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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
v loňském roce
jsme ve společenském
centru
představili studii
revitalizace
veřejného prostoru
v ulicích Mírová
a Solnická. Už tehdy mě velmi potěšil nebývalý zájem lidí, kteří se přišli
podívat, jak bychom mohli zlepšit okolí
jejich domů. Řada z nich se věcně zapojila do poměrně dlouhé diskuze. Mimo
jiné jsme zjistili, že většina zúčastněných
obyvatelů Mírovky si v ulici žádné moderní změny nepřeje. Poznatky získané
z veřejné prezentace jsme zakomponovali
do projektu, který se ﬁnalizuje.
Uprostřed února jsme vás seznámili
s další vizí. Ve zcela zaplněném sále spo-

lečenského centra představil možnou rekonstrukci a modernizaci krytého bazénu
a koupaliště architekt Pavel Lejsek. Opět
se rozvinula živá debata, ze které si autor studie revitalizace bezmála čtyřicet let
starého krytého bazénu odnesl jistě podnětné návrhy. Ještě letos hodláme zadat
zpracování projektu.
Ve veřejném představování připravovaných projektů budeme pokračovat. Přesvědčili jsme se, že z řad veřejnosti přicházejí
zajímavé nápady, které se v dohledné době
mohou odrazit na podobě našeho města.
Ve středu 7. března vás ve společenském
centru seznámíme s chystaným projektem
zásadní rekonstrukce Javorové ulice.
Škoda jen, že se mezi veřejností s podobně velkým zájmem nesetkala výzva našeho
úřadu na zapojení se do tvorby strategického plánu Dobrušky. Věřím, že k desítce
zájemců, kteří se chtějí podílet na budoucí
podobě našeho města, se ještě připojí další...

Přeji vám pohodový nadcházející měsíc březen a především dětem radostné
prožití jarních prázdnin.
Petr Lžíčař
starosta Dobrušky

Číslo měsíce:
644
Informace z živnostenského rejstříku. Celkem 511 fyzických osob a 133
právnických osob (obchodní společnosti, spolky, církve, školy) se sídlem
v Dobrušce mělo k 15. únoru 2018
aktivní živnost.

Řešení rekonstrukce ulice Javorová
Město Dobruška připravuje projekt celkové rekonstrukce ulice Javorová zahrnující čtyři stavební části: 1. výměnu vodovodního řadu, 2. rekonstrukci kanalizace,
3. výměnu veřejného osvětlení, 4. obnovu a úpravu zpevněných ploch včetně odvodnění, úprava zatravněných ploch.
Představení navrženého řešení se uskuteční ve středu dne 7. března od 16 hodin
v malém sále Společenského centra-Kina 70.

Víte, že Dobruška je křestní jméno?
Víte, že Dobruška není pouze názvem
našeho města, ale také dívčím křestním
jménem? Ministerstvo vnitra v loňském
roce evidovalo v České republice celkem 36 žen nosících jméno Dobruška.
Jedná se o starší ženy, jejíchž průměrný
věk byl 79 let. Není bez zajímavosti, že

ve východních Čechách (v Královéhradeckém a Pardubickém kraji) nepobývá
ani jedna.
Ženské křestní jméno Dobruška je
domáckou variantou jména Dobromila.
Dalšími zdrobnělinami jména jsou Dobra,
Dobruše, Míla nebo Milka. Dokonce má
i mužský protějšek –
jméno Dobromil.
Ženské
křestní
jméno Dobromila je
slovanským jménem
s řeckým původem.
Jeho význam je patrný na první pohled,
znamená „milující
dobro“ nebo jednoduše
„dobrá“.
Jméno vzniklo jako
slovanská
podoba řeckého jména
Agáta. Vyvinulo se
ze slova „agathos“,
resp. „agathé“ s významem
„dobrá“,
„laskavá“ nebo „lás-

Nejčastější výskyt žen
se jménem Dobruška
Olomouc

4

Kolín

2

Prostějov

2

Mladá Boleslav

2

Slaný

2

Brno

2

Ostrava

2

kyplná“. Jméno Dobromila vloni nosilo
v ČR 1420 žen.
Nejznámější nositelkou jména je česká spisovatelka přelomu 18. a 19. století Magdalena Dobromila Rettigová.
Autorka proslulé knihy Domácí kuchařka prožila značnou část svého života
u nás ve východních Čechách. Pobývala v Přelouči, Ústí nad Orlicí, Rychnově
nad Kněžnou a posledních jedenáct let
v Litomyšli.
(six)
3
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání rady a zastupitelstva města
Rada města
dne 17.01.2018
schvaluje
– Vyjádření ke stavební akci „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“ pro účely vydání
územního rozhodnutí k dokumentaci pro
vydání územního rozhodnutí stavby „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“ vypracované společností Sweco Hydroprojekt,
a. s., IČ 26475081, datum 10/2017, a jeho
zaslání Povodí Labe, s. p., IČ 70890005
– uzavření Smlouvy o provedení úprav pozemní komunikace s Povodím Labe, s. p.,
IČ 70890005.

–

Rada města
dne 24.01.2018

–

–

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 2/2018
dle předloženého návrhu
– uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035
– realizaci projektu „Zvýšení akceschopnosti
JSDH města Dobrušky kategorie JPO III“
včetně zajištění jeho ﬁnancování a podání
žádosti o dotaci na tento projekt z dotačního programu Královéhradeckého kraje
„18RRD12 Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji“.
Předpokládané náklady na realizaci projektu činí 29.800 Kč.
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby „Vrtaná STUDNA HS-01B (Semechnice)“ se společností VODA
CZ SERVICE s. r. o., IČ 27545547. Předmětem dodatku je zvýšení ceny stavby
o částku 86.178,75 Kč bez DPH
– objednání architektonické studie a dokumentace k územnímu řízení „Bytové domy
Mírová ulice, Dobruška“ u společnosti GEBAS atelier architects, s. r. o., IČ 28846442.
Celková cena za vypracování architektonické studie a dokumentace k územnímu řízení
bude 770.000 Kč bez DPH, tj. 931.700 Kč
vč. 21 % DPH
– s účinností od 01.03.2018 navýšení ceny
nájmu dle Smlouvy o věcném břemenu a o nájmu pozemků s ﬁrmou AGROM
ekoenergo, s. r. o., IČ 29235014, o percentuální navýšení výkupní ceny za 1 kW dle
cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2017, tj. o 2 %, což při
současném nájmu znamená možné navýšení
o 4.918 Kč. Ostatní body smlouvy zůstávají
v platnosti
– uzavření nájemní smlouvy na pozemek
parc. č. 1698/25 v obci a k. ú. Dobruška
o výměře 92 m2 za účelem zřízení a provozování zahrádky a pro umístění souboru
dočasných staveb sloužících k provozování
zahrádky. Nájemné určené dohodou ve výši
5 Kč/m2/rok, tj. celkem 460 Kč/rok, je
splatné na účet pronajímatele nejpozději

4

–

–

–

–

–

–

–

do 30. dubna kalendářního roku, na nějž
se nájemné hradí. S platností a účinností
od 01.01. následujícího kalendářního roku
je pronajímatel oprávněn každoročně zvýšit
nájemné o míru inﬂace vyhlášenou ČSÚ.
Nájem se sjednává od 01.01.2018 na dobu
neurčitou s oboustrannou tříměsíční výpovědní lhůtou
vyvěšení záměru výpůjčky části pozemku
parc. č. 1699/18 v obci a k. ú. Dobruška
uplatnění práva na jednostranné zvyšování
nájmů v roce 2018 o procento odpovídající výši inﬂace oﬁciálně vyhlášené ČSÚ
za předchozí kalendářní rok, a to u všech
nájemních smluv na nebytové prostory
a pozemky, kde je toto právo sjednáno
ukončení nájmu založeného nájemní smlouvou uzavřenou dne 30.05.2014 se společností Restaurace u F. L. Věka, s. r. o.,
IČ 01401521, a to dohodou k 31.01.2018
uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.02.2010 k bytu č. 19
v domě čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba nájmu
do 31.01.2019
uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.02.2010 k bytu č. 28
v domě čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce, jímž se prodlužuje doba nájmu
do 31.01.2019
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 01.11.2013 k bytu č. 6 v domě
čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce, jímž
se prodlužuje doba nájmu do 31.01.2019
uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 15.07.2011 k bytu č. 19 v domě
čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce, jímž
se prodlužuje doba nájmu do 31.01.2019
uzavření Dodatku č. 65 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 10.10.2011 k bytu č. 1
v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce, jímž se
prodlužuje doba nájmu do 28.02.2018
zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 5
ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor
v budově Městského úřadu v Dobrušce ze
dne 30.09.1992, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s Komerční bankou, a. s.,
IČ 45317054, na pronájem nebytových prostor v I. PP a v I. NP budovy čp. 11, která je
součástí pozemku parc. č. 17 v obci a k. ú.
Dobruška. Záměrem budou oznámeny tyto
změny nájemní smlouvy: prodloužení doby
nájmu o 1 rok, tj. do 30.09.2019 a změna
přílohy č. 3 „Technické zhodnocení vypořádávané při skončení nájmu“
vyvěšení záměru pronájmu stánku pro provozování rychlého občerstvení na Městském stadionu Václava Šperla v Dobrušce
a vyhlášení výběrového řízení na určení
jeho nájemce a jmenuje komisi k otevírání obálek k výběrovému řízení na určení
nájemce stánku pro provozování rychlého
občerstvení na Městském stadionu Václava Šperla v Dobrušce ve složení: Ing. Petr
Poláček, místostarosta (člen), Jan Jirák, vedoucí Sportovních zařízení města Dobruš-

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ky (člen), Petra Hůlková, referent oddělení
majetku města (člen) a Ing. Zdeňka Hanousková, vedoucí oddělení majetku města
(náhradník za člena komise)
uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 3
v čp. 1011 v ulici Na Příčnici v Dobrušce,
dle vzorové Smlouvy o nájmu bytu schválené radou města dne 13.01.2016, doba nájmu od 01.02.2018 do 30.04.2018, smluvní
nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude
činit 43,87 Kč
podání žádosti o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok
2018 ve výši 3.015.264,00 Kč
pracovní cestu Ing. Petra Poláčka, tlumočníka a jejich doprovodu na slavnosti
do partnerského maďarského města Ábrahámhegy ve dnech 26.01. - 28.01.2018.
Cesta bude vykonána služebním automobilem. Rada města schvaluje pozdější návrat,
a to v úterý 30.01.2018
bezplatné zapůjčení velkého sálu Společenského centra - Kina 70 v Dobrušce paní
XXXXX za účelem uspořádání dalšího ročníku Barevné tmy dne 22.03.2018
uzavření smlouvy o dílo s XXXXX na knihu s názvem: Radoslav Brzobohatý - náš
František z Dobrušky. Autorský honorář
činí 50.000 Kč
od 01.01.2018 redakční radu Dobrušského zpravodaje ve složení: Miroslav Sixta, JUDr. Jan Šťastný, Bc. Dana Ehlová,
Mgr. Josef Frýda, Ing. Zdeňka Hanousková,
Mgr. Taťána Klapková a Mgr. Jiří Mach
uzavření smlouvy o úschově s SH ČMS
– Sbor dobrovolných hasičů Mělčany,
IČ 67438938
podání žádosti o poskytnutí ﬁnanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje: Podpora činnosti turistických
informačních center – 18CRG04 ve výši
39.900 Kč
prodloužení doby vytvoření pracovní příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
schválené usnesením č. RM 09/148/2018
do 31.10.2018
uzavření dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu č. RKA-VZ-2/2018 Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Hradci
Králové, IČ 72496991 a navýšení počtu
pracovníků technických služeb o 1 zaměstnance na dobu nejpozději do 31.10.2018
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých
věcí a smlouvy o právu provést stavbu č.
D994170502 název: „Brtevský potok, Křovice, oprava koryta II. etapa. ř.km 2,1002,360“ se společností Povodí Labe, státní
podnik, IČ 70890005

rozhoduje
– při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Rozšíření vozového
parku organizační složky města Dobrušky
Pečovatelská služba“ o výběru dodavatele
pro plnění zakázky, a to dodavatele FRAN-
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CE CAR, s. r. o., IČ 25281232. Nabídková
cena této společnosti činí 186.528,92 Kč
bez DPH, 225.700 Kč vč. DPH podle platné sazby, schvaluje uzavření kupní smlouvy
s uvedenou společností a ukládá Mgr. Martinu Pošvářovi, referentu ORM pověřenému
vedením ORM, zajistit zveřejnění výsledku
výběrového řízení na zakázku na webových
stránkách města Dobrušky.

uděluje
– plnou moc společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a. s., IČ 27484211 k jednání
s fyzickými a právnickými osobami, orgány
státní správy a samosprávy za účelem získání dokladů, vyjádření a stanovisek, nutných pro vydání souhlasu - povolení pro
stavbu „Dobruška – Belveder – vodovod
a kanalizace, dodatek č. 1“

souhlasí
– s konáním turnaje v Urban golfu dne
03.03.2018 od 10:00 do 17:00 v Dobrušce
na parcelách v majetku města č. 2857/1,
2945/3, 901/1, 2186/105, 2891/1 a 2170/13,
který pořádá Klub extrémního golfu Dobruška, Na Budíně 843, 518 01 Dobruška
a s užitím znaku města Dobrušky na propagačních materiálech uvedené akce. Pořadatel odpovídá za zajištění bezpečnostních
opatření, aby nedošlo k ohrožení osob ani
majetku

jmenuje
– v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, do funkce vedoucího Odboru rozvoje města Městského úřadu Dobruška od 01.04.2018 Richarda Hynka

byla seznámena
– s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne
22.03.2017 na část pozemku parc. č. 366
v obci Dobruška a k. ú. Křovice za účelem
umístění – přesahu – části stavby dřevníku.
Nájemní vztah zanikl splynutím ve smyslu
§ 1993 občanského zákoníku
– se Zápisem z 13. jednání bytové a sociální
komise konaného dne 15.01.2018

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky schválit
– směnu pozemků parc. č. 2827/14 o výměře 38 m2 a parc.č. 2827/15 o výměře
2 m2 oddělených z pozemku parc. č. 2827/4
v obci a k. ú. Dobruška ve vlastnictví města Dobrušky za pozemky parc. č. 607/12
o výměře 1 m2 oddělený z pozemku parc.
č. 607/5 a parc. č. 607/14 o výměře 1 m2
oddělený z pozemku parc. č. 607/5 v obci

a k. ú. Dobruška. Směna bude realizována ve smluvních cenách. Dohodnutá cena
pozemků směňovaných městem Dobruškou činí 800 Kč, dohodnutá cena pozemků
směňovaných XXXXX činí 40 Kč. Doplatek ve výši 760 Kč uhradí XXXXX městu
Dobrušce při podpisu směnné smlouvy.
Poměrnou část nákladů za vyhotovení
geometrického plánu ve výši 1.700 Kč
a správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí
XXXXX

Rada města
dne 07.02.2018

–

–

schvaluje
– provedení rozpočtového opatření č. 3/2018
dle předloženého návrhu
– uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 355,
kterou byla objednána projektová dokumentace k provedení stavby Dům dětí
a mládeže, propojení s bývalou kovárnou,
bezbariérová rampa, stavební úpravy kovárny u společnosti GEBAS atelier architects,
s. r. o., IČ 28849442, Termín pro dokončení
projektové dokumentace k provedení stavby byl stanoven na 28.02.2018
– objednání vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení
a projektové dokumentace pro provádění
stavby u společnosti GEBAS atelier architects, s. r. o., IČ 28846442. Celková cena
za vypracování dokumentace pro vydání
společného povolení činí 390.000 Kč bez
DPH, tj. 471.900 Kč vč. DPH podle platné
sazby, celková cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
pak 315.000 Kč bez DPH, tj. 381.150 Kč vč.
DPH podle platné sazby
– uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035
– změnu zadání projektu Komunitní dům seniorů v Dobrušce v souladu s variantou 2B
formulace jeho zadání popsanou v důvodové zprávě
– uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s manžely XXXXX
– průměrné ceny pozemků – v majetku MÚ
Dobruška vypracované Miroslavem Šmídou, znalcem v oboru oceňování nemovitostí, za účelem ocenění pozemků při jejich
zařazování do vlastnictví města Dobrušky
a stanovení obvyklých cen pozemků
– uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých
věcí č. D994160065 na části pozemků
parc. č. 1218, 2763/1,
2764 a 2765 v obci
a k. ú. Dobruška se
společností
Povodí
Labe, státní podnik,
IČ 70890005, za účelem realizace stavební
akce „Dobruška, Brtevský potok, úprava koryta, ř. km. 0,050 - 0,310“
– uzavření D o h o d y o splátkách
s uznáním dluhu
s XXXXX, dle
níž zaplatí částku
ve výši 4.155 Kč
v pravidelných měsíčních splátkách

–

–

–

–

–

–

–

ve výši 1.000 Kč, splatnými vždy k 28. dni
v měsíci, počínaje měsícem únor 2018, a to
pod ztrátou výhody splátek. Podmínkou
uzavření dohody je její podepsání dlužníkem nejpozději do 20.02.2018
uzavření Dohody o splátkách s uznáním dluhu se společností Restaurace u F. L. Věka,
s. r. o., IČ 01401521, dle níž zaplatí částku
ve výši 24.151 Kč v pravidelných měsíčních
splátkách ve výši 5.000 Kč, splatnými vždy
k 20. dni v měsíci, počínaje měsícem březen
2018, a to pod ztrátou výhody splátek. Podmínkou uzavření dohody je její podepsání
dlužníkem nejpozději do 15.02.2018
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne
22.06.2012 se společností Elektrowin a. s.,
IČ 27257843
bezplatné zapůjčení prostor Městského stadionu v Dobrušce, dále 2 ks stanů, do nich
setů a laviček a umístění 1 ks autokontejneru na odpad FC Santus Dobruška z. s.,
IČ 60884983, vše na 28. ročník turnaje
Dobrušský pohár ve futsalu, který se bude
konat v termínu 14.07. - 15.07.2018. Pořadatel akce zapůjčené prostory a označený
městský mobiliář předá zpět čistý a uklizený dne 16.07.2018. V případě poškození
nebo ztráty půjčeného majetku je pořadatel
akce povinen uhradit škodu v plné výši. Zároveň je povinen dodržovat provozní a návštěvní řád Městského stadionu Václava
Šperla v Dobrušce a řídit se pokyny vedoucího Sportovních zařízení města Dobrušky
a správce stadionu. Podrobnosti zapůjčení
si pořadatel akce domluví přímo s vedoucím Sportovních zařízení města Dobrušky
a vedoucím Technických služeb města Dobrušky v předávacím protokolu
paušální úhradu za odebranou elektrickou
energii na akci 28. ročník turnaje Dobrušský pohár ve futsalu, kterou pořádá FC Santus Dobruška, z. s., IČ 60884983, ve dnech
14.07. - 15.07.2018 na Městském stadionu
Václava Šperla v Dobrušce, a to ve výši
2.500 Kč za celou akci
objednání
architektonické,
dispoziční
a provozní studie v rámci akce „Stavební
úpravy - restaurace bazén“ u Ing. arch. Kláry Bittnerové, IČ 73249947
v rámci akce „Odhalení pamětní desky
brigádního generála Miroslava Štandery“
objednání
a) graﬁckého zpracování předlohy, pozvánek, programu, pamětních listů a dalších prací u Petra Vlčka, IČ 41254368,
v ceně 9.250 Kč (není plátce DPH)
b) sádrového modelu pro zhotovení bronzového odlitku u Petra Kolářského, U Háje
18, 147 00 Praha 4, v ceně 30.000 Kč
bez DPH
c) zhotovení pamětní desky brig. gen. Miroslava Štandery včetně osazení u Jindřicha Janečka, IČ 11078618, v ceně
75.000 Kč bez DPH
ceník služeb Kulturních zařízení města Dobrušky v přiloženém znění platný
od 08.02.2018. Zároveň se tímto ruší ceník
předchozí, platný od 01.01.2017
uzavření rámcové smlouvy na dodávku kapalného chloru č. K 115/2018 se společností
GHC Invest, s. r. o., IČ 60464496
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
č. SR_18_1647194 s Královéhradeckým
krajem, IČ 70889546. Předmětem smlouvy
je poskytnutí účelové dotace z prostředků
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poskytnutých poskytovateli ze státního rozpočtu na ﬁnancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním služby ve výši
864.316 Kč

byla seznámena
– s přípravou opravy mostu v k. ú. Běstviny
– akce s názvem „I/14 Běstviny most ev.č.
14-107a“, kterou pro investora Ředitelství
silnic a dálnic ČR zpracovává společnost
MDS projekt, s. r. o., IČ 27487938

rozhodla
– o poskytnutí / neposkytnutí dotací tak, jak
je uvedeno v příloze a schvaluje uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
na poskytnutí dotací s příslušnými žadateli,
a to dle vzorové smlouvy schválené Radou
města Dobrušky dne 13.12.2016

pověřuje
– právníka města Mgr. Daniela Radocha
jednáním za město Dobrušku jakožto opatrovníka paní XXXXX ve všech soudních
řízeních, v nichž bude město Dobruška paní
XXXXX jako její ustanovený opatrovník
zastupovat

– právníka města Mgr. Daniela Radocha
podáním vyjádření města Dobrušky k návrhu společnosti SUNFOOD, s. r. o.,
IČ 25949411, na zrušení části Územního
plánu Dobruška v řízení vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn.
30 A 1/2018

souhlasí
– s termínem uzavření Mateřské školy J. A.
Komenského. Budova v ulici Komenského 577 bude uzavřena v termínu 02.07.
- 03.08.2018 a budova odloučeného pracoviště Za Univerzitou 875 bude uzavřena
v termínech 02.07. - 13.07.2018 a 06.08.
- 24.08.2018. Obě budovy budou uzavřeny
v termínu 02.07. - 13.07.2018

komise rady města, která byla zřízena usnesením č. RM 16/01/2014

doporučuje Zastupitelstvu města
Dobrušky
– schválit podání žádosti o bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1537/1 a 1537/2
v obci a k. ú. Dobruška, které jsou Územním plánem Dobruška určeny k zastavění
veřejně prospěšnou stavbou, Státnímu pozemkovému úřadu, IČ 01312774
– rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí
dotací uvedených v příloze, a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace s úspěšnými žadateli dle vzorové
Smlouvy o poskytnutí dotace schválené Radou města Dobrušky dne 13.12.2016.

neschvaluje
– snížení sazby za pronájem sokolovny
na 5.000 Kč spolku FBC Dobruška, z. s.,
IČ 22740333 za účelem pořádání 2. reprezentačního plesu FBC Dobruška 09.02.2018

odvolává
– Ing. Janu Hedvičákovou a jmenuje
Mgr. Taťánu Klapkovou členkou Kulturní

Z pracovního diáře starosty
■ V pondělí 15. ledna se uskutečnilo
další jednání s architektem Jurou Bečičkou týkající se dokumentace pro
stavbu komunitního domu pro seniory
v Dobrušce.
■ V pondělí 22. ledna – jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
■ Ve středu 14. ledna se starosta zúčastnil valné hromady akciové společnosti
Aqua servis v Rychnově nad Kněžnou
a jednání její dozorčí rady.

■ Starosta společně s dalšími představiteli města a místních ﬁrem ocenil
úspěšné sportovce Dobrušky. Slavnostní večer se konal ve čtvrtek 25. ledna.
■ V pátek 26. ledna se uskutečnila další
schůzka s městským architektem Tomášem Haromem.
■ Účast na dvoudenním kongresu k managementu územního rozvoje v Humpolci (čtvrtek 1. a pátek 2. února).
Interdisciplinární fórum pro architekty,
politiky, úředníky a projektanty zahr-

novalo zejména témata
o městském plánování
a architektuře.
■ Jednání na představenstvu společnosti
Centrální zdroj tepla (dobrušská teplárna) ve čtvrtek 8. února.
■ Ve středu 14. února starosta společně
s vedoucím dobrušského bazénu Robertem Francem a architektem Pavlem
Lejskem představili veřejnosti studii budoucí možné podoby revitalizace dobrušského krytého bazénu a koupaliště.

AKTUALITY Z MĚSTA
Studie revitalizace krytého bazénu představena veřejnosti
Od doby, kdy byl po svém otevření
v roce 1981 výkladní skříní mezi sportovními zařízeními v regionu, ztratil dobrušský krytý bazén hodně ze svého lesku.
Největší problémy jsou však jaksi paradoxně před očima návštěvníků skryty
- nacházejí se v suterénu, v centru všech
možných rozvodů - a tak se laickým pohledem zdá, že je vše v pořádku.
Střípky z historie
Výstavba krytého bazénu v Dobrušce
byla zahájena v roce 1973, tedy v době
hluboké totality a velmi "populárních"
akcí Z. Také ve městě F. L. Věka chodili lidé mimo své zaměstnání odpracovat
brigádnické hodiny, aby splnili svůj socialistický závazek, aby jim vzali dítko
do školky atd. atd.
6

Otevření krytého bazénu, postaveného
za 4 872 785 korun, v květnu 1981 bylo
velkou událostí nejen pro město, ale pro
celý rychnovský okres. Když později přibylo i venkovní koupaliště, popularita
areálu ještě stoupla.
Alarmující současnost
Dnes stojí vedení
města před zásadním rozhodnutím,
jak přistoupit k revitalizaci, která je
naprosto nezbytná
a která nebude zadarmo. Naopak.
Právě proto se

14. února uskutečnila veřejná prezentace
studie revitalizace jak krytého bazénu,
tak koupaliště. Zájem ze strany občanů
byl velký, diskuse v mnohém zajímavá,
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v mnohém stranící osobním zájmům jednotlivých návštěvníků bazénu.
Studie revitalizace areálu
Odvážnou studii, řešící obnovu technologií v souladu s moderními trendy a ruku
v ruce s úspornějším provozem, zahrnující navíc výrazné zatraktivnění bazénu
i koupaliště, představil Ing. arch. Pavel
Lejsek z atelieru ŠUMAVAPLAN.

Z pohledu návštěvníka areálu navrhuje
tým projektantů mnoho změn, mezi nimi
například: propojení restaurace a krytého bazénu, v něm pak vznik nové relaxační části s dětským světem a wellness
s ﬁnskou saunou, bylinkovou a solnou
kabinou, zážitkovými sprchami nebo odpočinkovými lehátky.
Větší přitažlivosti by se měla dočkat
i venkovní část areálu. V padesátimetrovém bazénu je navrhován ostrůvek, který
umožní vznik plochy pro vodní pólo, drah
pro plavce v délce 25 a 50 metrů. Architekti počítají se zvětšením dětského bazénu a vybudováním atrakcí.

Při tomto velice
stručném výčtu jistě každého napadne: Kolik to bude
(nebo by mělo)
stát?
Celkovou
částku odhadují autoři studie na 115
miliónů
korun.
V případě realizace
se počítá s rozdělení do tří (v případě
potřeby i do více)
etap, protože možnost získání finančních prostředků
z dotačních titulů je nízká.
A závěr? Příznivcům i odpůrcům navrhované revitalizace krytého bazénu
a koupaliště v Dobrušce musí být naprosto jasné, že tento areál potřebuje zásadní finanční injekci právě teď. Za pět

let by totiž už mohlo být pozdě. Prezentované fotografie současného stavu
útrob a „srdce“ bazénu to zcela výmluvně dokázaly. Půdorys řešení 1. nadzemního podlaží bazénu ze studie najdete na
straně 35.
(eda)

Hlavní halu s pětadvacetimetrovým bazénem navržená studie příliš nemění. Snímek
vpravo dokumentuje neutěšený stav v zázemí sportovního zařízení, který je potřeba
v dohledné době razantně řešit.

Jak se to mělo s kamerami pro královéhradeckou záchranku?
Ve čtvrtek 1. února odvysílala Česká televize reportáž o nákupu kamer
pro Zdravotnickou záchrannou službu
Královéhradeckého kraje (ZZS KHK)
od firmy ACT CZ, která dříve patřila
dobrušskému místostarostovi, poslanci
parlamentu a krajskému zastupiteli Petru Sadovskému (ANO). Za záchrannou
službu smlouvu na dodávku padesáti
kamer do sanitek za celkem 299 950 korun uzavřel loni v prosinci její ředitel
a poslanec Jiří Mašek (ANO). Redak-

tor ČT Vlastimil Weiner v rozporuplné
reportáži naznačoval, že šlo o „malou
domů“ stranických kolegů. Podle Maška
i Sadovského byl obchod transparentní, což po prostudování dokumentů následně potvrdil také náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje, Aleš Cabicar
(TOP 09): „Nákup kamer pro potřeby vozidel ZZS KHK byl realizován v souladu
s platnou legislativou a vnitřními normami zřizovatele ZZS KHK tedy Královéhradeckého kraje. V zakázce jsme
uspořili nemalé peníze. Zároveň bych
rád zdůraznil, že
Královéhradecký
kraj disponuje velmi kvalitní a progresivní záchrannou
službou, za což patří díky všem jejím
zaměstnancům.“
Podle
ředitele
ZZS KHK Maška
byla ve standardním
poptávkovém řízení vybrána ze čtyř
nabídek ta nejlepší.
„Ostatní
nabídky

byly až násobně dražší," uvedl Mašek. Nákup bezpečnostních kamer do sanitek byl
podle něj plánovanou investicí z Fondu zábrany škod, nastavenou podle zkušeností z
jiných krajů na objem 1,3 milionu korun.
„Protože ﬁnální cena byla oproti plánu
na investici o asi jeden milion nižší, mohli
jsme na základě souhlasu fondu za ušetřené peníze pořídit vozidlo pro inspektory
provozu,“ dodal Mašek. Odbor zdravotnictví kraje byl podle něj o všem informován.
Výběrové
řízení
vyhrála
ﬁrma
ACT CZ z Dobrušky, jejímž jednatelem
a majoritním vlastníkem byl podle údajů v obchodním rejstříku do 19. prosince
Petr Sadovský, kterého nahradil Adrian
Sadovský. Hejtmanství sdělilo, že záchranná služba kromě ﬁrmy ACT CZ
oslovila ohledně dodávky kamer ještě
společnosti Trade Fides, ADD distribution a Video Trade. Místostarosta Dobrušky
Petr Sadovský na dotaz redaktorky Seznamu Michaely Rambouskové přiznal, že
příště by na případný střet zájmů určitě
upozornil. A to i přesto, že podle oslovených právníků o střed zájmů nešlo. „Byla
to veřejná zakázka. Šlo o technické řešení
a ne o stranickou příslušnost.”
(čtk, seznam, zr)
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Odlehčení městské kanalizaci na obzoru
Před rokem jsem slíbil, že se pokusím prověřit, zda lze městské kanalizaci
odlehčit opatřením, které by svedlo dešťovou vodu stékající z polí od Domašína a Dolů mimo tuto kanalizaci přímo
do Zlatého potoka.
V současné době tato voda zaplavuje
kanalizační síť, následně čistírnu odpadních vod a navíc ohrožuje i pozemky majitelů nemovitostí nad křižovatkou u čerpací
stanice. Ve spolupráci s panem Petříkem
ze společnosti Aqua Servis Rychnov nad
Kněžnou jsme provedli místní šetření
a dospěli ke společnému názoru, že by se
poměrně jednoduché řešení mohlo najít.
Spočívá v tom, že by se voda přitékající příkopy od autolakovny svedla nově
zbudovaným odlehčovacím kanálem
do stávajícího příkopu u silnice 1/14. Navazujícím opatřením by bylo vybudování
kanalizačního tunelu pod silnicí k Domašínu v místě křižovatky této vozovky
se silnicí 1/14 a svedení veškeré vody
do velkého propustku pod silnicí 1/14
v místě deponie štěrku a frezingu (bývalý
skatepark). Odtud by voda protekla stávajícími příkopy do skrytého potrubí pod
areálem Centrálního zdroje tepla (teplárnou), vyústila by do kanálu u garážové
kolonie a následně natekla do Zlatého
potoka.

Na základě této
rozvahy byl osloven
projektant zabývající
se vodním hospodářstvím k vypracování potřebné studie,
která by uvedená
opatření potvrdila,
vyvrátila nebo navrhla jiná. Studie
byla městu předána
v lednu. Potvrdila,
že navrhované řešení se jeví jako průchozí. Bude nutné
vybudovat odvodňovací kanál v místě nad křižovatkou
u čerpací stanice,
v určitých místech
mírně prohloubit stávající příkop podél
silnice 1/14, vyhloubit kanalizační tunel
pod silnicí k Domašínu, vybudovat jeden propustek v místě současného vjezdu
na pole, který se nachází poblíž křižovatky
u Penny marketu a vyčistit stávající odvodňovací příkopy a kanály. Doufejme, že se
uvedené opatření podaří zrealizovat. Měst-

ské kanalizační síti, potažmo čistírně odpadních vod v Pulicích se tím značně uleví.
Schéma řešení odtoku odpadních vod najdete na straně 35.
Petr Poláček, místostarosta

Z redakční pošty

Do té doby to byl hodný pes, ale jednou
mu, jak se říká, ruplo v hlavě...
No a při dnešní procházce šla jedna
paní také se svými miláčky... Paní už znám
poměrně dlouho a překvapila mě její reakce. Myslel jsem si, že je inteligentnější.
Nejdřív se bavila s kamarádkou nebo známou, potom viděla, že se má žena bojí. No
jasně, že psy neměla na vodítku!
Až poté si jednoho chytla za obojek
s tím, že jsme ji měli říct, že se žena bojí.
Já jsem ji na to řekl, že by to mělo být
automatické, aby si je vzala na vodítko, že
to je i za pokutu. Ona místo, aby se omluvila, tak řekla, že máme pusy.

Ti psi můžou být hodní, jak chtějí,
ale nikdy se neví… Co by ta paní dělala, kdyby se jeden pes rozběhl na jednu
stranu a druhý zase na druhou... Nejlepší
je, když jde paní s kočárkem a za ní neuvázaný velký pes... To by nechala psa,
ať si dělá, co chce? Nebo snad nechá
kočárek s mimčem stát, a bude utíkat
za psem?
Apeluji na majitele psů, uvědomte si,
že to může být náhoda. Když se něco stane, potom už může být pozdě. Vy, co máte
psy volně, začněte přemýšlet.
Děkuji za pochopení.
Jiří Petr, Dobruška

Zdravím všechny Dobrušťáky
a hlavně majitele psů. Jsem rád,
že většina rozumných majitelů
psů se o své psy stará a hlavně,
že je venčí na vodítku. Ale 3.
listopadu se nám stala následující příhoda,
když jsme šli na procházku s mým nejmladším synem Matějem (je mu 6 měsíců,
tudíž v kočárku).
Moje žena má už jednu dost špatnou
zkušenost se psem. I když se dlouhá léta
znali, tak jednoho dne po ni vystartoval
dost ošklivě a její kamarádku pokousal.

Nezapomínejte
- veřejná vyhláška o pohybu psů v našem městě stále platí
Zastupitelstvo města Dobrušky v roce
2009 vydalo obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2009 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích. Vyhláška nadále
platí, ale někteří majitelé psů ji nerespektují, což dokládají stížnosti občanů. Vloni
touto dobou jsme ve zpravodaji uveřejnili
článek o venčení psů, po nichž na veřejném prostranství často zůstanou výkaly.
V zimě je nekompromisně odhalil čerstvě
napadlý sníh. Fotogalerie „psích pozdravů“ na webu města nebyla příliš vzhledná… V našem městě se stejně jako jinde
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najdou zodpovědní majitelé psů, ale bohužel také ti neukáznění.
Problematice psů v Dobrušce se
na sklonku loňského roku věnoval kontrolní výbor města, a to z důvodu množících se stížností spoluobčanů na volně
pobíhající psy v centru města, na pískovištích dětských hřišť a možná také čím
dál větší neochoty jejich majitelů svého
čtyřnohého přítele si hlídat.
Kontrolní výbor nedospěl k závěru, že
je třeba vyhlášku aktualizovat, ale spíše
upozorňovat na tuto problematiku, sezná-

mit naše občany s vyhláškou a apelovat
na slušné chování, tedy spíše na zodpovědnost za své zvíře.
Psů přibývá. Je to celorepublikový
fenomén a je třeba naučit se s ním žít.
Připomeňte si znění městské vyhlášky.
Seznamte se s prostorem, který je v našem
městě určen k volnému pohybu psů. Připomínáme zákonnou povinnost přihlášení
psa do registru. Roční poplatek za domácího mazlíčka v bytě činí až 1500 korun,
ale třeba důchodci platí pouze 200 Kč.
Na městském úřadu v Solnické ulici čp.
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57 si můžete zdarma vyzvednout speciální
sáčky na psí exkrementy.
V Dobrušce žije stále více lidí v nájmech a svého miláčka mají přihlášeného
v místě svého trvalého bydlení. O to složitější je pak zjišťování celkového počtu
psů, kteří žijí s námi ve městě. Kontrolní
výbor uvítá jakékoli připomínky k tomuto
tématu. Pojďme se společně snažit, aby se
nám i vašim psím kamarádům žilo v našem městě co nejlépe. Abychom se nebáli
jít na procházku a nebo s dětmi na hřiště.

Z obecně závazné vyhlášky č. 2/2009
Článek 1
Pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích
1. Na veřejných prostranstvích na území
města Dobrušky jsou držitel psa nebo osoba doprovázející psa povinni mít psa na vodítku, pokud dále není stanoveno jinak.
2. Bez vodítka se na veřejných prostranstvích pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele mohou pohybovat:

a) psi, kteří jsou určeni jako průvodci
nebo pomocníci osob nevidomých a osob,
kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu,
pokud takovouto osobu doprovázejí;
b) služební psi ozbrojených sil, ozbrojených sborů a složek integrovaného záchranného systému při výkonu služby;
c) všichni psi na veřejném prostranství
vymezeném v příloze č. 1 vyhlášky.
Článek 2
Závěrečná ustanovení
1. Porušování této vyhlášky bude postihováno dle obecně závazných právních
předpisů.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Přílohou „psí“ vyhlášky je plánek s vymezením prostoru v Dobrušce, kde je
umožněn volný pohyb všech psů bez vodítka. Jedná se o pozemek p. č. 2186/312
v k. ú. Dobruška (u silnice na Opočno,

vedle bývalých skleníků, přístup z ulice
Tyršova po městské cestě p. č. 2892/1). Je
označen informačními tabulemi se symbolem psa.
Dobrušská vyhláška o pravidlech pohybu
psů vychází z předpisů: 1. § 34 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 2. přílohy 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb., 3. zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
(zr)

First responder – rychlejší pomoc také v našem městě

v civilním zaměstnání vyrábí autosedačky. „Záchranářství je vlastně mým koníčkem. Jsem kvalitně vyškolený a dále
se vzdělávám. Navíc ještě působím pod
ﬁrmou, která organizuje zdravotnický
dozor a kurzy první pomoci. Na pořízení
deﬁbrilátoru, který není lacinou záležitostí, mně přispěl můj zaměstnavatel ﬁrma
Adient, dále dobrušské společnosti
Servisbal a Alarm CZ, Autodoprava Filip
Hašek a TZBK Jan Kudláček. Patří jim
velké poděkování,“ dodává Lukáš Zelingr,
kterého jste už měli možnost vidět na několika městských akcích, na nichž byl v záchranářské uniformě nepřehlédnutelný.
„Zakoupil jsem si ji, aby mě lidi, kteří
můžou moje služby potřebovat, dobře rozpoznali.“
(six)

Pojem „First responder“
neboli dobrovolný záchranář obecně označuje
jednotlivce vyškoleného
na kardiopulmonální resuscitace (KPR) s pomocí
automatizovaného externího deﬁbrilátoru
(AED) a schopného realizovat rychlý zásah u člověka přímo ohroženého na životě dříve, než na místo dorazí výjezdová
skupina Zdravotnické záchranné služby. Včasné rozpoznání závažného stavu,
rychlá a správná první pomoc může mít
rozhodující vliv na zdravotní stav postiženého. Dispečink záchranné služby má
o momentální poloze dobrovolných záchranářů přehled prostřednictvím speciální aplikace Kiss Sharp, kterou používají
v mobilním telefonu.
Tři výjezdy během roku
První regionem v republice, kde vyškolení pomocníci začali působit, je
Královéhradecko. V Dobrušce se do dobrovolné záchranářské sítě zapojil LUKÁŠ
ZELINGR, který vysvětluje hlavní smysl
nové služby. „Dobrovolníci pokrývají zejména menší města a vesnice, kam to má
rychlá záchranka dál. Současně s vysláním nejbližších profesionálních záchranářů nám dispečink Královéhradeckého
kraje automaticky zašle do aplikace Kiss
Sharp výzvu k zásahu a SMS zprávu s podrobnostmi zahrnující místo nehody, její
popis a tak dále. Už třikrát během roku
mě povolali k úrazům, kterým jsem byl
nablízku. Na inkriminované místo mě
navedla GPS navigace v aplikaci. První
pomoc byla poskytnuta před příjezdem
profesionálních zdravotníků.“

Lukáš Zelingr
Záchranářství koníčkem
V aplikaci Kiss Sharp dobrovolní záchranáři označí stav, v němž se právě nacházejí. Zda jsou v pohotovosti, jakým
způsobem se momentálně pohybují
(autem, pěšky nebo
na kole) a zda disponují deﬁbrilátorem.
„Několik ﬁrst responderů včetně mě
vlastní AED, který
je účinný zejména
při zástavě krevního oběhu a ﬁbrilaci
komor,“ říká dobrovolný záchranář
z Dobrušky, který
9
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Používáte
biokontejnery?

Okénko poslance Petra Sadovského:
Kdo chrání naši komunikaci na sítích?

Od ledna je v sídlištní zástavbě města umístěno patnáct hnědých kontejnerů
na bioodpad. Po svém prvotním, poměrně
zdlouhavém hledání toho, který je nejbližší mému domovu, jsem si řekl, že třeba
nejsem jediný tápající a že bude vhodné
své spoluobčany seznámit s umístěním
těchto nových „třídících pomocníků“.
Vytvořil jsem proto jednoduchou mapku, která vám dopomůže najít si ten svůj.
Přitom nezbývá než doufat, že kontejnery
nezůstanou dlouho prázdné a že je začneme využívat ke všeobecně prospěšnému
účelu, k němuž jsou stvořeny. Sníží se
tím zátěž standardních šedých kontejnerů
a popelnic na směsný odpad. Pozor, jsou
určeny pouze na domácí bioodpad vznikající v kuchyních. Nepatří do nich tráva,
klacíky, které je třeba dovézt do kontejnerů u teplárny. Nepatří do nich ani masné
výrobky a masové zbytky. V případě masových komodit bych pro určité odlehčení
doporučil všem, aby je vůbec nevytvářeli.
Jinými slovy, aby dojídali jídlo, které dostanou na talíř, případně si kupovali jen
množství, které zkonzumují.
A rozhodně do nich nepatří to, co jsem
objevil v neděli 11. února v kontejneru
na parkovišti u kina. Neznámý „milovník
přírody“ do něho vhodil skleněný popelník. Podle reklamních nápisů, které jej
zdobí, pochází z doby již historicky překonané. Právě proto je docela nepatřičné
podobné výrobky ukládat společně s potravinovými zbytky. Skleněné věci patří pro
změnu do speciálních kontejnerů zelených
či bílých.
Jak je vidět, ještě se musíme stále hodně
učit, abychom si neničili naše okolí.
Petr Poláček, místostarosta

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je novým
orgánem, který se vyčlenil z Národního
bezpečnostního úřadu. „Ve čtvrtek 15.
února jsem společně s ostatními členy
bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny tento úřad navštívil. Přesvědčil
jsem se, že problémy, které nový úřad
řeší, se dotýkají každého z nás,“ prozradil
Petr Sadovský, dobrušský místostarosta
a poslanec parlamentu ČR.
Co má NÚKIB za úkol?
Podkladem pro založení (NÚKIB) se
stala novela zákona o kybernetické bezpečnosti. Orientovat se má na poskytovatele digitálních služeb. Vybrané instituce
z titulu zmiňovaného zákona musejí zaujmout příslušná bezpečnostní opatření
zamezující kybernetickým útokům. A jakékoli incidenty povinně oznamují právě
tomuto úřadu. Ten se zároveň koncentruje
nejen na samotnou ochranu, ale i na nutnou prevenci, aby k podobným případům
nedocházelo.
Nová instituce začala oﬁciálně fungovat od loňského srpna v Brně. Zastoupila
funkci
Národního
centra kybernetické
bezpečnosti. Zaměřovat se má mimo
jiné třeba na kryptograﬁckou ochranu, dále na ochranu
utajovaných informací v informačních
a
komunikačních
systémech, součástí nového úřadu je
i neveřejná služba
v rámci družicového
systému Galileo.

NÚKIB má aktuálně 177 zaměstnanců,
v budoucnu by se však počet měl navýšit
až na čtyři stovky. Organizační struktura
instituce je známá. Otázkou je, zda by
vzhledem k charakteru činnosti neměla
zůstat utajena. Důvodem založení úřadu se stal fakt, že odvětví kybernetické
bezpečnosti bylo potřeba začít spravovat samostatně. V působnosti samotného
Národního bezpečnostního úřadu proto
zůstaly již pouze otázky ochrany utajovaných informací, k jejichž řešení byl
původně určen.
Kybernetické útoky se stávají stále
naléhavějším tématem informační infrastruktury. Vládní tým jich detekuje asi
stovku měsíčně. „Nebezpečí mohou představovat pro klíčové služby státu, zajištění
bezpečnosti a jeho obranyschopnost, ale
také pro soukromé podnikatelské subjekty a v souvislosti s tím ochromit i běžný
život všech obyvatel. NÚKIB je tady pro
to, aby ochránil naši komunikaci a zajistil
bezpečnost našich počítačů,“ dodává místostarosta Dobrušky.
(zr)

Cyklisté, vjíždějte do náměstí opatrně!

Popelník do biokontejneru nepatří
Přehled umístění kontejnerů
na bioodpad v našem městě:
1. Javorová ulice čp. 382; 2. Družstevní 881; 3. Družstevní 878;
4. Za Univerzitou 874; 5. Orlická 984;
6. Solnická (za prodejnou); 7. Mírová 731; 8. U kina; 9. U průmyslovky;
10. Na Budíně (u knihovny); 11. Sportbar 870; 12. Pulická 839; 13. Orlická
978 (vzadu); 14. Domašínská 986;
15. Solnická ulice 822.
10

Od února je na základě mnoha přání
Dobrušťáků umožněn provoz cyklistů
z náměstí F. L. Věka směrem do Solnické ulice a naopak. Naléhavě žádáme
všechny cyklisty, aby hlavně při vjezdu
do náměstí jezdili opatrně s přihlédnutím k tomu, že horní část centra je pěší

klidovou zónou s častým přechodem
chodců mezi prodejnami Adler a Klobas.
Přibrzděte a do náměstí vjíždějte krokem
s tím, že dáte s laskavým úsměvem přednost každému chodci, kterého tam potkáte. Děkujeme předem.
(pol)
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Z HISTORIE
90 let | * 1928 – † 2011 Václav Čáp
* 27. března 1928
† 1. června 2011
Václav Čáp patřil k nevýraznějším
osobnostem dobrušské kultury druhé poloviny minulého a začátku našeho století.
Byl jedním z členů souboru ESO, který
se již v padesátých letech snažil o prosazení nových divadelních forem a později pokračoval ve své ochotnické činnosti
po déle než půl století.
V šedesátých letech začal organizovat divadelní představení na dobrušském gymnáziu, kde učil. V roce 1963
to byl Goldoniho Vějíř, pak následovali Macháčkovi Ženichové a další desítka
představení.
Jako herec se uplatnil především
v komediálních rolích, i když dokázal brilantně ztvárnit i postavy v detektivkách
či tragédiích. Komediální žánr byl však
jeho doménou nejvlastnější. Výrazná byla
například role vojenského vysloužilce
Bláhy ve Stroupežnického Našich furiantech a jako zvláštní kuriozitu si připomeňme jeho postavičku „Jožina z bažin“,
kterou jako němou roli sehrál ve Švandrlíkově Honoraci z pastoušky, jedné
z nejúspěšnějších inscenací dobrušských
ochotníků v sedmdesátých letech. Tato

role totiž nebyla autorem vůbec napsaná.
Václav si ji do hry přidal a sklidil u diváků velký úspěch.
V osmdesátých letech přešel z učitelského místa v gymnáziu na pražskou kon-

zervatoř. V herecké a ochotnické činnosti
pokračoval po návratu do Dobrušky v letech devadesátých. Režíroval jak soubor
mladých na gymnáziu, tak i místní ochotníky v souboru F. A. Šubert. Po roce 1989
založil vlastní divadelní soubor „Čáp“.
K ochotnickému divadlu dokázal přitáhnout velké množství lidí, a mohl tak inscenovat i hry početně herecky obsazené.
Vynikající úroveň měly obě inscenace
muzikálu Zvonokosy, Noc na Karlštejně,
či opereta Na tý louce zelený, které se dočkaly mnoha desítek repríz nejen v Dobrušce a okolí, ale i ve vzdálených místech
republiky. Jeho poslední činoherní režií
byla anglická komedie Habaďůra, která
měla dvě desítky repríz.
V roce 1989 se spolu s Jiřím Krejčím
stal jedním z prvních mluvčích dobrušského Občanského fóra a zastával i funkci
městského zastupitele a předsedy kulturní
komise města.
Na Václava Čápa vzpomínají nejen divadelníci, ale i jeho bývalí žáci – nezapomenutelné jsou majálesy, které se svými
studenty organizoval v šedesátých letech
(první v roce 1966), ale také školní plesy,
lyžařské výcviky či školní výlety, které
vždy okořenil svým originálním a studentům blízkým humorem. V letošním roce
si připomínáme jeho nedožité devadesáté
narozeniny.
(jm)

390 let | Povstání 1628
Vítězství habsburské katolické strany v bělohorské bitvě znamenalo deﬁnitivní porážku českých stavů. Vůdcové
stavovského povstání skončili na popravišti Staroměstského náměstí nebo
v emigraci a vítězové si začali diktovat
podmínky dalšího fungování českého
království.
Mezi ně patřila jako jedna z nejdůležitějších jednoznačná náboženská orientace všeho obyvatelstva. V řadě opatření
bylo rozhodující Obnovené zřízení zemské z roku 1627, které prohlásilo katolické náboženství za jediné, které je v zemi
přípustné. Ten, kdo chtěl nadále vyznávat
Boha jiným způsobem, musel odejít. Co
se týkalo poddaných, ti měli jedinou volbu, totiž konvertovat ke katolictví. Přesto
i mnozí z nich raději opustili vlast, než by
změnili svou víru.
Původní záměr byl provádět rekatolizaci nenásilnou, trpělivou formou. Avšak
velmi brzy byl tento způsob vystřídán
rekatolizací násilnou. Obnoveným zřízením zemským bylo zkrátka jiné náboženství než katolické prohlášeno v podstatě

za trestný čin a podle toho bylo s nekatolíky i zacházeno.
Každý tlak vzbuzuje protitlak, což
platí nejen pro fyziku, ale i pro oblast

jevů společenských. Jeden z největších
konfliktů, který v této souvislosti vznikl, se týkal právě našeho regionu a města
Dobrušky.
11
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ly mezi obyvatelstvem silný odpor,
který velmi rychle
přerostl v ozbrojené povstání. O jeho
průběhu bylo napsáno již mnohé, tak
připomeňme jen, že
k povstání se kromě vesnic připojila
i dvě města, Dobruška a Třebechovice pod Orebem.
Ozbrojená revolta
byla nakonec vojensky potlačena a její
účastníci
nemilosrdně
potrestáni.
Na 500 povstalců
Dobruška na takzvaném prospektu opočenského panství
bylo zabito, další
Začátkem února 1628 přijíždí na opo- stovky vzbouřených pak zajaty, mučeny
čenský zámek rekatolizační komise vedená a souzeny. Obce a města, která se povstání
opatem strahovského kláštera Kašparem zúčastnila, musela zaplatit velké pokuty.
z Questenberka. Jejím cílem byla oka- Jenom město Dobruška bylo potrestáno
mžitá konverze poddaných ke katolické pokutou 10 000 kop grošů míšenských,
církvi. Postoje a jednání komise vyvola- což bylo 20 % celkem uložených pokut.

Město bylo ožebračené, jeho hospodářství v troskách. Jen velmi pomalu se
z důsledků vzpamatovávalo. Dvacátá léta
17. století znamenají konec dosavadní
hospodářské prosperity a začátek velmi
složitého a těžkého období dějin města
a regionu.
Měšťané pochopili svoji účast v povstání jako boj za svobodu víry. Skrytým
účelem rekatolizace bylo však ještě jedno,
totiž hospodářská a politické podrobení
celé tehdejší společnosti.
Tajné vyznávání nekatolického způsobu víry přetrvalo v našem kraji přes
jeden a půl století do roku 1781, kdy
znovu (alespoň částečně) obnovil náboženskou svobodu toleranční patent císaře
Josefa II.
V letošním roce, právě v měsíci
březnu, si tedy připomínáme již 390 let
od povstání, které bylo důležitou událostí naší historie a které bylo i živnou
půdou a nadějí pro mnohé další generace
tajných evangelíků kraje pod Orlickými
horami.
(jm)

Z KULTURY
Do pivovaru v létě nově na dvě akce:
Den otevřených dveří a Rampušák Fest
Den otevřených dveří v dobrušském
rodinném pivovaru se těší stále vzrůstající popularitě. Poprvé se konal v roce
2011. Neustále se rozrůstající akce láká
do areálu pivovaru v polovině srpna nejen
milovníky dobrého piva, ale především
stále více příznivců dobré muziky. Hudební festival se postupem času přesunul
z nádvoří i do zrenovované pivovarské zahrady.
Letos organizace hudebního festivalu
a poznávacích exkurzí do útrob pivovaru
dozná zásadní změny. Vedení pivovaru
připravuje akce dvě. Už v červnu (sobota
16. 6.) se uskuteční Den otevřených dveří
a tradiční termín v polovině srpna (sobota 18. 8.) bude patřit hudebnímu festivalu
nesoucímu nový název - Rampušák Fest.

Areál dobrušského rodinného pivovaru
12

Areál víc lidí nepojme
„Den otevřených dveří jsme uspořádali
poprvé, kdy se o nás ještě příliš nevědělo.
Byla to malá akce, která se ale postupem
času začala rozrůstat,“ vysvětluje MILAN
VEDRA, majitel a hlavní sládek zdejšího
pivovaru. „Hudební nabídku jsme se snažili postupně vylepšovat. Evidentně se nám
to dařilo, protože návštěvnost se v posledních ročnících dostala na maximum.
Areál pivovaru už prostě víc lidí nepojme. Vloni jsme prodali čtyři tisíce dvě
stě vstupenek a pak jsme areál pivovaru
museli před dalšími zájemci uzavřít. Akce
se natolik rozrostla, že na organizaci hudebního programu spolupracujeme se
specializovanou agenturu a na zajištění
souvisejících činností této akce se podílí všichni zaměstnanci
pivovaru,
celá naše rodina
a desítky brigádníků.“
Letos se exkurze
a hudební program
rozdělí. Podle Milana Vedry sílily hlasy
návštěvníků, kteří
do dobrušského pivovaru přijížděli zejména za poznáním.
„Začali jsme si uvě-

Milan Vedra, majitel pivovaru a sládek
domovat, že k nám míří dvě skupiny lidí.
Jedni přichází za muzikou, druzí si chtějí
v klidu prohlédnout náš pivovar a hudba
je až tak nezajímá. A hudební produkce
s sebou přinášela ještě jeden problém.
Průvodci exkurzí si začali stěžovat, že
například při výkladu ve sladovně mají
účastníci prohlídky problém, zda poslouchat výklad nebo hudbu ze zahrady.“
Otevřené dveře budou opět zdarma
Vstup do areálu na den otevřených
dveří byl zpočátku zdarma. Na nádvoří
hrála dechovka nebo country. „Pak jsme
pozvali Jardu Uhlíře, další rok přijela Argema a tak dále. Postupně jsme zvali stále
zvučnější interprety, kteří mají pochopitelně vyšší ﬁnanční požadavky. Už několik sezon vybíráme vstupné, které nám
ovšem náklady na kapely ani nepokryje,“
prozrazuje Milan Vedra.
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bude pouze na nádvoří, jak byli lidé zvyklí v začátcích oblíbené akce.
Při prohlídkách se návštěvníci dostanou do všech výrobních prostor pivovaru – sladovny, varny a ležáckých sklepů.
Exkurze maximálně čtyřicetičlenné skupiny potrvá s výkladem necelou hodinu.
Během dne pětice průvodců odbaví okolo
tisícovky návštěvníků.
„Konkurence letních hudebních festivalů neustále roste. Angažování kapel,
které přitáhnou publikum, je organizačně
nesmírně těžké a ﬁnančně stále náročnější.
Myslím, že se nám na letošní Rampušák
Fest podařilo vybrat skutečně atraktivní
účinkující.“ Domněnky majitele pivovaru
o kvalitním výběru účinkujících, jimž vévodí skupina Arakain se zpěvačkou Lucií
Bílou, potvrdil nebývalý zájem o vánoční
předprodej za zvýhodněnou cenu. Vyprodalo se všech pět set vstupenek.
Pivovar zamlouvá kapely dva roky dopředu. Zásadní roli pochopitelně hrají ﬁnance. „Naše akce se z hlediska rozpočtu
dostává na vrchol toho, co jsme schopní
utáhnout. Náklady na program, poplatek
OSA, podium, ozvučení a technické zajištění vystupujících letošního Rampušák
Festu dosáhnou částky více než milion
dvě stě tisíc korun.“ Také proto se organizátoři rozhodli pro samostatnou akci
určenou primárně hudebním fanouškům,
kteří do Dobrušky přijedou především
za dobrou muzikou a dobrým pivem.

Úspěchy na soutěžích stále přibývají
Dobrušská piva na degustačních soutěžích nadále sklízí úspěchy. Diplomy se
už na stěny v kanceláři nevejdou, a tak se
nejnovější věší po chodbách. Vloni přibyla čtyři ocenění, což řečeno sportovní terminologií znamená umístění na stupních
vítězů. „Uspět je čím dál tím náročnější.
Počet malých pivovarů stále roste. Poroty posuzují v naší kategorii třeba i stovku
anonymních vzorků. Pokud se chcete prosadit na stupně vítězů, musíte být opravdu
dobří,“ prozrazuje sládek, jenž nejčerstvějšího úspěchu dosáhl v Českých Budějovicích. V neděli 18. února získal Zlatou
pivní pečeť patnáctistupňový F. L. Věk
v kategorii světlý speciál z minipivovaru.
V absolutním pořadí se umístil na bronzové příčce.
Pivovar dle aktuálního výstavu patří
Maximem budou tři tisíce návštěvníků
Organizace letošního Rampušák Festu do kategorie minipivovarů s výstavem
se oproti minulým ročníkům zjednoduší. do 10 tisíc hektolitrů. V průběhu po„Postavíme pouze jedno velké podium sledních let některé průmyslové pivovana zahradě, kde bude probíhat celá hudeb- ry „spadly“ do kategorie minipivovarů
ní produkce. Občerstvení bude zajištěno a řada malých zase „vyrostla“. Dobrušský
na nádvoří pivovaru. Restauraci během pivovar se horní hranici výtoče minipivofestivalu uzavřeme. Předpokládáme tak, varů přibližuje. „První rok po obnovení
že v tomto případě lze do areálu vpustit pivovaru v roce 2008 jsme vyrobili 300
hektolitrů piva, ale postupně jsme výrobu
maximálně do 3000 návštěvníků.
A jaká je představa o „novém“ dni ote- navyšovali. V současnosti vyprodukujevřených dveří naplánovaném na polovinu me ročně přes sedm tisíc hektolitrů piva.
června? Stěžejně nabídneme zdarma tra- Máme varnu, v níž se v minulosti vařilo až
diční exkurze do výrobních prostor pivo- 40 tisíc hektolitrů ročně, ale limituje nás
varu. K tomu poklidné posezení na dvoře nedostatek ležáckých sklepů a kvasných
a v restauraci, kde budou probíhat „Hody prostor, které dle našich ﬁnančních možs pivními specialitami“. Vše doplní ko- ností postupně rozšiřujeme. V minulosti
mornější hudební produkce z pódia, které se v prostoru, kde je nyní restaurace, vybouraly ležácké tanky. Nyní už je tam
těžko někdo vrátí
zpět,“ říká Milan
Vedra, podle něhož
ale další expanze
není cílem dobrušského pivovaru.
Prioritou
nové
technologie
Konkurence
na pivním trhu stále
Z loňského dne otevřených dveří:
roste. Konkrétně mipivovarská zahrada před pódiem doslova praskala ve švech
nipivovary zažívají

doslova boom. Renomované pivovary se
nedávno musely vyrovnat se zavedením
EET a zákazem kouření v hospodách, což
s sebou přineslo úbytek štamgastů. „Loňský rok nebyl jednoduchý, ale přestáli jsme
jej relativně v pohodě. Teď jsme dokonce
zaznamenali nejlepší leden v historii našeho pivovaru,“ pochvaluje si Milan Vedra
nečekaně úspěšnou bilanci prvního měsíce
v novém roce. „Veškeré prostředky, které
pivovar vyprodukuje, se vrací zpět do pivovaru, kde je stále co „opravovat“. Mimo
to byla část doposud provedených oprav
areálu a nákup některých investičních
celků ﬁnancována z vlastních rodinných
zdrojů. Rozšiřujeme technologie zejména
v dolní části pivovaru. Máme nový sklep,
který nám pomohl posunout se zase o kousek dál. Momentálně pracujeme na rekonstrukci spilky (prostor pro hlavní kvašení)
a prostoru pro stáčení piva do lahví.“

Obdobných tanků o různých objemech naplněných lahodným mokem je v pivovaru
pětadvacet
Dobrušský pivovar v současné době
vaří čtyři druhy piv – jedenáctku, dvanáctku, třináctku a patnáctku, přičemž dvě
se ﬁltrují (11° a 12°). Navíc každý měsíc
připravuje speciál. Posledním byl v únoru
třináctistupňový Vídeňský myslivec uvařený při příležitosti zvěřinových hodů.
„Z vídeňského sladu jsme vařili poprvé.
Dobrušské speciály sklízejí u lidí skutečně velký ohlas. Často k nám zavítají lidi
zdaleka právě jen kvůli tomu, aby ochutnali speciální pivo.“ Na Vánoce se prodávaly novinka medovo-skořicový Meďour
a Vánoční pozdrav z Dobrušky. Ujal se
Zabíjačkový chmelovárek. Na Velikonoce
se bude chystat klasika - Kačenčina čtrnáctka a pšeničná 12° - „Dobrušská jarní
pšenka“. Pro následující měsíce připravujeme další speciály, mezi prvními to
bude „Dobrušský ejlík“ (svrchně kvašené
pivo anglického či amerického typu ALE
- pozn. red.). Tento typ piv je momentálně velmi oblíbený. Piva jsou vyráběna
svrchním kvašením za použití převážně
zahraničních chmelů (amerických, novozélandských..). Vzhledem k tomu, že
kvašení s jiným typem kvasinek musí
probíhat odděleně od klasické výroby,
instalovali jsme proto nové kvasné tanky a chceme tento typ piva také zkusit,“
chystá se úspěšný sládek na další výzvu.
Bez speciálních piv se samozřejmě neobejdou ani obě největší pivovarské akce
letošního léta. A kdo pro vás speciály vymýšlí a připravuje? Určitě už tušíte – Milan Vedra osobně.
(six)
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Olympic v Dobrušce zásluhou Servisbalu
Na náměstí F. L. Věka v pátek 8. června vystoupí legendární Olympic. Město
Dobruška se o náklady na pořádání mimořádného koncertu podělí se společností
Servisbal Obaly, která v letošním roce slaví 25 let od svého založení.
„Naše spolupráce se Servisbalem trvá
už delší dobu a je velmi rozsáhlá. Vloni se
společnost například podílela na přípravě
ojedinělé výstavy Svět loutek ve společenském centru. Mimo jiné také zásluhou
Servisbalu na dobrušské nádraží přijíždí
v létě kinematovlak a ﬁrma na podzim podpořila pořádání dosavadních dvou ročníků
ﬁlmového semináře Dobrušská klapka,“
říká starosta Petr Lžíčař. Servisbal je také
významným partnerem hudebního festivalu F. L. Věka nebo ﬁnančně podporuje
sportovní kluby v našem městě a okolí.
Když Servisbal před deseti lety slavil
patnáct let své existence, spojil oslavy
s toulkami po historických památkách
v Dobrušce a Opočně. Silnice mezi oběma
městy tehdy křižoval historický autobus.
Servisbal ve svém areálu u sila současně
zorganizoval den otevřených dveří a kon-

Večer plný
barviček ve tmě

BAREVNÁ
TMA
Jsou to již dva roky, kdy tma poprvé
ukázala své barvičky. Všechny, kteří tenkrát přišli, přesvědčila, že i ve tmě se dá
dělat spousta věcí.
Ve čtvrtek 22. března se zrakově postižené děti, ale i dospěláci, z celého našeho
kraje opět sjedou do Dobrušky, aby vás
o tom přesvědčili. Program obohatí vystoupení místních menších i odrostlejších
dětí.
Každého, kdo přijme moje pozvání,
čeká krátká návštěva našeho světa - světa
věčné tmy. Samozřejmě, že malé světýlko vám ponecháme. Všichni účinkující
již pilně nacvičují. Pro zrakově postižené
bude největší odměnou, když uslyší potlesk, na který se již těší.
Přijměte, prosím, moje srdečné pozvání na výjimečný podvečer. Přijďte si užít
společně s námi příjemné chvíle.
Největší odměnou pro všechny v sále
bude, když se nám společně povede propojit svět vás, zdravých, se světem lidí,
kteří zvládají život i se svým hendikepem
Za všechny účinkující se na vás těší
Renata a Xanto
14

cert populární folklorní zpěvačky Jarmily
Šulákové. Před pěti lety při dvacetiletém
výročí se brány Servisbalu opět otevřely
a ﬁrma oživila vzpomínky na železniční
dopravu v Dobrušce, když na své náklady
vypravila z místního nádraží historický
vlak do Opočna.
Během nadcházejících oslav pětadvacetiletého trvání společnosti Servisbal
den otevřených dveří neuspořádá. „Naše
společnost se rozrostla a není to
v jejích prostorách
již možné. Ovšem
v průběhu roku budeme ve ﬁrmě pořádat různá setkání
a poskytovat prostor
našeho showroomu
pro tematické akce,
díky kterým nás můžou lidé navštívit,“
prozradila Renata
Danielisová, vedoucí marketingu. Vedení Servisbalu se

u příležitosti významného výročí rozhodlo nadělit Dobrušťákům společně s vedením města výjimečný zážitek v podobě
koncertu legendární kapely Olympic, která letos rovněž oslavuje – neuvěřitelnou
pětapadesátku!
(six)

Rozpis velikonočních bohoslužeb 2018
Zelený
čtvrtek
29. března
2018
Bílý Újezd
Dobré
Dobruška

18.00
16.00

Velký pátek
velkopáteční
obřady
30. března
2018
18.00
16.00

Bílá sobota
velikonoční
vigilie
31. března
2018
20.00
18.00

Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
1. dubna
2018
8.00
9.30
8.30
19.30
10.00

Pondělí
velikonoční
2. dubna
2018

18.00

18.00

20.00

18.00

18.00

20.00

kostel sv.
Prokopa

10.00

16.30
18.00

18.00

20.00

11.00
9.00

11.00
9.00

Přepychy
Pohoří
Opočno
Osečnice

8.00
9.30
8.30
19.30

děkanský
kostel

děkanský
kostel

děkanský
kostel

děkanský
kostel

děkanský
kostel

16.00

-

-

11.00

11.00

Dejte si Piňakoládu!
Kulturní zařízení města Dobrušky zvou
na koncert hudební skupiny Piňakoláda,
známé z televizní obrazovky. Uskuteční
se ve čtvrtek 8. března v 19 hodin v kulturním domě. Různorodým repertoárem
Piňakolády je mix žánrů – klasická, dechovka, country, folk a pop.
Pavla hraje na harmoniku, klavír, foukací harmoniku, kytaru a dokonce i na ﬂétnu.
Soňa je zpěvačka. Tento večer určitě zazní
skladby jako Kominíček, U studánky seděla, Sedm žlutých kamínků, La Pastorella
či Studentská halenka a pokud máte tyto
písničky rádi, neměli byste si nechat tento pořad ujít. Vše se odehraje při stolovém

uspořádání
a pořadatelé
si pro vás připraví drobné
občerstvení.
Předprodej
vstupenek
probíhá v Informačním
centru v Dobrušce.
Bližší informace
ke
koncertu vám poskytneme na telefonním čísle
777 418 746.
(mk)
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Velikonoce v rockovém stylu Loutkáři děkují za Františka
Do Dobrušky se valí kapely, které to chtějí na Velikonoce
v dobrušském kulturáku pořádně rozpálit, podobně jako o předloňských Vánocích. V Archlebových sadech poslední březnovou
sobotu vystoupí Iron Maiden revival (na snímku), Čí je to vina?
a No Rules z Hradce Králové. Příznivci řízné muziky se mohou
těšit na nefalšované Rockové Velikonoce.
Dvě skupiny mají dobrušské kořeny. Revival „mejdnů“ se
v roce 2003 přetransformoval z populární zábavové kapely FeRAT. Typický repertoár rockových pecek, mezi nimiž převládaly skladby třeba od Metalliky, Halloween, ZZTop nebo Jiřího
Schelingera, nahradily výhradně skladby anglické heavymetalové legendy proslulé nejen díky své hudbě, ale také maskotovi
Eddiemu, který se vyjímá na obalech téměř všech jejích elpíček.
Dobrušské kořeny mají dva členové Iron Maiden revival – kytarista Miroslav Šenkýř (Hradec Králové) a bubeník Miloš Pařízek
(Dolní Černůtky u Hořic). Skupinu dále tvoří zpěvák František
Král (Třebechovice), kytarista Miroslav Potoček (Třebechovice)
a basák Ivo Berky (Cotkytle).
Společně s rockovými bardy se na podiu vystřídá seskupení
Čí je to vina?, které na scéně působí podstatně kratší dobu – sedm
let. „Označení dobrušská kapela nám už asi nikdo neodpáře, ale
paradoxně už nikdo z nás v Dobrušce nebydlí,“ říká samozvaný
kapelník Polda, hrající na kytaru. „Známe se od mládí. Jsme parta
kamarádů, které navíc spojuje muzika.“ Čí je to vina? hraje vlastní repertoár opatřený původními texty. „Bylo nás pět, teď jsme
sexteto. Za bicími sedí Pařez, basa patří Kélovi, Candát hraje druhou kytaru, Zizi střídá ukulele s mandolínou a Víťa válí na harmoniku,“ představuje Polda zbytek „viny“ a dodává: „Stejně jako
třeba fotbalisté a hokejisté i my se těšíme na domácí publikum.“
A kam se vlastně bývalí Dobrušťáci rozutekli? Do Běchovic,
Chuchle, „Perníkova“, Hradce, Domašína a Opočna.
Rockové Velikonoce – sobota 31. března od 20.00 v kulturním
domě Dobruška.
(sše)

Všichni malí i velcí herci dobrušského Světa loutek všem velice děkují za podporu našeho nemocného kolegy Františka Veverky. Před
nedělním obědem 11. února jsme v loutkové
scéně sokolovny v Dobrušce odehráli divadelní hru Kašpárek a hrdina Šmidra, tentokráte
s podtitulem Loutky hrají pro Františka. Celkem se podařilo vybrat 1.500 Kč. Tuto částku
jsme zaslali našemu kolegovi Františku Veverkovi jako pomoc na úhradu nákladné léčby
jeho velmi těžké nemoci. DĚKUJEME.
Jitka Kozubová a Pavel Štěpán

Předběžné přihlášky
do kurzu tance a společenské výchovy
pro začátečníky
Přihlášky můžete podávat od 1. března 2018 osobně v informačním centru na předtištěný formulář, který bude
k dispozici nebo elektronicky na adrese
http://www.kulturadobruska.cz/kulturni-dum/aktuality/
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, adresu, telefonní (případně i e-mailový kontakt) a místo školy, kterou
bude uchazeč od září 2018 pravděpodobně studovat.
Vlastní zápis do kurzu proběhne v sobotu 7. dubna od 9.00
do 12.00 hodin v Kulturním domě a další následující pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin ve Společenském centru-Kině 70.
Cena kurzovného 1.500 Kč, cena gardenky 400 Kč.
Platí se hotově při zápisu.
Kurz začne v sobotu 1. září v 19.00,
zakončí jej věneček v sobotu 8. prosince 2018.
Vyučují Mgr. Lucie Krtičková a Jan Souček,
reprodukovanou hudbu zajišťuje kulturní dům.
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky,
středisko Kulturní dům, Nádražní 535, Dobruška
Tel.: 494 629 529, mobil: 603 373 752,
e-mail: kdmd.dobruska@tiscali.cz

FOTOFÓR: PROPISKY V KRABICI

Zásilková služba na začátku února doručila na sekretariát městského úřadu velký balík o rozměrech 50 x 30 x 20 centimetrů.
Jaké bylo překvapení, když se jej podařilo rozbalit? Uvnitř se skrývaly pouze dvě drobounké propisovací tužky.☺
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VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK - BŘEZEN 2018
Beletrie pro dospělé
kolektiv autorů
Dan Angus
Daniela Kovářová,
Radim Uzel
Charles Martin
Jáchym Topol
Markéta Harasimová
Suzanne Lulingová
S. K. Tremayne
James Herbert
Katarína Gillerová
Caite Dolan-Leachová
Tommi Kinnunen
Dot Hutchisonová

Arnold Ehret
Se psem mě baví svět:
povídání známých lidí
o (zatím) neznámých psech
Hororové povídky
Jak se žije padesátkám,
aneb Čarodějnice neupalovat
Hora mezi námi
Děsivý spřežení
Purpurové doteky
Má léta u Diora
Ledové sestry
Doupě
Jestli mi uvěříš
Sestry až za hrob
Čtyřcestí
Sběratel motýlů

Naučná literatura pro dospělé
George W. Beahm
Stephen King: čtyřicet let hrůzy
Milan Rýzl
Parapsychologie
Jiří Jůzl
Z Trutnova na Colorado River
Jana Procházková
Po stopách současného
českého umění

Bezhlenová dieta
Šití krok za krokem
Příběhy obyčejného uzdravení
Průvodce smrtelníka
Božská proporce v geometrii
a v číslech

Jan Hnízdil
Ondřej Nezbeda
Léonard Ribord
Literatura pro děti
Sarah Andersenová

Dospělost je mýtus: sbírka
komiksů Sarah's scribbles
Nathalie Choux
Objevujeme svět! Fotbal
Ondřej Hník
Můj atlas Česka
Paula Harrisonová
Tajemní zachránci.
Bouřkový drak
Neville Astley, Mark Baker Příběhy o prasátku Peppě
Jiří Chalupa, Ladislav Špaček VELMistrE: etiketa pro ty,
kterým to trochu pálí, není nuda
Sebastien de Castel
Divotvůrce
Tomáš Holíček
Příběhy z kovářovic komína
Josef Kejha
Sára a toulavý dědeček
Hana Vašková,
Petra Bartíková
Vyber si své řemeslo
Kevin Sands
Alchymistova šifra
Disney Enterprises
Soﬁe První. Odpolední svačinka

Poznámky pod čarou aneb náš tip pro tento měsíc:
Literatura pro dospělé:
Jiří Olič, Lev Pavluch: LADA
2. vydání, Slovart, Praha, 2016, 743 s.,
1490 Kč
Obrazová
monograﬁe o jednom
z nejvýznamn ě j š í c h
českých výtvarných
umělců, jehož
proslulost již
v době meziválečné pře-

sáhla hranice tehdejšího Československa.
Dnes se řadí mezi nejosobitější a nejvýraznější evropské kreslíře první poloviny
20. století a v domácím prostředí je snad
nejpopulárnějším malířem v historii. Kniha na cca 750 tiskových stranách přináší
více než 850 barevných reprodukcí Ladova díla. Pouze k prezenčnímu vypůjčení.
Hodnocení z databáze knih: 89%
Literatura pro mládež:
Joanna K. Rowlingová: FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
4. vydání, Albatros, Praha, 2017, 151 s.,
499 Kč

D o p r o vodný svazek
k sérii o Harrym Potterovi,
magizoolog
Mlok Scamander se vrátil
z cesty po světě, během níž
našel a zdokumentoval pestrou škálu kouzelných tvorů a uspořádal je
do tohoto přehledu...
Hodnocení z databáze knih: 89%

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci březnu oslaví významná životní jubilea:
Jaroslav Dusílek
95 let Dobruška, Javorová
Alois Králíček
94 let Dobruška, Solnická
Libuše Baracová
91 let Dobruška, Javorová
Helena Frelichová
85 let Dobruška, Radima Drejsla
Drahomíra Ouřadová
85 let Dobruška, Opočenská
Josef Chlumecký
70 let Dobruška, Za Universitou
Jan Křivka
70 let Dobruška, Na Budíně
Jiří Novák
70 let Dobruška, Čs. odboje
Zdeňka Nováková
70 let Dobruška, Za Universitou
Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.
Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním.
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ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI
V lednu z našich řad odešli:
Vernerová Marie
Šveráková Alenka
Šnejdrová Květa

1941
1935
1932

Dobruška
Dobruška
Dobruška

Čest jejich světlé památce!
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ZE ŠKOL
SPŠel•it tvoří... – úspěšná výstava fotografií a grafiky žáků
Žáci z oboru Aplikační software a multimédia ze Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií
v Dobrušce sklízeli během ledna úspěch
s výstavou svých fotograﬁí a graﬁky
v malém sále společenského centra a lapidáriu městského úřadu.
Vernisáž ve čtvrtek 11. ledna zahájil
František Nagy, který pro výstavu a její
instalaci zajistil zázemí a technickou
podporu. Starostu města Dobrušky Petra
Lžíčaře, který mimo jiné připomněl vzájemnou spolupráci školy s městem, příjemně překvapil fakt, že je ve škole tolik
talentovaných žáků, kteří dokážou uspořádat vlastní výstavu. Dále připomněl, že
se jedná o první výstavu v historii Dobrušky, pořádanou v obdobném rozsahu
střední školou.

Kresba uhlem studentky Kláry Petrové
ze třídy T3E.

Výstavu SPŠel●it tvoří... oﬁciálně zahájil slavnostní přípitek. Vystavené fotograﬁe, graﬁky a další kreativní kombinace
žáků byly rozprostřeny v šesti skleněných
vitrínách a na dlouhé stěně lapidária.
Návštěvníci rovněž obdivovali výsledky
zhmotnění digitálních bodů v rámci výuky
předmětu Počítačová graﬁka a multimédia a práce v kroužku multimédií. Některé
zdroje vystavovaných děl byly pořízeny
během dalších mimoškolních aktivit.
„Po editaci fotografií a digitalizaci
grafiky si žáci v procesu dokončování tiskovin svá díla vytiskli na zvolený papír
podle žánru. Zásluhou technického zázemí a vybavení školních studoven si žáci
v poslední fázi finalizace tiskovin vše
nakašírovali a dle zvoleného formátu ořezali. Výstava v neposlední řadě nabídla
ukázky zpracování a výroby nástěnných
kalendářů,“ uvedl Jaroslav Mužík, učitel odborných předmětů SPŠel●it a vedoucí zmíněného zájmového kroužku.
„Musím připomenout, že výstava by nevznikla bez podpory společnosti FOMEI,
která je naším výhradním dodavatelem
materiálů a zařízení pro výrobu spotřební a profesionální fotografie. Rovněž
využíváme jejích odborných přednášek,
stáží a exkurzí. Čerpáme z nich nové vědomosti,“ doplnil Jaroslav Mužík, jenž
na závěr poděkoval zastupitelům města

Grafika malovaná temperami Lucie Vojnarové (třída T4B).
Dobrušky za možnost realizace výstavy.
„Rovněž děkuji svým spolupracovníkům
za morální i fyzickou podporu a také
všem žákům, kteří se na tvorbě a instalaci
výstavy SPŠel●it tvoří... nemalou měrou
podíleli.“
(jm, six)

Výchovný koncert, který žáky rozhodně nenudil
Ve středu 31. ledna byla celá naše Základní škola Františka Kupky pozvána
na výchovný koncert o populární hudbě
do místního kina.
Za bouřlivého potlesku se nám představila kapela „My vám taky“ ze Základní
umělecké školy v Opočně. Přivítala nás
znělkou z ﬁlmu Profesionálové. Postupně
jsme se seznámili s různými styly populární hudby. Vedoucí kapely pan Luboš

Votroubek do představení zapojoval i publikum, což se ukázalo jako skvělý tah.
Mezi účinkujícími byli bývalí i současní
žáci naší školy.
Koncert se všem moc líbil a nakonec
jsme si vyžádali i přídavek. Odešli jsme se
skvělými pocity a získali nové vědomosti.
V. Suchánek, L. Prostředník, D. Říha žáci 9. B Základní školy
Františka Kupky, Dobruška
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Žáci ZŠ Františka Kupky navštívili Filharmonii v Hradci Králové
V pátek 26. ledna žáci ze tříd 6.A
a 6.B s paní učitelkou Radanou Moravcovou a s panem
učitelem Martinem
Koblásou na vyrazili
na výchovný koncert do Filharmonie
v Hradci Králové
v rámci výuky hudební výchovy. Všichni
se moc na společný
den těšili.

Představení Sergeje Prokofjeva se
jmenovalo Péťa a vlk. Pořad moderoval
známý herec Miroslav Táborský. Začal
vyprávěním příběhu, do kterého hrály
různé druhy nástrojů. Na plátně se promítaly obrázky. Měli jsme možnost vidět
a slyšet spoustu nástrojů naživo.
Mně se nejvíce líbila harfa. Organizátoři koncertu si pro nás připravili i dvě
soutěže.
Představení se nám líbilo a sklidilo
velký potlesk. Byli jsme rádi, že jsme to
mohli vidět.
Anežka Melicharčiková, 6.B

Výherci soutěže
budou odměněni třídenním výletem

Logo Základní školy
Františka Kupky

Žáci Základní školy Františka Kupky se pravidelně účastní soutěží, které
jsou vyhlašovány různými organizacemi.
Jedné takové soutěže se zúčastnila třída
6. A. Téma znělo: „Trpělivost růže přináší“. Seznamte se s fotograﬁí a článkem,

V minulém školním roce se uskutečnila soutěž, v níž žáci navrhovali nové
logo školy. Přinášíme článek a logo, které
v soutěži zvítězilo. Děkujeme všem účastníkům soutěže.
Alena Bačíková,
ředitelka ZŠ F. Kupky

které získaly první místo. Žáci s třídním
učitelem Martinem Koblásou budou odměněni krásným výletem. Gratulujeme
a přejeme nevšední zážitky.
vedení ZŠ F. Kupky

Trpělivost růže přináší
Malá Lucinka se moc těšila, až nastoupí do první třídy. První rok zvládla bez
potíží. Ty začaly ve druhé třídě, nešla jí
čeština a každým rokem se zhoršovala
v dalším předmětu. Rodiče ji chtěli zařídit doučování, ale vždy jen mávla rukou
a odešla pryč.
Po pár letech už to nebyla malá Lucinka, byla to slečna, která šla do sedmé
třídy. Díky tomu, že se začala o něco víc
učit, postoupila do sedmého ročníku. To,
že málem propadla, v ní probudilo strach
a pochopila, že může něčeho dosáhnout
pouze vlastní pílí. Roky přibývaly a Lucka dospívala. Velkou změnou bylo, že
na vysvědčení měla jen tři dvojky a jednu trojku, ostatní známky byly jedničky.
Lucka byla na konci deváté třídy a pomalu se chystala na střední školu. Samozřej-
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mě, bála se, protože nevěděla, co ji čeká.
V takovýchto chvílích strachu jí vždy pomáhala plyšová růže, kterou dostala, když
byla malá. S touto růží překonala i tento
strach a dostala se na svou vysněnou školu. Po čase si zde našla i nové kamarádky.
Ve druhém ročníku na střední škole šla
po chodbě a potkala Petra. Petr byl velmi hezký a pohledný mladý muž. Rázem
je cesta cíl a Petr už má její číslo s poznámkou P.S. Zavolej mi! Druhý den Petr
opravdu zavolal, sešli se v parku a Lucka
dostala první pusu. Po čase museli Lucka i Petr opustit střední školu a vydat se
na vysokou školu. Lucka měla sen stát se
právničkou, Petr policistou. Jejich láska
byla natolik veliká, že se Petr rozhodl přestoupit na práva, aby mohli trávit co nejvíce času společně.
Po ukončení právnické školy následovala svatba a oba
byli velmi šťastni.
Práce právních zástupců je bavila.
Po nějakém čase se
jim narodil první
potomek.
Z toho vyplývá,
že úsilí, které vložíme nejen do vzdělání, přinese po čase
své růže.
Viktorija Daňkiv

Vyhlášení výsledků
školní soutěže
Do soutěže o logo školy nám bylo doručeno celkem 32 zajímavých návrhů.
Většina návrhů nějakou nitkou spojovala
školu – Františka Kupku – město Dobrušku – vzdělávání – sportovní úspěchy školy. Pedagogy nejvíce oslovilo jednoduché
logo znázorňující knihu a psací potřeby
– odjakživa nejpotřebnější potřeby při
vzdělávání.
Za vítězné logo bylo komisí ve složení Roman Novák, Marek Hejzlar, Libuše
Hainišová vybráno logo žáka Filipa Bašeho a jeho maminky.
Logo v sobě nese iniciály Františka
Kupky, znázorňuje budovu – školu,
dveře – cestu ke vzdělání a v neposlední
řadě obsahuje i malý smajlík – vzdělávání by mělo být zábava.
Po malých graﬁckých a barevných korekcích bude toto logo používáno jako
oﬁciální logo Základní školy Františka
Kupky Dobruška.
Vítězi blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme.
Mgr. Marek Hejzlar
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Skvělé úspěchy
na anglické
olympiádě
Žáci základní školy Františka Kupky
Dorota Nováková z 8. ročníku a Jan Říkal
z 9. ročníku skvěle reprezentovali Dobrušku v okresním kole olympiády v anglickém jazyce, které se uskutečnilo v úterý
13. února v Rychnově nad Kněžnou. Blahopřejeme zejména Honzovi k vítězství.
Věříme, že si dobře povede i v krajském
kole 22. března v Hradci Králové. Dorota
skončila na výborném pátém místě.
Mgr. Milena Vodehnalová
Jan Říkal,
vítěz okresní kola olympiády v angličtině

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Základní škola v Opočenské ulici
v Dobrušce zve
ve středu 28. března
v době od 8.00 do 14.00 hodin,
na 15. Den otevřených dveří.
Při této příležitosti se pod záštitou
Královéhradeckého kraje
uskuteční výstava soutěžních prací
žáků speciálních škol na téma
„Velikonoční tradice“.
Návštěvníci budou moci hlasovat,
a utvořit takzvanou „lidovou porotu“. Každý může svým hlasem přispět
k výběru nejlepší práce a jejího ocenění. Možnost prohlídky všech prostor
školy i návštěva vyučovacích hodin.
Srdečně zvou
zaměstnanci ZŠ Opočenská

Mazlení pejsků a kočiček odměnou
V úterý 23. ledna naše škola přivítala
nové žáky. Ale nebyli to žáci člověčí…
Tihle žáci měli čtyři nohy, chlupy a ocásky. Teď se asi divíte, kdo to k nám přišel
a chtěl se s námi učit. My vám to tedy prozradíme.
Již poněkolikáté nás navštívily členky
organizace Aura Canis se svými zvířecími mazlíčky. Některé z nich už důvěrně
známe, tudíž pro nás nebyli překvapením.
V minulosti jsme se již setkali s klidnou
a trpělivou fenkou Ájou a divokou Eleanor,
kocourem Everestem a roztomilým králíčkem Hopem. Ovšem zavítali mezi nás
i jejich noví zvířecí kamarádi. Paní terapeutka Alena Holotíková nám představila
dvouměsíční štěňátko čivavy Agátu a paní

terapeutka Helena Rückerová zase mládě
sibiřské kočky, kteří se teprve učí od svých
zkušenějších zvířecích kamarádů.
Program začal ukázkou poslušnosti a dovedností pejsků – chůze u nohy,
slalom, podání pac, hledání ukrytých pamlsků, válení sudů… Za každý správně
splněný pokyn byli odměněni potleskem
a piškotem. Ani malý králíček se nenechal
zahanbit a předvedl nám „králičí hop“
přes překážky. Také jsme měli možnost
podrobněji se seznámit s řečí těla kočky,
péčí o kočky a jejich chovem.
Odměnou nejen pro zvířátka, ale i pro
nás, bylo následné mazlení, česání a hlazení pejsků a kočiček. A abychom nezapomněli…! Naši zvířecí kamarádi se

v závěru věnovali svému hlavnímu úkolu,
tedy canisterapeutické činnosti a některým z nás zahřívali ztuhlé svaly. To se nám
moc líbilo ☺! Škoda, že nás nenavštěvují
častěji. Velké díky patří jejich majitelkám.
ZŠ Opočenská, Dobruška

Bramborová medaile florbalistů v těžké konkurenci?
Jednoznačně skvělý úspěch!
la, Opočenská při
svém třetím startu
na turnaji obsadila
krásné čtvrté místo.
Sportovního klání se
mohli zúčastnit i bývalí žáci škol, kteří
pokračují v dalším
vzdělávání.
Naše
družstvo posílil loňFlorbalový tým ZŠ Opočenská skončil v Jaroměři krůček pod ský absolvent Rastupni vítězů. Zleva: František Tulej, Robin Tulej, Radek Wese- dek Tulej. V útoku
lak, Tomáš Hradecký, Radek Tulej.
nezištně přihrával
a
svým
bezchybným
výkonem tak přiTradiční ﬂorbalový turnaj Jaroměřská hokejka se konal 25. ledna v areálu spěl k rozhodujícím brankám v jednotlisportovních a volnočasových aktivit v Ja- vých zápasech. V důležitých momentech
roměři. Soutěž pořádala Základní škola dobrušskou školu podržel i nováček
týmu – brankář Tomáš Hradecký. Zápas
speciální Jaroměř za podpory města.
Sedmého ročníku soutěže se účastnil od zápasu získával na sebedůvěře, rychle
rekordní počet devíti týmů z Královéhra- se zlepšoval a velkou měrou se tak podeckého kraje. Dobrušská Základní ško- dílel na výborném konečném umístění.

Radost z úspěchu byla obrovská a znásobená oceněním pro všechny účastníky
turnaje – sladkou odměnou a pamětními
medailemi.
Součástí setkání, určeného pro žáky
základních škol speciálních, byly i dovednostní disciplíny – slalom s hokejkou
a míčkem, střelba na brankáře, štafeta
s hokejkou a míčkem a chůze nebo běh
s hokejkou a míčkem na čas.
Celý den doprovázela příjemná atmosféra a děti kromě pěkných zážitků navázaly i nová přátelství. Všichni účastníci se
již teď mohou těšit nejen na příští ročník,
ale i na listopadové Sportovní setkání dětí
ze základních škol speciálních Královéhradeckého kraje. Náplní akce budou zejména netradiční kolektivní sporty a hry:
kin-ball, holomajzna, speciální vybíjená,
speciální kopaná a ringo.
ZŠ Opočenská, Dobruška
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLADÉ
Vješák pluje proti „digi proudu“

V březnu se ve Vješáku zaměříme
na jedno z aktuálních témat mladé generace, kterým jsou sociální sítě. Názvy
jako Facebook, Messenger, Instagram,
Twitter nebo Snapchat jsou dnes běžnou

součástí
slovníku
každého teenagera
a doba, po kterou
jsou mladí lidé online, by se dala měřit
v řádu desítek hodin
týdně. Právě z tohoto důvodu jsme
se rozhodli položit
Vješákovcům zajímavé výzvy a podněty ohledně jejich
působení a vystupování na sociálních
sítích.
Ve čtvrtek 15. března se v prostorách
klubu uskuteční interaktivní diskuze s názvem „Život online
II – život na sociálních sítích“. V rámci
této aktivity se účastníci budou moci dozvědět zajímavé a pro někoho možná i nečekané informace o fungování sociálních
sítí. Současně proběhne diskuze, ve které
bude moci každý vyjádřit svůj názor, podělit se o své zkušenosti a zážitky a zhodnotit si svůj čas strávený online. V týdnu
od pondělí 19. do pátku 23. března pak
budeme čelit jedné z nejzajímavějších výzev, kterou bude představovat akce s názvem „Digitální detox“. Tato akce bude
spočívat v tom, že vedoucí a dobrovolníci
z Vješáku společně s mladými, kteří budou mít zájem se k této výzvě připojit, od-

pojí wiﬁ, vypnou mobilní data a vyzkouší
si týden života bez připojení k internetu.
Stejně tak i v rámci pravidelné otevírací
doby klubu necháme naše telefony schované a užijeme si společný čas při klasických deskovkách a jiných akčních hrách.
Rozsah, v jakém budou účastníci tuto výzvu absolvovat, záleží na každém z nich.
Ti nejodvážnější mohou rozšířit digitální detox kromě používání sociálních sítí
také na počítačové hry či na sledování videí na youtube. V tomto směru se odvaze
meze nekladou. Na konci týdne si společně zhodnotíme, jak byl kdo úspěšný, co
nám tento týden přinesl a jestli chceme
v tomto oﬄine směru do budoucna alespoň částečně pokračovat.
Ukončení Digitálního detoxu oslavíme
v sobotu 24. března Klubovým koncertem. Součástí koncertu bude hudební vystoupení acoustic-popové kapely Stripes
of Glory z Ostrova nad Ohří a liberecké
rock-popové kapely The Neons. Tato hudební akce proběhne od 18 hodin přímo
v prostorách klubu, přičemž vstupenky
na koncert budou v předprodeji od začátku března ve Vješáku za cenu 70 Kč.
Na organizaci se bude podílet Rodinné
centrum Sedmikráska, které společným
koncertem zakončí svůj „Týden bezpečnosti“, jež se uskuteční v termínu od pondělí 19. do pátku 23. března.
Za tým Vješáku,
Mgr. Gabriela Machová

Obdivuhodná bilance dobrušských kynologů
Naše základní kynologická organizace v Dobrušce (ZKO) se
má opět čím pochlubit. Sportovní kynologové mají za rok 2017
skvělé výsledky - reprezentovali jsme naše město na různých závodech v Královéhradeckém kraji.
Sedmnáctkrát jsme startovali v různých kategoriích. Poprvé
jsme se zúčastnili závodu v Novém Bydžově – Moravec IPO3
(2. místo), Moravec stopa ZVV1 (4.), Brožová stopa ZVV1 (3.),
Kurlandová ZZO1 (3.); Dvůr Králové n. L. – Moravec ZVV1 (2.
místo ), Brožová ZZO1 (5.); Kostelecký závod – Moravec IPO3
(3.), Moravcová ZZO1 (6.), Kurlandová ZZO1 (1.); Náchodské
štěkání – Moravec IPO3 (3.); Nový Hradec Králové – Moravec
IPO3 (2.), Moravec FPr1 (1.), Brožová FPr1 (5.); O pohár města Broumova – Moravec ZVV1 (3.), Brožová ZM (8.); Moravec
ZVV1 (3.), Matějů ml. (7.). Stále si nejlépe vede Pepa Moravec!
Obdobně velkou účastí na závodech se může pochlubit jen málo
organizací.
Ve dvou termínech jsme pořádali zkoušky z výkonu. První
15. října se z naší organizace účastnili čtyři psovodi. Zkoušku
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sice úspěšně složili jen tři, ale to se stává. Nervy nám všem pracují. Ve zkoušce
obstál Moravec IPO3, Lepš Bh, Brožová Bh a ještě dva psovodi – ZKO Opočno - Adam IPO1, ZKO Nový Hradec
Králové - Fiala IPO3 (rozhodčí: Jaromír
Klapal). Ve druhém termínu 17. listopadu nastoupilo pět našich členů a všichni
úspěli. Opět Moravec ZPS1, Lepš FPr1,
Brožová FPr1- to byly stopařské zkoušky,
Matějů ml. ZVV1 a Kurlandová ZZO1,
pak p. Adam IPO2 ze ZKO Opočno také
výborně (rozhodčí: Markéta Dvořáková).
Máme radost, že se naši psovodi se psy
důsledně připravují.
Na začátku září jsme na našem kynologickém cvičišti předvedli veřejnosti ukázky z výcviku psů. Účastnili se psovodi se
zkušenými psy, ale i začátečníci. Pozvali
jsme hosta paní cvičitelku Sovákovou,
která se věnuje novému psímu sportu Obedience, který dosud není v České republice příliš známý. Se svými psy předvedla,
jak výcvik vypadá, a podala o tomto zajímavém sportu další informace. Bylo to
velmi pěkné a poučné setkání. Jsme velmi
rádi, že si na naši akci udělala čas.

Moc nás těší zájem veřejnosti o sportovní kynologii v Dobrušce. Věříme, že
naše organizace je přínosem začínajícím
pejskařům v našem městě i okolí. Naučí
se zde povelové technice a jak pracovat
se svými psy. V ZKO Dobruška se snažíme zkvalitnit přístup k novým zájem-

cům o výcvik. Naše dvě členky složily
v červnu instruktorský kurz, který dostatečně prověřil jejich kynologické znalosti.
Doufáme, že se naše organizace bude nadále rozrůstat a budeme i v dalších letech
úspěšní.
Základní kynologická organizace
Dobruška

RODINNÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
www.jbdobruska.cz

Rodinné
centrum Sedmikráska,
stejně tak Volnočasový klub Vješák,
jsou členy Asociace Comeniana již
od roku 2015. Rádi bychom vám ji touto
cestou představili. Vychází z myšlenek
biskupa Jednoty bratrské a učitele národů
J. A. Komenského, z jeho systému výchovy a vzdělávání, který je natolik funkční a nadčasový, že dosud nebyl žádnou
jinou alternativou překonán. Asociace
Comeniana byla založena Jednotou bratrskou v ČR a sdružuje mateřská a rodinná
centra, dětské kluby, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, seniorské kluby
a organizace, které rozličným způsobem
pomáhají znevýhodněným osobám s integrací do společnosti. Poskytuje komplexní
pomoc rodině jako celku. Věnuje se prevenci sociálně-patologických jevů v rodině i ve společnosti. Podporuje tradiční
rodinné hodnoty a zdravé mezigenerační
vztahy. Nabízí přátelské, bezpečné a důvěryhodné zázemí v komunitním prostředí
pro všechny možné věkové kategorie, sociální skupiny a všechny typy rodin, bez
rozdílu sociálního a společenského postavení, vyznání víry, národnosti, či etnické
příslušnosti.
V současné době probíhá aktuální kampaň Asociace Comeniana na podporu rodin ,,Dejte dětem svůj čas‘‘, jejímž cílem

Dejte dětem svůj čas
je povzbudit dospělé členy rodiny k tomu,
aby darovali svým dětem jeden z nejdůležitějších vkladů do života – smysluplně
strávený společný čas. Rodinné centrum
Sedmikráska i volnočasový klub Vješák
jsou aktivně zapojeni do této kampaně.
V dnešní době, kdy můžeme naše miláčky
zahrnout veškerým luxusem od dobrého
jídla a pití přes hračky, sportovní vybavení či elektroniku až k super zájmovým
kroužkům či prázdninovým pobytům,
někdy zapomeneme na to obyčejné a tolik důležité, jen být s nimi a dělat něco
společně…jít ven, vyrazit do lesa, zahrát
si fotbal, číst knížku, zahrát si deskovou
hru, vyrábět něco opravit či společně vařit. Povídat si, naslouchat si a obohacovat

sedmikraska@jbdobruska.cz

tak jeden druhého. Omezit televizi, počítač, mobily a další. To, co vložíme do našich dětí skrze společně strávené chvíle,
je hodnota, která se nikdy neztratí a nic
z materiálního zabezpečení ji nemůže
překonat ani nahradit. „Pojďte společně,
fandíme vám.“
Za tým Sedmikrásky
Mgr. Kateřina Faltová

Ochutnejte nové čokolády s kousky ovoce
Informační centrum na náměstí
F. L. Věka od poloviny února nabízí
k zakoupení nové dárkové čokolády se
dvěma jarními motivy dobrušské radnice. Přijďte si zakoupit exkluzivní dárek
pro vaše nejbližší, přátele (třeba k Velikonocům) nebo jen tak na mlsání. Členové redakce Dobrušského zpravodaje
už hořké čokolády s kousky brusinek
a višní ochutnali a svorně potvrzují jsou skvělé! Cena 99 Kč (225 gramů).
(zr)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALEIDOSKOP
březen 2018
MUZEUM
Šubertovo náměstí 45, telefon: 494 629 668 a 725 048 991
RADNIČNÍ VĚŽ (výstavy Mládí Františka Kupky, Hrdelní právo, Alois Beer, výstup na ochoz věže) je mimo sezónu přístupná
na předchozí objednání v muzeu nebo v informačním centru.

přehled akcí
Sobota 31. března ve 20.00
ROCKOVÉ VELIKONOCE
Hrají: No Rules (garage-grunge, Hradec Králové), Čí je to vina?
(death-pop, Dobruška), Iron Maiden Revival (heavy metal, Hradec Králové). Pořádá Město Dobruška. Vstupné 100 Kč.

SVĚT LOUTEK
Sokolovna - Opočenská 585

KULTURNÍ DŮM
Nádražní 535, telefon 777 418 746 a 494 623 802
(informace o pronájmu sálu, klubovny a dalších prostor KD)
Středa 7. března od 19.00 hodin
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ
(manželské a partnerské dvojice)
Čtvrtek 8. března v 19.00
PIŇAKOLÁDA
Koncert hudebního dua Pavla a Soňa nejen pro starší generaci. Rády hrají vše, co je hratelné. Jak ony samy říkají: „Nejsme
jukebox, ale vynasnažíme se vám vyjít vstříc.“ Jejich předností
jsou hlavně dechovky, taneční záležitosti pro mladší i starší posluchače, country, folk, pop až po rockové kousky. PiňaKoláda je
známa z televizní stanice Šlágr TV. Stolové uspořádání. Vstupné
150 Kč. Předprodej vstupenek v IC.
Sobota 10. března v 8.00
VÝROČNÍ SCHŮZE
ZO ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU OPOČNO
Středa 14. března ve 14.00
VÝROČNÍ SCHŮZE
SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DOBRUŠKA
Pátek 23. března ve 20.00
ZÁSTĚRKOVÁ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje FOORS. Tradiční dámská volenka,
předtančení, tombola. Pořádá SRPDŠ při MŠ v Dobrušce. Předprodej vstupenek ve výši 120 Kč u pořadatele (tel. 494 629 528).
Středa 28. března v 19.30
KANTOŘI
Celovečerní komponovaný pořad plný pohodových písniček a humoru
známé folkové skupiny
ke Dni učitelů s názvem
Vítr z hor. Reprezentativní výběr lidových
i umělých písní různých
národů s kvalitními českými texty. Převažují
irské, skotské a bretaňské tradicionály. Zazní
i to nejlepší z minulých sestav Kantorů. Mluvené slovo obstarává dlouholetý televizní moderátor Jindřich Honzík. Vstupné
150 Kč. Předprodej vstupenek v IC.
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Neděle 18. března v 10 hodin
POHÁDKA NARUBY
Letošní loutkovou sezonu zakončí poněkud
delší pohádka od Fr. Čecha. „Náročná inscenace, plná kouzel a triků nám dá zabrat, ale snad se povede a vám
se bude líbit,“ říká principálka divadélka Jitka Kozubová.

SOKOLOVNA
Opočenská 585, telefon 603 720 499
Sobota 17. března od 13.00 do 17.00
DĚTSKÝ SPORTOVNÍ KARNEVAL
Baví DJ Lukíno. Vstupné – děti zdarma, dospělí 40 Kč. Pořádá fotbalový oddíl
SK Dobruška.
Sobota 17. března ve 20.00
SPORTOVNÍ KARNEVAL
Hudba: POHODEX. Vstupné: masky 90 Kč, bez masek 120 Kč.
Vyhlášení nejlepších masek. Pořádá fotbalový oddíl SK Dobruška.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kostelní 428, telefon 494 623 794
Pondělí 19. března v 17.00
KONCERT ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBRUŠKA

LAPIDÁRIUM
Náměstí F. L. Věka čp. 11
Úterý 6. března až pátek 30. března
ŘEMESLA Z OHNĚ ZROZENÁ
Představení tvorby uměleckých kovářů a uměleckých keramiků
Střední školy řemeslné Jaroměř.
Výstava přístupná v otevíracích hodinách městského úřadu: pondělí a středa 7.30 – 17.00, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.00, pátek
7.30 – 13.30. Vernisáž ve čtvrtek 8. března v 17.00 za doprovodu
hudební skupiny Cantus Jaroměř.
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KNIHOVNA
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
ČTENÁŘI SVĚTA
Putovní výstava originálních fotograﬁí Libora Bureše zachycuje čtenáře novin, časopisů nebo knih, a to z nejrůznějších zemí.
Jedná se o momentky ze světa, ve kterém se čte, čte a čte… Sám
autor o své tvorbě uvádí: „…když se toulám po ulicích, náměstích
nebo parcích, kde lidé tráví chvilky pohody a odpočinku četbou
zábavné literatury, odborného tisku či bulváru, vytahuji fotoaparát… Lidé ve všech koutech naší planety čtou. V mém hledáčku
se tak objevují studenti připravující se na zkoušky, byznysmeni
sledující kurzy na burze, hosté v restauraci nebo kavárně při výběru menu, nebo trhovci, u jejichž stánku právě nejsou kupující.“

Městská knihovna zavádí od března novou službu – PŮJČOVÁNÍ AUDIOKNIH. Služba je zdarma a je určena registrovaným čtenářům v oddělení pro dospělé. Zvukové knihy se půjčují
na jeden měsíc bez možnosti prodloužení. Maximálně si můžete
vypůjčit dvě audioknihy najednou.
Oddělení pro děti:
KOUZELNÉ ČTENÍ od Albi
Kouzelné čtení je unikátní vzdělávací koncept, díky kterému
se děti zábavnou a poutavou formou dozví spoustu zajímavých
a užitečných informací. Je to jednoduché, elektronická tužka slouží jako čtečka speciálního kódu, který je ukryt přímo
na stránkách knih. Výhodou je, že tužka funguje se všemi knihami z edice Kouzelné čtení. Díky speciální technologii mohou
knihy plně využívat i děti v předškolním věku, které ještě číst
neumí. Samy si tak mohou „přečíst“ pohádku nebo se hravou
formou naučit poznávat barvy, čísla, písmena či nejrůznější tvary. Dovednosti pak trénují v zábavných edukativních hrách, které
knihy obsahují. Starší děti i dospělé pak zcela jistě zaujme interaktivní Atlas světa nebo kniha na výuku angličtiny. Knihy jsou
namluveny populárními interprety, jako jsou Josef Somr, Otakar
Brousek mladší či Zora Jandová.
Více na http://www.kouzelnecteni.cz/co-je-kouzelne-cteni/.
V dobrušské knihovně si nyní můžete domů vypůjčit jednu elektronickou tužku Albi a k ní maximálně tři knihy z edice KČ: Atlas světa, Lidské tělo, Staré pověsti české, Moje první písmena,
Moje první čísla, Zvířátka na statku, Hravá angličtina, Hravé
učení. Dále u nás v knihovně najdete novou hru Cesta kolem
světa nebo puzzle Česká republika také z edice Kouzelné čtení.
Čtvrtek 1. března v 15.00
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
Tradiční akce se zábavným programem pro předškolní děti
ve věku od 4 do 6 let v dětském oddělení. Maminky mají možnost využít přibližně půlhodinku volna k nákupům, odpočinku…
VYHLÁŠENÍ NEJ ČTENÁŘŮ ROKU 2017
Ve středu 7. března budou v obou odděleních městské knihovny
vyhlášeni a odměněni nejpilnější čtenáři za rok 2017. Tentokrát
budou uděleny ještě další dvě zvláštní ocenění – nejvěrnější čtenář roku a nejmladší čtenář roku 2017. Kritérii pro výběr nejmladšího čtenáře bude také pravidelnost půjčování knih
prostřednictvím rodičů (nejméně 1x měsíčně), účast na akcích
knihovny, registrace dalších členů rodiny v knihovně, nejvíce
vypůjčených knih v uplynulém roce.

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Městská knihovna v Dobrušce se i letos
připojuje k dalšímu ročníku celostátní
akce Březen – měsíc čtenářů, kterou
vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků.
v oddělení pro dospělé:
AUDIOKNIHY
Nemáte na čtení čas? Využijte čas efektivněji během cestování,
uklízení či vaření a pusťte si do uší audioknihu – čtěte ušima
☺. Nebaví vás číst? Jste dyslektici? Pak jsou audioknihy
právě pro vás, čtou se samy.
Audioknihy také zahání nespavost. Příjemný hlas vypravěče
vás ukolébá ke sladkému spánku. Šetří i vaše unavené oči!
V neposlední řadě probudí vaši
fantazii.

Úterý 20. března v 18.00 ve foyer knihovny
JAK SE PÍŠÍ DETEKTIVKY – setkání se spisovatelem Stanislavem Češkou
Stanislav Češka je autorem pohádek a především oblíbených detektivních románů. Napsal dvě série pohádek, z nichž část byla
vysílána jako rozhlasové a televizní večerníčky. Má rád americkou drsnou detektivní školu a její autory, jako jsou Raymond
Chandler, Ross Macdonald nebo Robert B. Parker. Podobný žánr
mu v domácí detektivce chyběl. A tak přivedl na svět soukromého brněnského detektiva Stanislava Berku. Stanislav Češka
vytvořil kriminální sérii nazvanou „Brněnská mordparta vyšetřuje“, která se inspiruje skutečnými případy. Napsal také sérii historických detektivek z doby Velkomoravské říše. Vstup zdarma.
Pátek 23. března v 17.00
NOC S ANDERSENEM
Předposlední březnový týden vyvrcholí již tradičním nocováním v knihovně s podtitulem DOBRODRUŽSTVÍ VE STÍNADLECH. Program je
připraven pro děti ve věku 11 až 15 let.
Přihlášky můžete odevzdávat do 14. března.
Připravujeme: cestopisná přednáška p. Linharta „VIETNAM,
KAMBODŽA, THAJSKO“ ve čtvrtek 5. dubna v 18 hodin v malém sále kina.
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Novoměstská 187, telefon 494 629 667

Středa 14. března od 9.00 do 11.00
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
výroba velikonoční slepičky a dalších
dekorací, cena 50 Kč.

KLUB SENIORŮ
Pondělí 5. března
Pondělí 12. března

Sobota 17. března a neděle 18. března
PASTELKY
kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou pomocí pastelek,
více informací na www. konecnekreslim.cz

RÝDLOVA VILA
vždy v 15.00
AFGHÁNISTÁN (Bohumil Vašíček)
DOBRUŠSKÁ ZELEŇ
(Romana Bartošová, Miloš Votroubek)
Pondělí 19. března Z PTAČÍHO SVĚTA (Vojtěch Volf)
Pondělí 26. března VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ (Tomáš Cvejn)
Programy pro seniory, připravované sborem Církve bratrské
v Bystrém a vlastivědným muzeem v Dobrušce. Pravidelný čas
každé pondělí vždy v 15 hodin ve Spolkovém domě (Rýdlova
vila v Novoměstské ul. čp. 187). Všichni jste srdečně zváni.
Středa 7. března od 9.30 do 11.30 hodin
NA SLOVÍČKO
Bude se vařit káva nebo čaj pro všechny a na talířku každý najde
něco dobrého k tomu. Povídat si tentokrát budeme o přicházející
zahrádkářské sezóně. Takže, pokud už máte nějaké zkušenosti,
tak se o ně přijďte podělit s námi, kteří stojíme na samém začátku pěstování čehokoliv. Každá rada se nám bude hodit. Prostě
zajděte NA SLOVÍČKO. Pořádají SONS Dobruška a Městská
organizace Svazu důchodců ČR.
Čtvrtek 15. března v 16.00
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Pozvání přijal MUDr. Tomáš Hrdina z diabetologické poradny
v Opočně. Je také členem Rychlé záchranné služby a jeho zajímavá přednáška nebude jen o tom, jak někdy i malou pomocí
můžeme zachránit to nejcennější, co máme – lidský život! Vyprávět bude rovněž o příznacích, jimiž naše tělo signalizuje, že už
je nevyšší čas k zavolání záchranky, což mnohdy předejde dalším komplikacím. Těší se na vás Renata a Xanto. Pořádají SONS
Dobruška a Městská organizace Svazu důchodců ČR.
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.

UNIVERZITA KARLOVA
Solnická 777, telefon 494 621 237
Čtvrtek 8. března v 17.00
MDŽ - OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
Srdečně zveme ženy, jejich partnery, všechny příznivce a přátele na oslavu MDŽ s kulturním programem, besedou se zajímavými
hosty, pohoštěním, hudbou a přátelským posezením v sále Univerzity Karlovy. Těšíme se
na vaši účast. Pořádá ZO KSČM Dobruška.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Domašínská 363, telefon 494 621 505
Pondělí 5. března
JARNÍ PRÁZDNINY V DDM
08.00 –12.00 výtvarná dílna, určeno pro školní děti, cena 50 Kč
13.00 – 15.00 tkaný polštář na kolíkovém stavu – kurz pro děti
od 3. třídy, cena 40 Kč
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Čtvrtek 29. března 8.00 až 12.00
VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
určeno pro školní děti, cena 50 Kč.
Připravujeme: 14. - 15. dubna Tužka - kurz kreslení pravou
mozkovou hemisférou pro naprosté začátečníky od 13 do 100
let. Více na www. konecnekreslim.cz. Stanový tábor v Mělčanech - všestranně zaměřený tábor pro děti od 1. do 5. třídy
(30. července - 10. srpna). Víkendový řezbářský kurz – na táborové základně v Mělčanech od pátku 3. srpna do neděle
5. srpna. Taneční tábor - 19. - 26. srpna, v budově horské chaty
Radost v Plasnicích, vhodné pro děti od 1. třídy.

VJEŠÁK
Náměstí F. L. Věka 24, telefon 776 705 177
Čtvrtek 15. března v 16.30
ŽIVOT ONLINE II - interaktivní diskuze
Sobota 17. března v 9.00
OUTDOOR KLUB - úvodní setkání
Pondělí 19. března - Pátek 23. března
DIGITÁLNÍ DETOX - týden bez připojení na internet
Sobota 24. března v 18.00
KLUBOVÝ KONCERT

SEDMIKRÁSKA
CENTRUM PRO VŠECHNY GENERACE
Náměstí F. L. Věka 24, telefon 605 548 288
Čtvrtek 15. března v 16.00
CHYSTÁME SE DO ŠKOLY
kurz č. 3 (Mgr. Kateřina Faltová, učitelka
I. stupně ZŠ)
- možnost vzít předškolní děti s sebou, vyzkoušíme si hravou formou jednoduché úkoly; co můžete trénovat doma; rozvoj motoriky,
grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání atd.; školní zralost dětí; odklad ano či
ne; legislativní vymezení. Příspěvek 40 Kč.
Hlídání dětí k dispozici.
Středa 21. března v 9:30
NÁSTRAHY A NEBEZPEČÍ INTERNETU
(Mgr. Martin Vlasák, odborný lektor primární prevence) - interaktivní beseda; nebezpečné jevy a jejich prevence a řešení;
kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming, sexting, závislost
na sociálních sítích, online hrách a internetové pornograﬁi, hoax.
Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
Čtvrtek 22. března v 9.30
PRVNÍ POMOC - naučte se první pomoc dříve než bude pozdě (Iva Horáková, zdravotní sestra)
- oživování dětí a dospělých; nácvik první pomoci (srdeční masáž, zástava krvácení atd.); jak použít autolékárničku atd. Příspěvek 40 Kč. Hlídání dětí k dispozici.
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IXKO
Církev bratrská, Zd. Nejedlého 574, tel. 736 788 254, www.ixko.eu
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA každou neděli od 9.30 v Kině 70
(během bohoslužeb je zajištěn program pro děti) v pastoračním
centru za farou:
AWANA (klub pro děti od 5 let)
BIBLICKÉ STUDIUM

každé pondělí v 16.30

Neděle 4. března v 17.30
TRIKY S TRPASLÍKY
Premiéra animovaného ﬁlmu USA/Kanada. Chloe a její maminka Catherine se už zase stěhují. Tentokrát do Nové Anglie, kde
si pořídily nádherný gotický dům, plný zvláštních zahradních trpaslíků. Chloe má ale jiné starosti. Začíná chodit do nové školy
a snaží se spřátelit se spolužačkami. Navíc se do ní zakoukal
kluk ze sousedství... Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ89 min.
České znění.

středa 7. a 21. března v 19.00

K2 (klub pro středoškoláky a vysokoškoláky) každou sobotu
v 18.00

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KINO 70
VELKÝ SÁL
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 1. března v 10.00
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Repríza úspěšné české komedie režiséra Filipa Renče. „To byl
tedy porod!“ V hlavní roli Klára Issová. Mládeži přístupný.
Vstupné 60 Kčǀ83 min.
Čtvrtek 1. března ve 20.00
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Repríza české komedie režiséra Milana Cieslara. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kčǀ92 min.
Pátek 2. března ve 20.00
RUDÁ VOLAVKA
Premiéra amerického thrilleru. Dominika Egorova je žena mnoha tváří. Primabalerína, jejíž dravost dotlačila její tělo a mysl
na samotný limit. Mistryně ve svůdném a manipulativním boji
se nechá zmanipulovat, aby se stala nováčkem ve Škole Volavek – tajné zpravodajské službě… Mládeži nepřístupný. Vstupné
120 Kčǀ100 min.
Sobota 3. března v 15.00
PRAČLOVĚK
Repríza animované komedie pro všechny diváky britského studia
Aardman Animations (Slepičí úlet, Wallace a Gromit a Ovečka
Shaun) o střetu civilizací. Vyhraje doba kamenná nebo bronzová? Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ90 min. České znění.

Neděle 4. března ve 20.00
NIT Z PŘÍZRAKŮ
Premiéra amerického dramatu. Trojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis hraje podivínského módního návrháře, kterému do života vstoupila láska a málem ho zničila. Příběh muže
posedlého zničující dokonalostí. Mládeži přístupný. Vstupné
110 Kčǀ130 min.
Čtvrtek 8. března ve 20.00
VNITŘNÍ SLUNCE
Premiéra francouzské melodramatické komedie. Rozvedená
umělkyně Isabelle, v podání okouzlující Juliette Binoche, hledá
životní lásku. Své naděje ale vkládá do mužů, kteří jsou spíše opakem tohoto ideálu. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ94 min.
Pátek 9. března ve 20.00 a neděle 11. března v 17.30
TÁTOVA VOLHA
Premiéra dramatické komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Kostýmní
výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se
jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana
Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského syna. Dále
hrají: Martin Myšička, Boleslav Polívka, Emilia Vášaryová, Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová a další. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 140 Kčǀ90 min.

Sobota 3. března v 17.30
BLACK PANTHER ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického ﬁlmu od studia Marvel je dobrodružstvím
válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy,
vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké
země, aby se stal novým právoplatným králem. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 140 Kčǀ132 min. České znění.
Sobota 3. března ve 20.00
SEX PISTOLS (2008)
Premiéra hudebního dokumentárního ﬁlmu - VB v rámci projektu Jeden večer sto kin v ČR! Na hudební scénu vtrhli v roce 1975,
udělali bordel a zmizeli stejně rychle, jako přišli. Legendárním
koncertem „Anglie tu bude navždy“ oslavily 30 let a zmizeli
znovu. Naštěstí ho zaznamenali pro velká plátna kin… Mládeži
nepřístupný. Vstupné 180 Kčǀ75 min.
Neděle 4. března v 15.00
MAXINOŽKA
Poslední repríza animáku o náctiletém outsiderovi Adamovi, který se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu
svého dávno ztraceného tatínka. Mládeži přístupný. Vstupné
100 Kčǀ91 min. České znění.

Sobota 10. března v 15.00
TRIKY S TRPASLÍKY
Repríza animáku USA/Kanada. Chloe a její maminka Catherine
se už zase stěhují. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ89 min.
České znění.
Sobota 10. března v 17.30 a neděle 11. března v 15.00
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
Premiéra rodinné animované komedie - Německo/Austrálie.
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V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň
a z Buzztropolis přijel vysoký hodnostář s důležitým vzkazem
pro královnu. Obdrží její úl už konečně pozvánku na Velké medové hry? Májino nadšení rychle opadne, když zjistí, že její úl
nejenže se nesmí soutěže zúčastnit, ale že císařovna také požaduje, aby její úl odevzdal polovinu letní sklizně medu... Mládeži
přístupný. Vstupné 110 Kčǀ85 min. České znění.
Sobota 10. března ve 20.00
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Repríza erotického thrilleru. Nenechte si ujít vyvrcholení. Anastasia Steele a Christian Grey se dobrovolně zřekli svobody
a před svatebními svědky řekli rozhodné „Ano“. Žít šťastně až
do smrti jim ale nebude dopřáno. Režisér James Foley okořenil
pikantní erotickou romanci pořádnou dávkou thrilleru. Mládeži
nepřístupný. Vstupné 130 Kčǀ105 min.

za účasti pana režiséra i produkčního ﬁlmu Tomáše Hoﬀmana.
Po promítnutí snímku následuje beseda s autogramiádou. Mládeži přístupný. Vstupné jednotné 140 Kčǀ90 min.
Divadelní představení
Pondělí 19. března v 19.30
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Martin
Zahálka, Ladislav Trojan a další známí herci. Agentura Harlekýn.
Vstupné 390 Kčǀ120 min. Předprodej vstupenek bude zahájen
v neděli 4. března v 15.30 hodin on-line na webových stránkách
www.kino.mestodobruska.cz.

Neděle 11. března ve 20.00
PREZIDENT BLANÍK
Další repríza české komedie od režiséra Marka Najbrta. Lobbista Antonín Blaník nečekaně 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... V hlavní roli Marek Daniel. Mládeži nepřístupný. Vstupné 100 Kčǀ90 min.
Čtvrtek 15. března ve 20.00 a sobota 17. března 20.00
TLUMOČNÍK
Premiéra velice očekávaného tragikomického příběhu - Slovensko/ČR/Rakousko režiséra Martina Šulíka. Hlavními hrdiny
(Jiří Menzel a Peter Simonischek) svérázné roadmovie jsou dva
staří páni, kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu
o vlastní minulosti. Mládeži přístupný. Vstupné 150 Kčǀ113 min.

Pátek 16. března ve 20.00 a sobota 17. března v 17.30
TOMB RAIDER
Premiéra amerického akčního ﬁlmu. Každá legenda má svůj začátek. Laře Croft je 21 let a právě zdědila obrovské obchodní
impérium. Její otec, bohatý šlechtic a známý dobrodruh, lord
Richard Croft, zmizel beze stopy před sedmi lety. Od té doby se
marně snaží najít smysl svého života. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ122 min.
Sobota 17. března v 15.00 a neděle 18. března v 15.00
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Premiéra fantastické pohádky pro všechny diváky. Že jsou trollové jen malé roztomilé bytůstky? Ani nápad! Král trollů je zlověstný a hrozivý obr z hor, který dříme ve své jeskyni a čeká
na to, až se některá z princezen do svých osmnáctých narozenin
nestihne provdat, aby ji mohl lapit a sníst. Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kčǀ104 min. České znění.
Beseda s tvůrci ﬁlmu!
Neděle 18. března v 17.30 a ve 20.00
TÁTOVA VOLHA
Repríza dramatické komedie režiséra Jiřího Vejdělka, tentokrát
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Přednáška
Úterý 20. března v 18.00
ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE
– pobřeží koster, diamanty a červení černoši
Namibie nikomu chyby neodpouští aneb Příliš mnoho dobrodružství v zemi, kde prý nic není. Na naší další cestě se vydáme opět do milované Afriky. Po patnácti letech se vracíme
do úchvatné a záhadné Namibie plné unikátních přírodních pokladů, kde začalo naše vůbec první africké dobrudružství. Srdečně a již tradičně zvou Kateřina & Miloš Motani. Vstupné
100 Kčǀ90 min. Předprodej v Informačním centru a v pokladně
kina již zahájen.
Čtvrtek 22. března v 17.30
BAREVNÁ TMA
Vystoupí zrakově postižené děti a dospělí, děti z MŠ Za Univerzitou Dobruška, Mažoretky Dobruška, TK Akcent Dobruška,
tanečnice ZUŠ Dobruška a zazpívá Eliška Koblásová. Večerem
provází Tomáš Chmel a Renata Moravcová. Místenky zdarma
k vyzvednutí od 1. března v Informačním centru. Pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých odbočka Dobruška,
Klub držitelů vodících psů a město Dobruška.
Čtvrtek 22. března ve 20.00
NO MANIFESTO
FILM O MANIC STREET PREACHERS
Premiéra hudebního dokumentu v rámci projektu Jeden večer
sto kin v ČR! Režie: Elizabeth Marcus. Mládeži přístupný.
Vstupné 150 Kčǀ96 min.
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Pátek 23. března v 20.00
ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
Premiéra amerického hororu. Lov začíná. Na základě pravdivých
událostí. Mládeži nepřístupný. Vstupné 110 Kčǀ85 min.
Sobota 24. března v 15.00 a neděle 25. března v 15.00
KRÁLÍČEK PETR
Premiéra americké rodinné animované komedie. Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky
na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit
nemíní - a už vůbec ne se zvířaty. Začíná bizarní válka o teritorium. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kčǀ89 min. České znění.
Sobota 24. března v 17.30 a neděle 25. března v 17.30
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického akčního sci-ﬁ. Monstra z vesmíru versus pilotovaní obří roboti. Druhé kolo. Znovu se hraje o planetu Zemi a my prohráváme. Mládeži přístupný. Vstupné
150 Kčǀ111 min. České znění.
Neděle 25. března ve 20.00
MÁŘÍ MAGDALÉNA
Premiéra historického dramatu o jedné z nejtajemnějších ženských postav naší civilizace. Narovnává obraz očité svědkyně
umučení a vzkříšení Ježíše Krista, z níž dějiny udělaly prostitutku. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ130 min.
Představení nejen pro seniory
Čtvrtek 29. března v 10.00
PREZIDENT BLANÍK
Repríza české komedie o Tondovi Blaníkovi, jednom z nejvýznamnějších lobbistů v zemi, který se rozhodl stát prezidentem.
Mládeži nepřístupný. Vstupné 60 Kčǀ90 min.
Čtvrtek 29. března ve 20.00
TÁTOVA VOLHA
Repríza dramatické komedie od režiséra J. Vejdělka. Mládeži
přístupný. Vstupné jednotné 140 Kčǀ90 min.
Pátek 30. března ve 20.00
OPERACE ENTEBBE
Premiéra britské kriminálky. Politický thriller inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 o únosu letu Air France na cestě
z Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů posádky, 4 teroristé. Operace Entebbe byla jedna z největších a nejnákladnějších záchranných akcí v historii. Mládeži přístupný. Vstupné
120 Kčǀ107 min.

že „může komunikovat pouze skrze své malby“. Byl natočen
kombinací hraného ﬁlmu a animace originálních olejomaleb.
Přesněji řečeno 66 960 originálních olejomaleb vytvořených 125
umělci z celého světa. Jedná se o první ﬁlm svého druhu na světě. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kčǀ95 min.
Neděle 1. dubna ve 20.00
ERIC CLAPTON
Premiéra dokumentu přináší nevšedně intimní pohled na umělcův osobní život, kariéru, vzestupy a pády. Je doplněn o vyprávění samotného kytaristy a jeho blízkých sestavené z historických
i nově zaznamenaných rozhovorů. Diváci nahlédnou do Ericova
osobního archivu, ve kterém jsou videozáznamy z jeho nejlepších koncertů a ze zákulisí, domácí videa, soukromé fotograﬁe,
dopisy a osobní zápisky z Ericových deníků. Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kčǀ135 min.

MALÝ SÁL
PŘEDNÁŠKA
Úterý 6. března v 18.00
MILAN BUREŠ - SEVERNÍ KOREA
Cestovatel Milan Bureš, jako jeden z devatenácti českých dobrodruhů, kteří v posledních třech letech mohli tuto zemi navštívit,
přiblíží historii a současnost Severní Koreje tak, jak mu bylo politickou garniturou prezentováno a povoleno fotografovat. Pořádá městská knihovna ve spolupráci s vlastivědným muzeem.
Vstupné dobrovolné.
VÝSTAVA
PETR SATORA – OBRAZY A KRESBY
Výstava je otevřena od 1. března do 1. dubna v provozních hodinách kina.

SPORT
KRYTÝ BAZÉN
Mírová 890, telefony 494 629 530 a 777 418 798

Sobota 31. března v 15.00 a neděle 1. dubna v 15.00
SHERLOCK KOUMES
Premiéra animované komedie. Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem
o kejhák. Do řešení záhady se s nasazením pustí jistý detektiv
Sherlock, který je taky ze sádry. Mládeži přístupný. Vstupné
130 Kčǀ90 min. České znění.

Provozní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Sobota 31. března v 17.30 a neděle 1. dubna v 17.30
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ ﬁlm ve 3D
Premiéra amerického akčního sci-ﬁ. Děj nového ﬁlmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy
se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu... Mládeži přístupný.
Vstupné jednotné 130 Kčǀ140 min. České znění.

Pozor - každý čtvrtek od 17 do 18 hodin bazén pro veřejnost
uzavřen z důvodu rezervace.

Sobota 31. března ve 20.00
S LÁSKOU VINCENT
Premiéra životopisného mysteriózního
kriminálního
dramatu. Snímek o malíři
Vincentovi van Goghovi navazuje na slova samotného
génia, který jednou pronesl,

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

Ve dnech školní výuky
Úterý
15.00 – 16.30 (rezervace 2 drah)
Úterý
16.30 – 17.00 (rezervace 1 dráhy)
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
(zrušeno o jarních prázdninách 7. až 9. března)
Neděle 11. března
09.00 – 11.00
Potápěči pro veřejnost
11.00 – 13.00
Skauti Nové Město nad Metují
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úterý a čtvrtek

AQUAEROBIC
18 – 19

PALEC NAHORU
– PALEC DOLŮ

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

FOTBAL
Domácí mistrovské zápasy
Sobota 10. března
SK Dobruška A – Spartak Police n. M.
krajská soutěž – muži
SK Dobruška – TatranHostinné
krajská soutěž – starší žáci

14.30

Sobota 24. března
SK Dobruška – SK Sobotka
krajská soutěž – muži
SK Dobruška – Slavia Hradec Králové
krajská soutěž – starší žáci

15.00

Čtvrtek 29. března
SK Dobruška – Baník Žacléř
krajská soutěž – starší žáci

12.00

12.30

16.00

Nebyl to apríl
Je poslední lednová středa. Stojím (kupodivu úplně sama, bez obvyklé fronty) u proskleného chladícího
boxu s uzeninou v prodejně potravin na náměstí a čekám
na výzvu. „Prosím!“ ozve se z druhé strany. „Vzala bych si šest
nožiček štýrských párků,“ odvětím a očima vybírám dál.
Po pár vteřinách si ale uvědomím, že se nic neděje, a proto
zvednu hlavu. V tom ke mně míří z klubka utržený prázdný mikroténový sáček a přistane na horní plošině boxu se vzkazem:
„Tak si je vezměte!“ Naprosto nechápu, co se děje. Toho využije
světlovlasá hlava (zjevně v dobrém rozmaru) a pokračuje: „Tak
si je vezměte! Říkala jste přece, že si je vezmete!“
Napadá mě tisíc myšlenek, co bych mohla nebo měla udělat
- nakonec beze slova posunu prázdný sáček směrem za pult a čekám, co bude. Ruce od světlovlasé hlavy konečně strčí párečky
do sáčku, hodí obsah na váhu a přilepí cenovku.
„Ještě něco?“ pokračuje „obsluha“. „Dejte mi, prosím, deset
deka debrecínky,“ hlesnu opatrně a čekám. Místo prázdného sáčku pro změnu vzápětí přiletí úšklebek: „Deset deka?! To není ani
na oblíznutí!“
Přejde mě chuť úplně
na všechno. Zapomenu
koupit krájený sýr a cestou k pokladně si říkám, že
přece není 1. dubna a nemůže to tedy být apríl.
Co dodat na závěr?
Z hvězd číst bohužel neumím, a tak opravdu nevím,
zda existuje aspoň malá
šance, aby i u nás pod
horami bylo samozřejmé:
„Náš zákazník, náš pán“.
(eda)

FLORBAL
Domácí mistrovské zápasy
Sobota 3. března v Rokytnici v Orlických horách – 1. liga žen
– 1. kolo play oﬀ (osmiﬁnále)
FBC Dobruška – IBK Hradec Králové
14.30
Neděle 11. března v Dobrušce (Tělocvična ZŠ Fr. Kupky) –
Liga elévek - skupina 4
rozpis utkání: 9:00 – IBK Hradec Králové, 10:30 – FBC Trutnov,
12:40 – FBC Dobré
Neděle 18. března v Dobrušce (Tělocvična ZŠ Fr. Kupky) –
Přebor mladších žáků - skupina 4
rozpis utkání: 9:00 – FBC Hvězdy Česká Skalice, 11:10 – FBŠ
Nové Město nad Metují, 12:40 – FBC TJ Draci Lanškroun

KONDIČNÍ CVIČENÍ
Sportovní hala ZŠ Františka Kupky, Františka Kupky 433
Každé pondělí a čtvrtek v 19.00
KONDIČNÍ CVIČENÍ
S LENKOU ZEMANOVOU
Cvičení obsahuje prvky aerobního cvičení, kondičního
posilování a strečinku. Bližší
informace na tel. 737 845 111.
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ZE SPORTU
Loňské veslařské rekordy těsně odolaly Matěj Urban získal
vloni. Natěšené pubna sklonku roku
likum z řad studentů
neúnavně povzbukrajské stříbro
zovalo své favority
a vytvořilo báječnou
atmosféru.
Dosažené výsledky byly
opět velmi kvalitní,
ale rekordy tentokrát odolaly.

Dobrušská průmyslovka ve druhé polovině ledna uspořádala devátý ročník
Memoriálu Bernarda Szymańskiego v ergoveslování. Závodníci se nominovali
na základě výsledků v třídních kolech.
V kategorii chlapců se jelo na vzdálenost půl kilometru, dívky jely 200 metrů.
Zpestřením je tradičně soutěž tříd, v níž
se časy dvou závodníků sčítají. Memoriál přijeli podpořit hosté z družební školy v polském Plocku v čele s ředitelem
Dariuszem Tyburskim a Agnieszkou
Jablonskou-Stancykovou. Vedení města Dobrušky reprezentoval starosta Petr
Lžíčař s místostarostou Petrem Poláčkem,
kteří společně s polskými hosty předali
věcné ceny nejlepším závodníkům. Fandit
přijel i dlouholetý reprezentant školy, držitel několika rekordů, dnes již absolvent
Vašek Smitka. S napětím se čekalo, zda
se podaří posunout skvělé rekordy školy
a memoriálu dosažené v obou kategoriích

VÝSLEDKY - kategorie ročníky –
chlapci: 1. ročník:
Michal
Pohorský
(T1B) 1:36,5; 2. ročník: Jakub Šabata (T2A) 1:37,6; 3. ročník:
Adam Jablonský (T3E) 1:28,3; 4. ročník:
Václav Sháněl (E4) 1:19,3.
Chlapci – celkově: 1. Václav Sháněl (E4)
1:19,3 min., 2. Martin Arnošt (E4) 1:22,9
3, 3. Adam Jablonský (T3E) 1:28,3. Dívky – celkově: 1. Iva Kasalová (T2B)
0:39,3, 2. Nikola Hanušová (T4B) 0:39,5,
3. Leona Šubrtová (T1B) 0:41,5.
Soutěž tříd – 1. ročník: T1B Pohorský
Michal – Zítko Jakub 3:13,3; 2. ročník:
T2A Šabata Jakub – Dončenko Nikita
3:20,1; 3. ročník: T3E Jablonský Adam –
Thér Tomáš 2:57,2; 4. ročník: E4 Sháněl
Václav – Arnošt Martin 2:42,2.
Držitelé rekordů školy - chlapci
(500 m): Václav Sháněl, E4, 1:18,6 (zajeto regulérně v 2018 – SŠ liga v ergo);
dívky (200 m): Iva Kasalová, T2B, 0:38,4
(třídní kolo v ergo 2018).
Mgr. Milan Pohl

Dobrušský plavec MATĚJ URBAN
závodící v barvách novoměstského oddílu dosáhl skvělých výsledků na krajském
přeboru Královéhradecké a Pardubické
oblasti, který se uskutečnil v listopadu
v České Třebové. V kategorii žáků 12 let
a starší vybojoval v závodě na 1500 metrů volný způsob stříbrnou medaili v čase
22:54,72 minuty. V polohovém závodě
na 200 metrů obsadil mezi krajskou plaveckou elitou čtvrtou příčku (3:37,07).
(zr)

Hlávková k titulu krajské halové přebornice přidala dvě stříbra a rekordy
Halový přebor žactva, dorostu a juniorů Královéhradeckého kraje v atletice se
uskutečnil již tradičně v Jablonci nad Nisou.
Jedinou zástupkyní dobrušské atletiky
mezi krajskou elitou byla dorostenka KATEŘINA HLÁVKOVÁ, která soutěžila
ve třech disciplínách, což je maximálně
možný počet. Nejprve s přehledem vyhrála
běh na 60 metrů překážek (9,20 s). Poté se
zúčastnila soutěže ve vrhu koulí, kde si vytvořila nový osobní rekord (11,44 m), který
znamenal v rámci našeho kraje druhé místo,
a nakonec absolvovala soutěž ve skoku vysokém, ve kterém se umístila též na druhém
místě ve svém sezonním maximu 153 cm.

V rámci přípravy na víceboj, který
je stále její hlavní disciplínou, se Kateřina Hlávková zúčastnila rovněž přeborů Pardubického kraje, kde absolvovala
dvě disciplíny. Se skokem dalekým příliš
spokojená nebyla, i když výkon 520 cm
by v rámci Královéhradeckého kraje bohatě stačil na 1. místo. Lépe se jí dařilo
ve skoku o tyči. Výkon 280 cm znamená
nejen vylepšení stávajícího krajského rekordu její kategorie, ale s největší pravděpodobností bude talentované atletce
stačit k nominaci na MČR dorostu v jednotlivých disciplínách, který se bude konat koncem února v Ostravě.
(ld, jh)
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
V Bačetíně otevřeli naučnou stezku významného rodáka
Obec Bačetín, která
zahrnuje i část Sudín, se
rozprostírá na 813 hektarech a k 1.1.2017 zde žilo 403 obyvatel.
Převážná část z nich pracuje v zemědělství a je zaměstnána v ZD Sudín. Několik
rodin také soukromě hospodaří.
Název Bačetín pochází údajně z příjmení jakéhosi Bačaty (pravděpodobného
zakladatele), který měl v dnešním centru
obce rozsáhlý dvorec a v Sudíně ovčín.
Až do roku 1420 patřily Bačetín i Sudín
k cisterciánskému klášteru Svaté pole, založenému 1149.
Z historických událostí je zajímavá
např. zmínka v zemských písemnostech,
že roku 1634 táhli přes obec Švédové
s vojevůdcem Bauerem, v roce 1813 při
válečném tažení tří císařů proti Napoleonovi pro změnu Rusové. Poslední vojenské tažení se datuje do roku 1866, kdy tu
bylo po staveních ve velkém ubytováno
vojsko během prusko-rakouské války.
Připomeňme si také několik místních
pozoruhodností - například výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem.

30

Zatímco tzv. Trhovka se nachází 415 m
n.m., na Čihadle je to 508 m od hladiny
moře, a tak se stává, že na horním konci
sněží a v dolní části prší. Za připomenutí stojí i elektrizace, která zde proběhla
v jako jedné z prvních podhorských obcí
v roce 1930.
A současnost? Dne 5. prosince 2005
byly Bačetínu uděleny obecní symboly.
Při jejich tvorbě využil navrhovatel pečetní znamení místních částí obce, která
se používala v dřívějších dobách. Kůň
a radlice (zjednodušený pluh) symbolizují
Bačetín, Sudín ve znaku připomínají slunce a hvězdy. V čele obce v současné době
stojí Gabriela Prýmusová a devítičlenné zastupitelstvo, jež bude v roce 2018
hospodařit s rozpočtem ve výši zhruba
7,5 mil. korun.
Obec leží na křižovatce cest, což možná vedlo k členství jak v DSO Orlické
hory, tak v DSO Novoměstsko a dále
v Kačenčině pohádkové říši. Bačetín je
nadstandardně dostupný autobusovou
dopravou (křižují se zde i oblíbené cyklobusy). Místním slouží knihovna, umístěná v budově obecního úřadu a obchod se
smíšeným zbožím. Bohužel zde už několik let chybí stálý hostinec či restaurace.
Rodiny s malými dětmi využívají mateřskou školu, jejíž kapacita se po rozsáhlé rekonstrukci, zahájené v roce 2011,
zvětšila na 37 dětí (2 třídy). Po modernizaci kuchyně v roce 2012 byla v říjnu
2013 provedena obnova dětského hřiště.
Čtvrtá etapa zahrnuje výměnu oken, zateplení budovy a změnu vytápění.
V Bačetíně dokáží dosáhnout na různé
dotace: V polovině roku 2014 byla dokončena stavba nazvaná „Přístupová komunikace pro rodinné domy“, výjezdová
jednotka sboru dobrovolných hasičů získala nový dopravní automobil, jehož cena
je bezmála 1 mil. korun, došlo i na odbahnění rybníka.
V obci chybí kostel, a tak ho v roce
1991 nahradila smuteční síň, v níž se konají i katolické pohřby. Nyní (po otevření
síně v Dobrušce) však zastupitelé zamýšlejí přeměnit ji interiérovými úpravami
v obřadní síň. Po realizaci by zde probíhaly akce oﬁciálního rázu jako veřejná
zasedání zastupitelstva, svatební obřady,
vítání občánků či vánoční a velikonoční
koncerty s výstavami.
Větší společenské a kulturní akce se
v současnosti konají v oblíbeném obecním zařízení, tzv. rotundě. V Bačetíně se
pravidelně pořádají hojně navštěvované

obecní slavnosti, denní tábor, stezka odvahy, posezení u kávy. Místní aktivity
byly oceněny i v krajské soutěži Vesnice roku - obec získala v roce 2016 Cenu
hejtmana za obnovu lidových tradic a dva
roky předtím za vedení kroniky.
V loňském roce zde vznikla naučná
stezka Celestina Matějů mezi Bačetínem
a osadou Sudín, nová zvonička nesoucí
zvon pojmenovaný po slavném rodákovi a také unikátní infocentrum a knihovna, umístěná v autobusové zastávce. To
všechno v rámci česko-polského přeshraničního projektu, pro který Bačetín našel
své partnery v polském Miedzylesie. Tam
zase realizovali obnovu Mariánského
sloupu.
Kdože byl onen rodák? Celestin Matějů
se narodil v roce 1880 a jako výtvarně nadané dítě odešel studovat malířství do Vídně, aby se stal akademickým malířem.
Zanechal po sobě poměrně rozsáhlé a námětově pestré malířské dílo - portréty, zátiší, krajinomalby, zachycující místa v okolí
jeho rodiště, Náchodsko a samozřejmě
Kolínec, kde se oženil. Některé jeho obrazy sloužily jako námět pro pohlednice,
např. Masarykovo nádraží v Praze.
Budoucnost Bačetína je nastíněna
ve schváleném programu obnovy venkova
pro tuto obec. Mimo jiné se počítá s rozvojem bytové výstavby, konkrétně s další
řadou rodinných domů vedle nové zástavby nad hřbitovem, dále na jižním okraji
podél místní komunikace a v blízkosti sítí,
kde by tato zástavba plynule přecházela
v rekreační zónu se sportovním areálem.
(eda)
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Křížovka o ceny
Vyluštění únorové křížovky zaslal
do redakce rekordní počet dvaasedmdesáti čtenářů Dobrušského zpravodaje. Šedesát lidí s námi korespondovalo
elektronicky prostřednictvím e-mailové
pošty. Dvanáct luštitelů zaneslo správnou odpověď do boxu v Informačním
centru na náměstí F. L. Věka. Drtivá
většina křížovkářů se nenechala nachytat na nezvyklé křestní jméno talentovaného herce, který ztvárnil čerta v nové

filmové pohádce Čertoviny a na sklonku
minulého roku se společně s režisérem
Zdeňkem Troškou objevil v Dobrušce.
Legenda tajenky zněla: DOMINICK BENEDIKT.
Po dvou vstupenkách na ﬁlm dle vlastního výběru z březnové nabídky dobrušského kina získávají tři šťastní výherci,
které během návštěvy radnice vylosovala Blanka Čiháčková, zastupitelka města
a bývalá místostarostka. Štěstí se usmálo
na trojici z Dobrušky: Miluši Markovou,
Františka Čermáka a Marii Kupkovou.

Chcete-li vyhrát lístky do dobrušského kina v aprílovém měsíci, musíte zaslat
vyluštěnou tajenku se jménem, adresou
a telefonním číslem na redakční e-mail
zpravodaj@mestodobruska.cz nebo osobně odevzdat do boxu v Informačním centru
na náměstí F. L. Věka nejpozději do pátku
16. března.
Řešení tajenky lze nalézt v jednom ze
článků tomto čísle Dobrušského zpravodaje. Více nápovědy ke nové křížovce vám
nenabídneme. Pouze vám jako obvykle
přejeme příjemnou zábavu.
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INZERCE
NÁSTROJE CZ, s.r.o.
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INZERCE
HYPOTEÎNÍ CENTRUM

STAVTE SE PRO LEVNÜJŠÍ

HYPOTÉKU

ZAJISTÍME
výbÝr nejvýhodnÝjší hypotéky
kompletní jednání s bankou
odhad nemovitosti
pěípravu smluvní dokumentace až po podpis smlouvy
vklady smluv na katastr nemovitostí
Q
Q
Q

Q
Q

ZAĚÍDÍME
Q
Q

jednání s realitními kanceláěemi
kontrolu rezervaÏních a kupních smluv
našimi právníky

HYPOTÉKU VYĚEŠÍME KOMPLETNÜ ZA VÁS
Miroslava Sováková
Pavlína Navrátilová

tel. 606 035 403
tel. 603 271 302

sovakova@pultarapartneri.cz
navratilova@pultarapartneri.cz
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INZERCE
- nezajdem dneska na kafe?
- jo!
VWHMQôMDNRPLQXOH"
- Škvorecký café?
WRVLSLĹ

ŠKVORECKÝ CAFÉ
Komenského 1203, Náchod
www.skvoreckycafe.cz
SRQGôO±SWHN00±00VRERWD00±00
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ZE STUDIE REKONSTRUKCE KRYTÉHO BAZÉNU DOBRUŠKA
1 NADZEMNÍ PODLAŽÍ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

SCHODIŠTĚ NA GALERII
SKLUZ DO HLUBOKÉ VODY
SKOKANSKÉ PRKNO
VYHŘÍVANÁ LAVICE
VSTUP PRO DIVÁKY NA GALERII
SCHODIŠTĚ NA TOBOGÁN
DOJEZD TOBOGÁNU
RELAXAČNÍ HUDEBNÍ JESKYNĚ
STANOVIŠTĚ PLAVČÍKA
CHRLIČE
MASÁŽNÍ LAVICE
MASÁŽNÍ LEHÁTKA
VLNOBITÍ
MASÁŽNÍ TRYSKY V RŮZNÝCH VÝŠKÁCH
WHIRLPOOL
DNOVÉ VZDUCHOVÉ TRYSKY
(NORMÁLNÍ A JEMNÉ)
DNOVÉ MASÁŽNÍ TRYSKY
PROTIPROUD
OSTRŮVEK S ATRAKCÍ A DEKORACÍ
(VODOPÁD)
ODPOČÍVÁRNA
KNEIPOVY NÁDOBY
PÍTKO
ZÁŽITKOVÉ SPRCHY
OCHLAZOVACÍ VĚDRO
LEDOVÁ JESKYNĚ
VENKOVNÍ WELLNESS TERASA
BRODÍTKO
STĚNA S MOZAIKOU A ATRAKCEMI
STĚNA S MOZAIKOVÝM MOTIVEM
SKLUZ
VODNÍ DĚLO
SKLUZAVKA
DNOVÉ VZDUCHOVÉ TRYSKY

Schématický návrh ve studii řešení odtokových poměrů

Fotografie na titulní a poslední straně: OCENĚNÍ ÚSPĚŠNÝCH SPORTOVCŮ DOBRUŠKY ZA ROK 2017. Vystoupení mladé
zpěvačky Nelly Řehořové orámovala slavnostní večer v kině, během něhož převzali ocenění úspěšní sportovci našeho města. Večerem
bravurně provázel moderátor Honza Dušek. Společně s představitelkou Cecile z muzikálu Muž se železnou maskou se o největší část
doprovodného programu postarali herci týnišťského souboru Temno. Krátké ukázky z autorské komedie Davida Drábka o koulařce
Mileně s Laďkou Šťovíčkovou v hlavní roli výborně zapadly do dramaturgie slavnostního večera a přirozeně jej odlehčily. Líbilo se
také vystoupení žákyň tanečního oboru dobrušské ZUŠ a filmové medailonky vybraných sportovců. Ocenění se dočkali skibobisté
pravidelně vozící medaile ze závodů světového poháru a z mistrovství světa, extraligoví badmintonisté, národní házenkáři, florbalisté,
atleti, fotbalisté, moderní gymnastky a další. Poprvé se mezi oceněnými ocitli třeba motokrosoví jezdci nebo skialpinista. Potlesk
sklidili také úspěšní trenéři, cvičitelé a funkcionáři. Speciální cenu si odnesl nejstarší fotbalový rozhodčí v kraji – Jaroslav Knapek.
Kompletní přehled oceněných sportovců jsme přinesli v minulém čísle Dobrušského zpravodaje.

