firmy Servisbal získalo čestné uznání v soutěži STAVBA ROKU
2017 v Královéhradeckém kraji. Blahopřejeme!

Akustickému VÁNOČNÍMU KONCERTU ROCKERA KAMILA
STŘIHAVKY, kterého doprovázela sedmičlenná kapela Leaders,
aplaudovalo vyprodané hlediště dobrušského společenského centra.

